1115

17 söndagen 'under året' - år A
Ingångsantifon (jfr Ps 66:6,7, 36)
Gud är i sin heliga boning, Gud låter oss bo
tillsammans i sitt hus. Han skall ge makt och styrka åt
sitt folk.
Inledning
Innan vi skall påbörja en ny vecka samlas vi vid
Eukaristins bord, som Guds folks gemenskap. Gud har
bestämt oss till att formas efter Hans Sons, Jesus Kristi
bild. Denna likhet bär vi inom oss ända sedan vårt dop
och en gång kommer vi att få delta för evigt i hans
härlighet och vara honom lika. Eukaristin, som vi firar,
bygger redan nu på ett annat liv, och är förutsättningen
för vår uppståndelse.
HERRE - Guds son, du blev människa för att vi skulle
kunna bli Guds barn. Herre, förbarma dig.
KRISTUS- vår frälsare, genom ditt blod utgjutet på ett
kors har du förvärvat oss åt din Fader. Kristus,
förbarma dig.
HERRE - du kallar oss dagligen, för att vi skall söka
efter ditt rike. Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Gud, vårt hopp och vår tillflykt, från dig får allt sitt
värde och sin helighet. Visa i barmhärtighet hur vi
skall leva i världen, så att vi under din ledning brukar
de förgängliga gåvorna så att vi inte går miste om de
oförgängliga. Genom din Son...
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Första läsningen - 1 Kung 3:5, 7-12 (Salomos bön om
vishet)
Läsning ur Första Kungaboken.
Herren visade sig för Salomo i en dröm om natten och
sade: »Be om vad du vill. Jag skall ge dig det.«
Salomo svarade: »Det är du, Herre, min Gud, som har
gjort mig till kung efter min far David, och här står jag
nu ung och oerfaren mitt i det folk som du har utvalt,
ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge
din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt
ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle
annars kunna döma över ditt väldiga folk?«
Denna bön behagade Herren, det gladde honom att
Salomo bad om detta. Gud sade: »Eftersom du bad om
detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och
inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att
urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön
och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har
varit före dig eller kommer att bli efter dig.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm Ps 119:57, 72, 76-77, 127-130
R:

Hur kär har jag inte din lag! (678)

Min andel är Hérren, *
jag har beslutat att hålla dina órd.
Lagen ur din mun är bättre för mig *
än tusentals stycken guld och sílver.
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Låt din barmhärtighet vara min tröst, *
så som du har lovat din tjänare.
Låt din kärlek strömma över mig,
så att jag får léva, *
ty din lag är min lúst.
Dina bud har jag kärare än gúld, *
mer än renaste gúld.
Därför följer jag alla dina stádgar, *
men jag hatar alla lögnens vägar.
Underbara är dina víttnesbörd, *
därför tar min själ dem i ákt.
När dina ord förklaras ger de ljús *
och skänker de oerfarna förstånd.

Andra läsningen - Rom 8:28-30 (Bestämda att formas
efter Kristi bild)
Läsning ur Paulus brev till romarna.
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar
honom att nå det goda, dem som han har kallat efter
sin plan. Ty dem han i förväg har utvalt har han också
bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne
skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem
han i förväg har utsett har han också kallat, och dem
han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem
han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin
härlighet.
Så lyder Herrens ord.
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Halleluja
Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,
som uppenbarat himmelrikets hemligheter för dem
som är som barn.
Evangelium Matt 13:44 52 eller 13:44-46 (Liknelsen
om skatten och pärlan)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Himmelriket är
som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar
den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och
säljer allt han äger och köper åkern.
Med himmelriket är det också som när en köpman
söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla
går han och säljer allt han äger och köper den.
Med himmelriket är det också som när man lägger ut
ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är
fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner
och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort
den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna
skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och
kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta
och skära tänder. Har ni förstått allt detta?« — »Ja«,
svarade de, och då sade han: »Varje skriftlärd som har
blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad
man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och
gammalt.«
Så lyder Herrens evangelium.
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Förbön
Hela vårt liv är en vandring till Guds rike, och därför
frambär vi nu våra ödmjuka böner till honom.
1. För kyrkans biskopar, att de skall efterlikna Kristus,
vars uppdrag de utför, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För styrande, att de skall förstå att be Gud om
vishetens gåva, när de fullgör sina plikter, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För de unga, att de, liksom köpmannen i dagens
liknelse, skall söka efter de värden som består, ber vi
till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För våra lidande bröder och systrar, att de också i
sina svåra stunder litar på Guds försyn, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss som här firar den heliga eukaristin, att vi
ända intill döden förblir trogna Kristi evangelium, ber
vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Gud, du är målet för vår längtan. Vi ber ödmjukt att du
tar emot våra böner. Genom Kristus, vår Herre. Amen.
Bön över offergåvorna
Mottag, Herre, dessa våra gåvor, som vi har fått från
dig, så att vi här vid ditt altare får nåden att leva ett liv
i helgelse intill den eviga glädjens dag. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
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Prefation I 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 påskens mysterium har han i ofattbar kärlek
befriat oss från syndens och dödens ok; han har gjort
oss till ett utvalt släkte, till kungar och präster, till sitt
heliga folk.
Därför vill vi förkunna dina väldiga gärningar över
hela jorden, du som har kallat oss från mörkret till ditt
underbara ljus, med alla änglar och dina heliga i
himmelen vill vi tillbedja dig och sjunga:
Kommunionantifon (Ps 103:2)
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort.
Bön efter kommunionen
Herre, vi har firat åminnelsen av Kristi lidande, den
hemlighet som skänker oss gudomligt liv. Låt hans
kärleks outsägliga gåva stärka oss för tid och evighet.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

