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Andra söndagen i advent - år C
Ingångsantifon (jfr Jes 30:19, 29)
Du folk som bor på Sion, se, Herren kommer för att
frälsa folken. Ni skall höra hans röst, och era hjärtan
skall glädja sig.
Inledning
'Bana väg för Herren, gör hans stigar raka'- är
adventstidens uppmaning riktat till kyrkan. Från
Gamla Testamentets profeter, till Johannes Döparen,
som bebådade Kristi ankomst, bjuder oss Guds ord att
räta krokiga stigar, och att öppna stängda hjärtan,
därför att Herrens ankomst är nära. Låt oss be under
firandet av denna Eukaristi att vi på Kristi Jesu dag som Paulus kallar den - vara rena och skuldfria, fulla
av rättfärdighetens frukt.
Låt oss bekänna våra synder inför Gud och öppna våra
hjärtan för nåden, som kommer till oss i Ordet och i
Eukaristin.
Kollektbön
Allsmäktige och barmhärtige Gud, låt inget här på
jorden hindra oss att skynda din Son till mötes, utan
led oss med din himmelska vishet till fullkomlig
förening med honom, din Son Jesus Kristus...
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Första läsningen - Bar 5:1-9 (Gud skall låta alla
länder se din glans)
Läsning ur Baruks bok.
Klä av dig din sorgdräkt, Jerusalem, den som du bär i
ditt elände, och klä dig för evigt i Guds härlighets
prakt. Ta på dig rättfärdigheten från Gud som en kappa
och sätt den Eviges härlighet som en turban på ditt
huvud, ty Gud skall låta alla länder under himlen se
din glans. För evigt skall du få ditt namn av Gud:
»Fred genom rättfärdighet, härlighet genom
gudsfruktan.«
Res dig, Jerusalem, ställ dig på höjden, lyft blicken
mot öster och se dina barn komma från väster och
öster, samlade på den Heliges bud, jublande över att
Gud har tänkt på dem. De lämnade dig till fots,
bortdrivna av fiender, men när Gud för dem tillbaka
skall de bäras in i triumf som på en kungatron. Ty Gud
har befallt att alla höga berg skall sänkas, de eviga
höjderna skall sänkas och klyftorna skall fyllas, så att
marken blir slät och Israel kan gå fram i skyddet av
Guds härlighet. Och på Guds befallning skall skogarna
och alla doftande träd ge skugga åt Israel. Med sin
härlighets ljus skall Gud leda ett jublande Israel, som
lever i barmhärtighet och rättfärdighet från honom.
Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalm - Ps 126
R: Herren har gjort stora ting med oss (682)
När Herren vände Sions öde, *
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland fólken: *
Herren har gjort stora ting med dém!
Ja, Herren gjorde stora ting med óss, *
och därför var vi gláda.
Herre, vänd vårt öde, *
liksom du ger liv åt bäckarna i Négev.
De som sår under tårar *
skall skörda med júbel.
Gråtande går de och sår sin säd, *
jublande kommer de och bär sina kärvar.

Andra läsningen - Fil 1:3-6, 8-11 (Stå rena och
skuldfria på Kristi dag)
Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i
alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag
ber för er: ni har varit med i arbetet för evangeliet ända
från första dagen, och jag är övertygad om att han som
har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det
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till Kristi Jesu dag. Gud kan vittna om att jag längtar
efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att
er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och
urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt
och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den
rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud
till ära och pris.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.
Alla människor skall se Guds frälsning.
Evangelium - Luk 3:1-6 (Johannes döparens
uppträdande. Alla människor skall se Guds frälsning)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när
Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark
i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis
och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas
var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son
Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring
Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse
genom omvändelse och dop, som det står skrivet i
boken med profeten Jesajas ord:Under femtonde året
av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var
ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans
bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i
Abilene, och när Hannas och Kajafas var
överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son
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Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring
Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse
genom omvändelse och dop, som det står skrivet i
boken med profeten Jesajas ord:
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka.
Varje klyfta skall fyllas,
varje berg och höjd skall sänkas.
Krokiga stigar skall rätas
och steniga vägar jämnas.
Och alla människor skall se Guds frälsning.
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Vår himmelske Fader, har sänt sin älskade son, vår
Herre Jesus Kristus, för att frälsa världen. Låt oss
därför be till honom i vår Frälsares namn:
1. Herre, låt din kyrka genom den helige Ande
förkunna omvändelse och syndaförlåtelsens glada
budskap. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
2. Herre, välsigna vår påve N. och låt världens alla
nationer hörsamma hans uppmaning till fred. Vi ber
dig:
Herre, hör vår bön.
3. Herre, styr nationernas ledare, så att de övervinner
alla de hinder som står i vägen för sann och varaktig
fred mellan folken. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
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4. Herre, väck samvetet till liv i alla människor som
har det gott ställt, så att de skall dela med sig åt sina
fattiga och svältande bröder och systrar. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
5. Herre, hjälp våra familjer att leva i kärlek och
ömsesidig förståelse. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
Gud, vår Fader, genom dina profeter har du lovat oss
frälsningen. Låt oss uppfylla din vilja genom att alltid
troget vandra på dina budords väg och så göra oss
förtjänta av ditt löftes uppfyllelse. Genom, Kristus, vår
Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, utan egna förtjänster kommer vi med vår bön
och våra gåvor och ber i ödmjukhet om din förlåtelse
och frid genom Jesus Kristus, vår Herre.

Prefation I för advent
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.
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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.
Han kom till oss och trädde fram i ringhet, han
fullgjorde ditt eviga rådslut och öppnade vägen till
frälsningen.
Han skall komma åter i härlighet och kraft, låta oss
träda fram som dina barn och skänka oss allt vad du
har lovat.
Därför vakar och väntar vi, och med änglarna och alla
dina heliga prisar vi ditt namn, tillber dig och sjunger:
Kommunionantifon - Jfr Bar 5:5; 4:36
Jerusalem, res dig upp och ställ dig på höjden, och se
den glädje som kommer till dig från Gud.
Bön efter kommunionen
Du mättar oss, Herre, med himmelskt bröd och fyller
oss med Anden. Lär oss här att pröva allt i ljuset av din
visdom och i vår jordiska gärning söka ditt himmelska
rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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