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12 söndagen 'under året' - år A
Ingångsantifon (Ps 28:8-9)
Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn
är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och
välsigna din arvedel, och var deras herde och bär dem
till evig tid.
Inledning
Aposteln Paulus säger till oss idag, att genom en enda
människa, Jesus Kristus, har vi alla fått del av Guds
överflödande nåd. På Herrens dag samlas vi för att fira
den heliga Eukaristin, och ösa ur denna nådens källa. I
Jesu död och uppståndelse är den alltid öppen för oss.
HERRE - Guds son, du som finns från evighet, kom
här i tiden för att frälsa oss. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - Adams son, du led döden på korset, för att
genom din lydnad göra alla rättfärdiga. Kristus,
förbarma dig.
HERRE - Evighetens konung, på den sista dagen
kommer du att överlämna herraväldet till Gud Fadern.
Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Herre, låt oss för evigt älska och frukta ditt heliga
namn, ty inget kan skilja de dina från din kärlek och
faderliga omsorg. Genom din Son...
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Första läsningen - Jer 20:10-13 (Herren står på min
sida)
Läsning ur profeten Jeremias bok.
Jeremia sade:
Jag hör folkhopen viska:
"Skräck från alla håll!
Ange honom! Vi skall ange honom!"
Alla som stod mig nära
väntar nu på mitt fall:
"Kanske låter han lura sig,
så att vi får övertaget
och kan ta hämnd på honom."
Men Herren står på min sida,
stark och fruktansvärd.
Därför skall mina förföljare snava,
de skall komma till korta
och stå där med skam,
de skall inte ha framgång —
en smälek som aldrig skall glömmas.
Herre Sebaot, du som prövar rättvist,
du som rannsakar njurar och hjärtan,
låt mig få se dig ta hämnd på dem,
ty dig har jag anförtrott min sak.
Sjung till Herrens ära!
Prisa Herren!
Ty han räddar den fattige
ur nidingars våld.
Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalm Ps 69:8-10,14,17, 33-35
R.

Svara mig i din stora barmhärtighet. (648)

För din skull bär jag smälek, *
för din skull höljer blygsel mitt ánsikte.
Främmande har jag blivit för mina bröder, *
en främling för min moders bárn.
Lidelsen för ditt hus har förtärt mig, *
dina smädares smädelser har fallit över mig.
Men jag kommer med min bön till díg. *
Herre, låt nådens stund vara ínne.
Hör mig, Gud, i din stora barmhärtighet, *
svara mig i din frälsande trófasthet.
Svara mig, Herre, i din nåd och gódhet, *
vänd dig till mig i din stora barmhärtighet.
När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig, *
ni som söker Gud, era hjärtan skall léva.
Ty Herren lyssnar till de fáttiga *
och föraktar inte sina fångna.
Må himlen och jorden lóva honom, *
haven och allt vad som rör sig i dém.
Andra läsningen - Rom 5:12-15 (Syndafallet nådeåvan)
Läsning ur Paulus brev till romarna.
Genom en enda människa kom synden in i världen,
och genom synden döden, och så nådde döden alla
människor därför att de alla syndade. Redan före lagen
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fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där
det inte finns någon lag. Ändå härskade döden från
Adam till Mose också över dem som inte gjort sig
skyldiga till en överträdelse som Adams. Och Adam
motsvarar honom som skulle komma, men
överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla
dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått
del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i
en enda människa, Jesus Kristus.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja Joh 15:26b-27a
Sanningens Ande skall vittna om mig.
Också ni skall vittna, säger Herren.
Evangelium - Matt 10:26-33 (Var inte rädda)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Var inte
rädda. Det finns ingenting gömt som inte skall komma
i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Vad
jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset,
och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från
taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen
men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som
kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte
två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem
faller till marken utan att er fader vet om det. Och på
er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte
rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar.
Var och en som känns vid mig inför människorna,
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honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen.
Men den som förnekar mig inför människorna, honom
skall jag förneka inför min fader i himlen."
Så lyder Herrens evangelium.

Förbön
Vi vänder oss i ödmjukhet till Gud, som är vår tillflykt
och vårt enda hopp i nödens stund och ber.
1. För alla kristna, att de på sin vandring genom
världen aldrig förlorar hoppet som blivit inympat i
deras hjärtan, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För vår påve, att han, fylld av den helige Andes
kraft, utan att förtröttas förkunnar evangeliet för
folken, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För Kristi lärjungar i de länder, där kyrkan förföljs,
att de aldrig skall vara rädda för dem som kan döda
kroppen men inte kan döda själen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För alla ungdomar som påbörjat sitt sommarlov, att
de upptäcker Guds närvaro i naturens skönhet och i de
människor som de möter, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss själva, att vårt deltagande i denna heliga
eukaristi skänker oss nåd och blir oss till hjälp i vårt
vardagsliv, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
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Gud, samlade vid firandet av eukaristin har vi lyssnat
till ditt ord och svarat med våra böner. Lyssna till oss
och uppfyll våra ödmjuka böner. Genom Jesus Kristus,
vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, ta emot försoningens och lovets offer, och rena
våra hjärtan, så att vi utan förbehåll kan tjäna dig.
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 145:15)
Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i
rätt tid.
Bön efter kommunionen
Barmhärtige Gud, än en gång har vi mottagit din
dyrbara gåva, Kristi kropp och blod. Låt oss aldrig
någonsin förlora vad du därmed skänker oss. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
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