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Tredje söndagen i advent - år C 
 
Ingångsantifon (Fil 4:4, 5b) 
 

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd 
er. Herren är nära. 
 

Inledning  
 

Denna tredje söndag i advent som i Kyrkans tradition 
kallas 'Gaudete' 'gläd er', kallar oss till kristen glädje. 
Redan i dag gläder vi oss över att Herren är nära, att 
han kommer och bringar frälsning till världen. Han, 
segraren över synd och död, fyller oss med frid under 
denna Eukaristi och ger oss möjlighet att delta i hans 
seger.  
 
Låt oss bekänna inför Herren våra synder, så att vi 
värdigt kan fira denna heliga Eukaristi.  
 
HERRE - du kom till jorden, för att fylla oss med 
glädje och fröjd. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du tog på dig våra synder och bar dem upp 
på korsets trä. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du ska komma igen, till att döma levande 
och döda. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Allsmäktige Gud, vi väntar i tro på Kristi födelses fest. 
Håll vår bön och vår längtan brinnande, så att vi tar 
emot den glädje du bereder oss och ser hur Kristus tar 
gestalt i våra hjärtan. Genom honom... 
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Första läsningen - Sef 3:14-17 (Högt skall han fröjda 
sig över dig) 
  

Läsning ur Sefanjas bok. 
Jubla, dotter Sion, ropa ut din glädje, Israel! Gläd dig, 
dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta! Herren 
har upphävt domen över dig och undanröjt dina 
fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har 
ingenting mer att frukta. Den dagen skall Jerusalem få 
höra: »Sion, var inte rädd, låt inte händerna sjunka i 
missmod. Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och 
räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin 
översvallande kärlek.« Högt skall de fröjda sig över 
dig.  Så lyder Herrens ord.  
 
 

Responsoriepsalm - Jes 12:2-3, 4bcd, 5-6  
 
R:  Jubla och gläd dig, du dotter Sion (698)  
 

Gud är min frälsning, * 
jag är trygg och behöver inte frúkta. 
Herren är min styrka och min lóvsång, * 
han blev min räddning. 
 
Jublande skall ni skall ösa vátten * 
ur frälsningens källor. 
Tacka Herren, åkalla hans namn, 
gör hans gärningar kända bland fólken, * 
förkunna att hans namn är úpphöjt. 
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Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, * 
låt dem bli kända över hela jórden. 
Höj jubelrop, ni som bor på Síon, * 
ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige.  
 

Andra läsningen - Fil 4:4-7 (Gläd er. Herren är nära)  
 

Läsning ur Paulus brev till filipperna. 
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd 
er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. 
Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni 
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta 
alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera 
värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar 
skydd i Kristus Jesus.  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Halleluja 
 

Herrens Ande är över mig,  
han har sänt mig att frambära ett glädjebud.  
 

Evangelium - Luk 3:10-18 (Johannes döparens 
predikan. "Vad skall vi då göra?")  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
När Johannes döparen predikade vid Jordan frågade 
folket honom: »Vad skall vi då göra?« Han svarade: 
»Den som har två skjortor skall dela med sig åt den 
som ingen har, och den som har bröd skall göra på 
samma sätt.« Även tullindrivare kom dit för att bli 
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döpta och frågade honom: »Mästare, vad skall vi 
göra?« Han svarade: »Driv inte in mer än vad som är 
fastställt.« Och när det kom soldater och frågade 
honom: »Och vi, vad skall vi göra?« sade han till dem: 
»Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan 
nöj er med er sold.« 
Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om 
inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade 
dem alla: »Jag döper er med vatten. Men det kommer 
en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att 
knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med 
helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för 
att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, 
men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig 
slocknar.« 
På detta och många andra sätt förmanade han folket 
när han förkunnade budskapet för dem.  
Så lyder Herrens evangelium 
  
 

Förbön  
 

Låt oss med förtröstan be till Gud, som är alla goda 
gåvors givare.  
 
1. För den heliga kyrkan, som breder ut sig över hela 
jorden, att hon med glädje predikar för världens folk 
att Gud bor mitt ibland oss, ber vi dig Herre:  
Herre, hör vår bön. 
2. För alla världens nationer, att Gud skall bevara dem 
för krig och olyckor, ber vi dig Herre:  
Herre, hör vår bön. 
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3. För våra hemländer, att fred och rättvisa alltid skall 
råda i dem, ber vi dig Herre:  
Herre, hör vår bön. 
4. För alla medlemmar i vårt katolska stift, att vi skall 
arbeta på att bevara det mänskliga livets värdighet och 
värna om de hjälplösa, ber vi dig Herre:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi med värdighet genomlever 
adventstiden och förbereder oss på mötet med Herren, 
ber vi dig Herre:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, hör våra böner och led oss till ditt rike, där vi får 
skåda din härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen. 
 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, låt ditt namn förhärligas från solens uppgång till 
dess nedgång, och låt oss se din nåd och makt i detta 
offer som vi frambär på din Sons befallning, han som 
lever och råder i evighet. 
 

Prefation II 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 är den som profeterna bebådade, som Jungfrun 
väntade i outsäglig kärlek och som Johannes döparen 
vittnade om:  
han är den som skulle komma och den som levde mitt 
ibland oss. 
Redan nu ger han oss en försmak av sin födelses 
mysterium, för att han skall finna oss vakande och 
bedjande och uppfyllda av jubel när han kommer. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med 
hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn, 
tillbedja dig och sjunga: 
 

Kommunionantifon (jfr Jes 35:4) 
 
 

Säg till de modfällda: var frimodiga, frukta inte. Se, 
vår Gud kommer och frälser er. 
 

Bön efter kommunionen  
 
 

Barmhärtige Herre, skänk oss din hjälp i denna 
himmelska måltid, så att vi, renade från våra brister, 
blir väl beredda att fira Kristi födelse, han som lever 
och råder i evighet. 

 
 
 


