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15 söndagen 'under året' - år B
Ingångsantifon (jfr Ps 17:15)
Jag skall skåda ditt ansikte i rättfärdighet, när jag
vaknar, skall jag mätta mig av din åsyn.
Inledning
Genom dopets sakrament har var och en av oss kallats
att vara Kristi lärjunge och Guds rikes profet. Att vara
lärjunge innebär att följa Kristus och förkunna
sanningen om frälsningen. Att vara profet innebär att
ha fullständigt förtroende till Kristus och att förkunna
evangeliet även när ingen vill ta emot den. Vår kallelse
är att gå ut och kalla alla till omvändelse. Eukaristin, är
det sakrament, som stärker oss till att kunna fullgöra
denna kallelse.
HERRE - du vägen som leder till Fadern. Herre,
förbarma dig.
KRISTUS - du är ljuset som upplyser varje människa.
Kristus, förbarma dig.
HERRE - du dog för oss på korset, för att skänka oss
livet tillbaka. Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar
fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss kristna,
att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets
nåd. Genom din Son...
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Första läsningen - Am 7:12-15 (Träd fram som profet
inför mitt folk Israel)
Läsning ur profeten Amos bok.
Amasja, prästen i Betel, sade till Amos: »Gå din väg,
siare, försvinn till Juda — där kan du tjäna ditt bröd
med att vara profet! Men här i Betel får du inte längre
uppträda som profet, ty detta är konungens tempel, en
rikshelgedom.« Amos svarade Amasja: »Jag är inte
profet. Jag tillhör inte det skrået, jag håller boskap och
odlar fikon. Men Herren tog mig från min hjord och
sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk
Israel.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm - Ps 85:9ab, 10-14
R:

Visa oss, Herre, din barmhärtighet,
och ge oss din frälsning. (655)
Jag vill höra vad Herren Gud tálar. *
Herren talar frid till sitt folk och till sina frómma,
Ja, hans frälsning är nära dem som frúktar honom, *
och hans ära skall bo i vårt lánd.
Godhet och trofasthet skall mötas där, *
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jórden *
och rättfärdighet blicka ned från hímmelen.
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Herren skall skänka sin goda gåva, *
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå frámför honom, *
frälsning skall följa i hans spår.
Andra läsningen - Ef 1:3-14 (Före världens skapelse
har Gud utvalt oss i Kristus)
Läsning ur Paulus brev till efesierna.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han
har välsignat oss med all den andliga välsignelse som
genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens
skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och
fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss
till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas
med honom — det var hans viljas beslut — till pris
och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin
älskade son. I honom och genom hans blod har vi
friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så
rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och
klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas
hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade
fattat från början och som skulle genomföras när tiden
var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen
och på jorden.
I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill
av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt
beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan
på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har
också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om
er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit
till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill.

1084

Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli
friköpt och Gud få pris och ära.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus, så
att vi ser vilket hopp han har kallat oss till.
Evangelium - Mark 6:7- 13 (Jesus sänder ut de tolv)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden kallade Jesus till sig de tolv och sände ut
dem två och två och gav dem makt över de orena
andarna. Och han sade åt dem att inte ta med sig något
mer på vägen än en stav, inget bröd, ingen påse och
inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha men inte mer
än en skjorta. Och han sade till dem: »När ni har tagit
in i ett hus, så stanna där tills ni skall vidare. Och är
det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill
höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet
under era fötter. Det skall vittna mot dem.« De gav sig
i väg och predikade att alla skulle omvända sig, och de
drev ut många demoner och smorde många sjuka med
olja och botade dem.
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Gud uppenbarar sin sanning för oss, och vill vår
frälsning. Låt oss be till honom, att alla människor
med iver arbetar enligt hans frälsningsplan.
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1. För den heliga kyrkan, att hon förblir trogen sin
evangeliska mission, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För vår påve N. att han stärker sina bröder och
systrar i tron, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För dem som ännu inte tror på Kristus, att de
kristnas exempel drar dem till honom, som är vägen,
sanningen och livet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För dem som utför sitt dagliga arbete, att de inte
glömmer Guds närvaro bland dem, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss själva, att vi genom uppriktig och aktiv
kärlek till nästan vittnar om att vi är Kristi lärjungar,
ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Gud, du kallar oss till sanning och helighet. Hör din
kyrkas böner och föröka hoppet i våra hjärtan. Genom
Kristus, vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, din kyrka är samlad till bön: helga våra gåvor,
och låt dem stärka vår tro, vårt hopp och vår kärlek.
Genom Jesus Kristus vår Herre.
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Prefation VII 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 frambär
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige
Gud, barmhärtige himmelske Fader.
Ty så älskade du världen att du sände din ende Son till
att frälsa oss, han blev oss människor lik i allt, utom i
synd, för att vi skulle bli honom lika.
Genom syndens olydnad har vi brutit ditt förbund, men
genom Sonens lydnad förenas vi åter med dig och kan
tjäna dig i tro och i lydnad, och så kan du älska hos oss
vad du älskade hos honom.
Därför lovar vi dig med änglarna och alla dina heliga,
vi prisar ditt namn och förkunnar i jubel:
Kommunionantifon (Ps 84:4-5)
Sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där
hon kan lägga sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud. Saliga de som bor i ditt hus,
de lovar dig ständigt.
Bön efter kommunionen
Vi tackar dig, Herre, för dina stora gåvor, och vi ber
om nådens växt var gång vi firar detta rika mysterium.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

