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Fjärde Påsksöndagen - år B
Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6)
Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad
genom hans ord, halleluja.
Inledning
Vi är kyrkan, Kristi fårahus. Jesus, den gode Herden,
leder sin hjord, Kyrkan. Han tar hand om sina får,
söker efter de borttappade, förlåter syndarna, botar de
sjuka, och mättar de hungriga med sin kropp och sitt
blod. Han har dött och uppstått för oss. Eukaristin, vars
firande vi precis har påbörjat, är en sakramental
åminnelse av hans offer för vår frälsning.
HERRE - du är stenen som husbyggarna ratade, men
som har blivit Kyrkans hörnsten. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du gode herde, som gav ditt liv för fåren.
Kristus, förbarma dig.
HERRE - du blev vår broder, för att vi skulle kunna bli
Guds barn. Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Allsmäktige, evige Gud, du som genom jordisk nöd
leder oss till himmelsk glädje och gemenskap, låt hela
kyrkan nå det mål till vilket hennes Herre och Herde
har gått före. Genom honom, Jesus Kristus...
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Första läsningen - Apg 4:8-12 (I inget annat namn
finns frälsning)
Läsning ur Apostlagärningarna.
Petrus fylldes av helig ande och sade: »Ni äldste och
folkets ledare, när ni i dag ställer oss till svars för en
välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit
botad, då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att
det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare
honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt
från de döda står den här mannen frisk framför er.
Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men
blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns
frälsningen, och ingenstans bland människor under
himlen finns något annat namn som kan rädda oss.«
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm - Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28-29
R:

Stenen som ratades av dem som byggde
har blivit en hörnsten. (677)
Tacka Herren, ty han är gód, *
evigt varar hans nåd.
Bättre att ta sin tillflykt till Hérren *
än att förlita sig på människor.
Bättre att ta sin tillflykt till Hérren *
än att förlita sig på de mäktiga.
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Jag tackar dig för att du svárade mig *
och blev min räddning.
Stenen som husbyggarna rátade *
har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till détta, *
underbar är den i våra ögon.
Välsignad han som kommer i Herrens námn. *
Vi välsignar er från Herrens hús.
Du är min Gud, och jag vill tácka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lóv.
Tacka Herren, ty han är gód, *
evigt varar hans nåd.
Andra läsningen - 1 Joh 3:1-2 (Vi skall se honom sådan
han är)
Läsning ur första Johannes brev.
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta
Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför
att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är
vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart
vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han
uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får
vi se honom sådan han är.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Jag är den gode herden, säger Herren;
jag känner mina får, och de känner mig.
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Evangelium - Joh 10:11-18 (Den gode herden)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus: »Jag är den gode herden.
Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd
och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren
och flyr när han ser vargen komma, och vargen river
dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig
inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner
mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner
mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för
fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här
fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna
till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.
Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att
sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag
ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har
rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för
mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förbön
Gud har återlöst oss med sin Sons, Jesu Kristi blod.
Jesus är den gode Herden och därför ber vi.
1. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner,
att de då fara hotar Kristi fårahus alltid är beredda att
dela dess öden, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
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2. För alla kristna, att de snart skall samlas vid ett och
samma altarbord och gemensamt fira eukaristin, ber vi
till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För dem som har ansvaret för folken, att de månar
om freden, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För unga kristna, att de öppnar sina hjärtan för Guds
kallelse till kyrkan och villigt går ut i världen för att
predika evangeliet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss som är samlade här, att vi i våra
vardagssysslor visar vår tro på att frälsningen endast
går att finna i Jesu namn, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Gud, vår Fader, hör våra böner, som vi frambär inför
dig, och skänk oss av dina gåvor. Genom Jesus
Kristus, vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, må påskens mysterium vara källan till glädje, så
att din Ande, som uppväckte Kristus frän de döda, bor
i oss och gör oss levande i honom, Jesus Kristus, vår
Herre.
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Prefation III för påsktiden
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 prisar
dig, Herre, varje dag och varje stund och särskilt denna
dag (denna tid) då vårt påskalamm, Kristus, blivit
slaktat.
Ty såsom offrad lever han evigt: han frambär alltid sig
själv för oss, och ständigt för han vår talan inför dig.
Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför
sjunger himmelens makter och änglarnas skaror din
ära och förkunnar ditt lov utan ände:
Kommunionantifon
Den gode herden är uppstånden, han som gav sitt liv
för sina får och gick i döden för sin hjord. Halleluja.
Bön efter kommunionen
Gode Herde, vårda din hjord, som du har köpt fri med
Kristi blod, och led den fram till evig vederkvickelse
och vila. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

