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4 söndagen 'under året' - år C 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) 
 

Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från 
folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och 
berömma oss av ditt lov. 
 

Inledning  
 

Varje söndag är den heliga dag, då vi firar Kristi 
uppståndelse. Därför församlas vi också idag till 
firandet av Eukaristin, för att 'genom honom, med 
honom och i honom' tillbe den allsmäktige Fadern i 
den helige Andes enhet. Vi skall lyssna till Guds ord 
och mätta oss med livets bröd. Om våra hjärtan bara 
kunde vara öppna och höra Guds röst.  
 
Låt oss i ödmjukhet bekänna våra synder och 
svagheter, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta 
i denna heliga Eukaristi.  
 
HERRE - i dig har profeternas förutsägelser gått i 
uppfyllelse. Herre, förbarma dig.  
KRISTUS - i dig finner de sjuka och syndarna hälsa 
och förlåtelse. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - på dig förtröstar vi. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta 
och tjäna vår nästa med den kärlek som utgår från dig. 
Genom din Son... 
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Första läsningen - Jer 1:4-5, 17-19 (Jag gav dig ett 
heligt uppdrag: att vara profet för folken)  
 

Läsning ur profeten Jeremias bok. 
Herrens ord kom till mig, han sade: Innan jag formade 
dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur 
modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara 
profet för folken. Fäst upp dina kläder, res dig och säg 
till dem allt vad jag befaller dig! Var inte förskräckt 
för dem, ty då slår jag dig med skräck inför dem. Se, 
jag gör dig i dag till en befäst stad, en pelare av järn, 
en mur av koppar, som håller stånd mot hela landet, 
mot Judas kungar och dess stormän, mot prästerna och 
folket i landet. De skall angripa dig, men de skall inte 
besegra dig, ty jag är med dig, säger Herren, och jag 
skall rädda dig.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 71:1-3, 5-6ab, 15ab, 17  
 
R:   Min mun skall vittna om din räddning. (649)  
 

Till dig, Herre, tar jag min tíllflykt, * 
låt mig aldrig komma på skám. 
Rädda och befria mig i din rättfärdighet, * 
hör min bön och hjälp mig. 
 
Var mig en klippa där jag får bó * 
och dit jag alltid kan fly, 
ty du har lovat mig din hjälp, * 
du är mitt bergfäste och min bórg. 
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Du, Herre, min Gud, är mitt hópp, * 
min tillförsikt alltifrån min úngdom. 
Du har varit mitt stöd ända från móderlivet, * 
du har förlöst mig ur min moders lív, 
 
Min mun skall förkunna din rättfärdighet, * 
hela dagen din gódhet, 
Gud, du har undervisat mig ända från min úngdom, * 
och än i dag förkunnar jag dina únder.  

 
Andra läsningen - 1 Kor 12:31-13:13 (Kärlekens lov)  
 

Läsning Paulus första brev till korinthierna. 
Sök vinna de nådegåvor som är störst. Jag skall visa er 
en väg som är överlägsen alla andra. 
Om jag talar både människors och änglars språk, men 
saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande 
cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla 
hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har 
all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är 
jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om 
jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag 
ingenting vunnit. 
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte 
stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är 
inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den 
vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten 
men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, 
allt hoppas den, allt uthärdar den. 
Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den 
skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, 
den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den 
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profetiska gåvan är begränsad. Men när det 
fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. 
När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som 
ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev 
vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en 
gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. 
Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli 
fullständig som Guds kunskap om mig. 
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och 
störst av dem är kärleken.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Halleluja 
 

Herren har sänt mig att frambära ett glädjebud till de 
fattiga och att förkunna befrielse för de fångna.  
 

Evangelium - Luk 4:21-30 (Ingen profet blir erkänd i 
sin hemstad)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden började Jesus tala till alla i Nasarets 
synagoga och sade: »I dag har detta skriftställe gått i 
uppfyllelse inför er som hör mig.« Alla prisade honom 
och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans 
mun. Och de frågade: »Är det inte Josefs son?« Då 
sade han till dem: »Snart kommer ni med talesättet: 
Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört 
att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad 
också.« 
Sedan sade han: »Sannerligen, ingen profet blir erkänd 
i sin hemstad. Jag försäkrar: det fanns många änkor i 
Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och 
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ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet. 
Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en 
änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många 
spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev 
ingen av dem botad, däremot syriern Naaman.« Alla i 
synagogan blev ursinniga när de hörde detta, de sprang 
upp och drev honom ut ur staden och förde honom 
fram till branten av det berg som staden låg på för att 
störta ner honom. Men han gick rakt igenom 
folkhopen och fortsatte sin väg.  
Så lyder Herrens evangelium.  
 

Förbön  
 

Vi frambär våra böner till Gud, som i Kristus har 
uppenbarat sin kärlek till oss människor.  
 
1. För den heliga kyrkan, att hon visar människorna 
kärlekens väg, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, 
att de vittnar om Guds kärlek till oss människor, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För äkta makar, att den sanna kärleken alltid skall ha 
plats i deras liv, den kärlek som uthärdar allt och som 
aldrig upphör, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För de fattiga, de sjuka och för dem som livet farit 
illa med, att de får uppleva kärlek från sin nästa, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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5. För oss själva, att vi lyssnar till Guds ord och inte 
förhärdar våra hjärtan för hans kallelse, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
Fader, hör våra böner och skänk oss den kärlek, som 
uthärdar allt, tror allt, hoppas allt och som aldrig 
upphör. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, den gåva vi har lagt på ditt altare är tecknet på 
vår tro. Gör den till återlösningens och enhetens 
sakrament. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
 

Prefation IV 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 sin födelse bland människor har han låtit oss 
födas på nytt, genom sitt lidande har han renat oss från 
våra synder genom sin uppståndelse från döden har 
han givit oss tillträde till det eviga livet, och genom sin 
himmelsfärd har han öppnat himmelens portar. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, 
sjunga den eviga lovsången till din ära: 
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Kommunionantifon (Ps 31:17-18) 
 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, fräls mig genom 
din nåd. Herre, låt mig icke komma på skam, ty jag 
åkallar dig. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, stärk i detta sakrament vår tro, och hjälp oss att 
gå vidare på vägen till vår slutliga befrielse. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre. 
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