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33 söndagen 'under året' - år C 
 

Ingångsantifon   Jfr Jer 29:11,12,14 
 

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren: 
fridens tankar och inte ofärdens.  
Ni skall åkalla mig, och jag vill höra på er.  
Jag skall församla er från alla folk och orter, säger 
Herren. 

 
Inledning 
 

När sommarens grönska har försvunnit och träden 
tappar sina löv, tänker vi mer och mer på livets 
förgänglighet och slut. Världen skall också ta slut en 
dag, men det skall inte sluta med förintelse och 
tomhet. På den sista dagen kommer Herren att 
uppenbara sig - Han som är den rättvise Domaren och 
alla människors Frälsare. Han kommer göra en ny 
himmel och en ny jord. Dessa sanningar förkunnade 
genom Kyrkan, och firandet av Eukaristin leder oss in 
i Kristi mysterium, som redan här och nu ger oss en 
försmak av livet i den kommande världen. 

 
Kollektbön 

 
Fader, du alla goda gåvors givare, som låter vår glädje 
bli fullkomlig om vi tjänar endast dig, låt det vara vår 
högsta lycka att älska och tillbe dig. Genom din Son ... 
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Första läsningen -  Mal 4:l-2a (För er skall rättfärdig-
hetens sol gå upp) 
 

Läsning ur profeten Malakis bok. 
Så säger Herren: Dagen kommer, och den skall brinna 
som en ugn. Då skall alla fräcka och alla som handlar 
orätt bli till halm, och dagen som kommer skall 
förbränna dem, säger Herren Sebaot. Varken rot eller 
gren blir kvar. Men för er som fruktar mitt namn skall 
rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge 
läkedom. 
Så lyder Herrens ord. 

 
 

Responsoriepsalm   Ps 98 (665) 
 
R:   Herren kommer för att döma folken 
 

Prisa Herren med hárpa, * 
med harpa och med lóvsång. 
Höj jubel med trumpeter och basúner * 
inför Herren, kónungen. 
 
Må havet brusa med allt vad det rymmer, * 
jordens krets och de som bór på den. 
Må strömmarna klappa i händerna, † 
må bergen jubla med varandra inför Hérren, * 
ty han kommer för att döma jórden. 
Han skall döma jordens krets med rättfärdighet, * 
med rättvisa skall han döma fólken. 
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Andra läsningen - 2 Thess 3:7-12 (Den som inte vill 
arbeta får inte heller äta) 
 

Läsning ur Paulus andra brev till thessalonikerna. 
Ni vet själva på vilket sätt ni skall efterlikna oss. Vi 
var aldrig oordentliga hos er och åt aldrig av andras 
bröd utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade, 
arbetade dag och natt för att inte ligga någon av er till 
last. Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har 
velat ge er ett föredöme att följa. När vi kom till er gav 
vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte 
heller äta. Och nu har vi hört att några ibland er lever 
utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte 
skall. Den sortens människor föreskriver och förmanar 
vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla 
och äta sitt eget bröd. 
 Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja   Jfr Luk 21:28 
 

   Räta på er, lyft era huvuden,  
   ty er befrielse närmar sig. 

 
Evangelium - Luk 21:5-19 (Genom att hålla ut skall ni 
vinna ert liv) 
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
 

När några talade om templet, hur vackert det var 
med sin fina sten och sina praktgåvor, sade Jesus: 
»Allt detta som ni ser — det skall komma en tid då 
det inte lämnas sten på sten utan allt bryts ner.«  
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Då frågade de honom: »Mästare, när sker detta och 
vad blir tecknet på att det börjar?« Han svarade: »Se 
till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att 
uppträda under mitt namn och säga: Det är jag, och: 
Tiden är nära. Men följ dem inte. När ni får höra om 
krig och oroligheter, så tappa inte besinningen. Detta 
måste först hända, men det är ännu inte slutet.« Och 
han sade till dem: »Folk skall resa sig mot folk och 
rike mot rike. Det blir svåra jordbävningar och pest 
och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. 
Förfärliga ting skall ske och väldiga tecken visa sig 
på himlen.  
Men innan allt detta händer skall man gripa er och 
förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna 
och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och 
ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att 
vittna. Lägg bara på minnet att ni inte skall 
förbereda några försvarstal, ty jag skall ge er ord och 
visdom som era fiender inte kan stå emot eller 
vederlägga. Ni skall bli förrådda till och med av 
föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En 
del av er skall man döda, och ni skall bli hatade av 
alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert 
huvud skall gå förlorat. Genom att hålla ut skall ni 
vinna ert liv.« 
Så lyder Herrens evangelium. 
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Förbön 
 

Medvetna om vår egen litenhet och hjälplöshet, ber vi 
till vår Fader i himlen genom Jesus Kristus.  
 
1. För den heliga kyrkan, att Gud, i tider av förföljelse, 
skänker henne uthållighet och mod, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För de rika länderna, att de hjälper fattiga och 
behövande människor över hela jorden, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För de människor som drabbats av olika katastrofer 
och olyckor, att de finner barmhärtighet och frid hos 
Gud, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För våra kära avlidna, att de skall få bo i den eviga 
glädjen, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi alltid må minnas, att vi genom 
uthållighet i tron, räddar våra liv, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, du ser till alla våra behov. Tag emot de böner, 
som vi, svaga människor, riktar till dig, och hjälp dem 
för vilka vi ber. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen. 

 
Bön över offergåvorna 
 

Helige Herre, låt vår gåva till dig ge oss nåden att 
hängivet tjäna dig och bära frukt i evighetens glädje. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation I 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 tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Genom påskens mysterium har han i ofattbar kärlek 
befriat oss från syndens och dödens ok,  
han har gjort oss till ett utvalt släkte, till kungar och 
präster, till sitt heliga folk. 
Därför vill vi förkunna dina väldiga gärningar över 
hela jorden, du som har kallat oss från mörkret till ditt 
underbara ljus, med alla änglar och dina heliga i 
himmelen vill vi tillbedja dig och sjunga: 
 

Kommunionantifon (Ps 73:28) 
 

Jag har min glädje i att hålla mig intill Gud, 
 jag söker min tillflykt hos Herren. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, vi har tagit emot den stora gåvan, Kristi kropp 
och blod. Låt allt detta, som han befallde oss att göra 
till sin åminnelse, få kärleken att växa i våra hjärtan. 
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 


