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31 söndagen 'under året' - år C 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) 
 

Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, 
skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. 

 
Inledning  
 

Många människor är övertygade om att vardagslivets 
hårda villkor inte lämnar något utrymme för 
barmhärtighetsgärningar. Var gång vi församlas till 
firandet av Eukaristin vill Gud lära oss att vi även i 
vardagen skall vara uppoffrande, osjälviska 
människor, han som aldrig förändras och som ständigt 
umgås med oss i kärlek. Genom sin död och 
uppståndelse, återställer Jesus Kristus Guds sanna bild 
i oss och skänker oss sin frälsning.  
 
Låt oss bekänna våra synder inför Gud och låt oss be 
om barmhärtighetens nåd.  
 
HERRE - du kom för att söka upp och frälsa det som 
var förtappat. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du umgicks med tullindrivare och syndare. 
Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du kommer åter som domare, för att döma 
oss efter våra gärningar. Herre, förbarma dig. 
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Kollektbön  
 

Allsmäktige och barmhärtige Gud, din gåva är det att 
vi rätt kan tjäna dig. Låt inget hindra oss att nå det 
goda du har lovat. Genom din Son... 
 

Första läsningen - Vish 11:22-12:2 (Du är barmhärtig 
mot alla, ty du älskar allt som finns till) 
 

Läsning ur Vishetens bok. 
Som vågens minsta vikt är hela världen för dig,  
som en droppe av morgonens dagg,  
där den faller ner på jorden.  
Men du är barmhärtig mot alla,  
därför att du förmår allt,  
och du överser med människornas synder,  
för att de skall omvända sig.  
Du älskar allt som finns till  
och avskyr ingenting av det du skapat,  
ty du skulle aldrig ha gett gestalt åt något du hatade.  
Hur skulle något ha kunnat bestå mot din vilja?  
Hur hade det kunnat bevaras,  
om det inte hade kallats till liv av dig?  
Du skonar allt därför att det är ditt,  
du härskare som älskar allt levande,  
ty din oförgängliga ande finns i allt.  
Därför låter du straffet komma steg för steg  
över dem som felar;  
du varnar dem genom påminnelser om hur de syndar,  
för att de skall befria sig från ondskan och tro på dig, 
Herre.  
Så lyder Herrens ord. 
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Responsoriepsalm   Ps 145:1-2, 8-11, 13c, 14  
 
R:   Herrens lov vill jag sjunga, 
    jag vill prisa hans heliga namn. (691) 
 

Jag vill upphöja dig, min Gud, du kónung, * 
och lova ditt namn alltid och i évighet. 
Jag vill dagligen lóva dig * 
och prisa ditt namn alltid och i évighet. 
 
Nådig och barmhärtig är Hérren, * 
sen till vrede och rik på kärlek. 
Herren är god mot álla * 
och förbarmar sig över alla sina vérk. 
 
Alla dina verk, Herre, skall tácka dig, * 
dina heliga skall välsígna dig. 
De skall tala om ditt rikes ära, * 
och din makt skall de besjúnga. 
 
Herren är trofast i alla sina órd * 
och helig i alla sina vérk. 
Herren uppehåller alla dem som är på väg att fálla, * 
och han upprättar alla förnédrade.  

 
Andra läsningen - 2 Thess 1:11-2:2 (Vi ber att Gud 
skall finna er värdiga hans kallelse) 
 

Läsning ur Paulus andra brev till thessalonikerna. 
Vi ber alltid för er att vår Gud skall finna er värdiga 
hans kallelse och ge framgång åt varje gott uppsåt och 
varje handling, gjord i tro och med hans kraft, så att 
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vår herre Jesu namn förhärligas genom er och ni 
genom honom, tack vare nåden från vår gud och herre 
Jesus Kristus.  
När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall 
samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax 
tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar 
till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller 
skrivit och säger att Herrens dag är här.  
 Så lyder Herrens ord. 
 

Halleluja   Jfr Joh 3:16 
 
 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende    
 Son, för att de som tror på honom skall ha evigt liv. 
 

Evangelium - Luk 19:1-10 (Tullindrivaren Sackaios) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden kom Jesus in i Jeriko och gick genom 
staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han 
hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna 
se vem denne Jesus var men kunde inte för 
folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i 
förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se 
honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus 
kom dit såg han upp mot honom och sade: »Skynda 
dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.«  
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med 
glädje. Alla som såg det mumlade förargat: »Han har 
tagit in hos en syndare.« Men Sackaios ställde sig upp 
och sade till Herren: »Hälften av vad jag äger, herre, 
skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar 
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av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.« Jesus 
sade till honom: »I dag har räddningen nått detta hus 
— han är också en son till Abraham, och 
Människosonen har kommit för att söka efter det som 
var förlorat och rädda det.«  
Så lyder Herrens evangelium. 
 
 

Förbön 
 

Herre, du lyssnar alltid på oss. Därför vågar vi nu be 
för kyrkan och för världen.  
 
1. För alla människor i hela världen, att de lär sig 
upptäcka Guds avbild i sin nästa, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För kyrkans herdar, att de, liksom den gode Herden, 
blir ett tecken för världen på Guds barmhärtighet, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För dem som har makten, att de ständigt har i 
åtanke, att barmhärtighet inte är ett tecken på svaghet 
utan en bild av Guds barmhärtighet, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För de övergivna och förrådda, att de genom Guds 
kallelse, återfinner sin rätta väg, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi tack vare förbundet med 
Kristus, lever i vår vardag enligt hans bud, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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Herre, du såg till Sackeus önskan och förändrade hans 
liv. Lyssna till våra böner och upplys oss med din 
vishet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna 
 
Helige Herre, låt detta offer bli en ömsesidig gåva, där 
vi ger oss helt till dig och du skänker oss din gränslösa 
barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
 
Prefation VII för söndagar "under året" 

 
Herren vare med er. 
Och med din ande. 
Upplyft era hjärtan. 
Vi har upplyft dem till Herren. 
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. 
Det är tillbörligt och rätt. 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi frambär 
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige 
Gud, barmhärtige himmelske Fader. 
Ty så älskade du världen att du sände din ende Son till 
att frälsa oss, han blev oss människor lik i allt, utom i 
synd, för att vi skulle bli honom lika. 
Genom syndens olydnad har vi brutit ditt förbund, men 
genom Sonens lydnad förenas vi åter med dig och kan 
tjäna dig i tro och i lydnad, och så kan du älska hos oss 
vad du älskade hos honom. 
Därför lovar vi dig med änglarna och alla dina heliga, 
vi prisar ditt namn och förkunnar i jubel: 
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Kommunionantifon   Ps 16:11 
 

Du har visat mig livets vägar. Du skall uppfylla mig 
med glädje, när jag får se ditt ansikte. 

 
Bön efter kommunionen 
 

Herre, detta sakrament är ett löfte om himlens 
härlighet. Fullborda ditt verk i oss, och bered oss att ta 
emot de gåvor som ännu väntar oss, genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 
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