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18 söndagen 'under året' - år A
Ingångsantifon (Ps 70:2, 6)
Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min
hjälp. Min hjälp och min befriare är du, Herre, dröj
inte.
Inledning
De vajande stråna på våra sädesfält börjar försvinna
och mycket snart kommer vi få äta bröd från årets
skörd. Hur många gånger tog inte Jesus bröd i sina
händer? Han anbefallde oss att be till vår Fader i
himlen om vårt dagliga bröd. Slutligen förvandlade
han bröd till sin kropp. Låt oss tacka honom för denna
ovärderliga födas gåva, skänkt oss som näring under
vår jordevandring. Låt oss under firandet av den heliga
Eukaristin här i församlingen, stärka oss av denna
gåva.
HERRE - du är Brödet, som steg ned från himlen och
som ger världen liv. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du är våra, av synden förtryckta kroppars
och själars Läkare. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du kommer att döma våra ord och gärningar.
Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Gud, du som skapat och uppehåller allt, låt oss känna
din närvaro i vår bön och i vårt liv, så att all vår
strävan förbereds och fullbordas i din nåd. Genom din
Son...
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Första läsningen – Jes 55:1-3 (Kom och få säd, vin och
mjölk utan att betala)
Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren:
Kom, alla ni som törstar,
kom hit och få vatten,
kom, även om ni inte har pengar!
Förse er med säd, så att ni får äta!
Kom och få säd utan pengar,
vin och mjölk utan att betala!
Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd,
er lön på sådant som inte mättar?
Lyssna till mig, så får ni äta gott
och njuta av feta rätter.
Kom till mig och hör noga på,
lyssna, så får ni liv.
Jag sluter ett evigt förbund med er,
den nåd jag visat David skall bestå.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm Ps 145:8-9, 15-18
R.

Du öppnar din hand
och mättar allt levande med nåd. (691)

Nådig och barmhärtig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot álla *
och förbarmar sig över alla sina vérk.
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Allas ögon väntar efter díg, *
och du ger dem deras mat i rätt tíd.
Du öppnar din hánd *
och mättar allt levande med nåd.
Herren är rättfärdig i alla sina vägar *
och helig i alla sina vérk.
Herren är nära alla dem som åkallar honom, *
alla dem som uppriktigt åkallar honom.

Andra läsningen - Rom 8:35, 37-39 (Inget kan skilja
oss från Guds kärlek)
Läsning ur Paulus brev till romarna.
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller
ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller
svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom honom
som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att
varken död eller liv, varken änglar eller andemakter,
varken något som finns eller något som kommer,
varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något
annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja Matt 4:4b
Människan skall inte leva bara av bröd
utan av varje ord som utgår ur Guds mun.
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Evangelium - Matt 14:13-21 (Mat åt fem tusen)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden drog sig Jesus undan och for över sjön
till en öde trakt för att vara ensam. Men folket i
städerna fick reda på det och följde efter honom till
fots. När han steg i land fick han se en stor skara
människor, och han fylldes av medlidande med dem
och botade dem som var sjuka. På kvällen kom
lärjungarna till honom och sade: »Trakten är öde och
det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån, så att
de kan köpa sig mat borta i byarna.« Jesus svarade:
»De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni
själva.« De sade: »Här har vi inte mer än fem bröd och
två fiskar.« — »Lämna dem till mig«, svarade han.
Han sade åt folket att slå sig ner i gräset, och han tog
de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen
och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav
dem till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till
folket. Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop
de överblivna bitarna, tolv fulla korgar. De som hade
ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och
barn.
Så lyder Herrens evangelium.

Förbön
Liksom vi varje dag ber Herren att ge oss vårt dagliga
bröd, så ber vi nu Gud om allt som vi behöver. Han
lyssnar kärleksfullt till våra böner.
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1. För den heliga kyrkan, att hon med evangeliets ord
och sitt kärleksfulla arbete går vår hungrande värld till
mötes, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För dem som lider av hunger i världen, att de må
finna goda människor, som öppnar sina hjärtan för
dem, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För dem som har fastnat i olika drogmissbruk, att
Gud hjälper dem finna vägen till ett sunt liv, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För dem i våra hemländer som offrat sina liv för
rättvisans sak, att Gud rikligt belönar dem, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss själva, att vårt deltagande i denna eukaristi
blir till en enda helig gemenskap, där vi äter av ett och
samma bröd, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Gud, vår Fader, tag emot våra böner, var oss nådig och
skänk oss av dina rikliga gåvor. Genom Jesus Kristus,
vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Helga, Herre, våra gåvor, och ta emot vårt offer i ande
och sanning, så att vi själva blir en offergåva som
behagar dig, genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Prefation II 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
dig, välsignar dig och lovsjunger dig, helige Fader,
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår
Herre.
Av förbarmande med oss syndiga människor blev han
människa och föddes av jungfrun Maria.
Genom sitt lidande på korset har han befriat oss från
den eviga döden, och genom sin uppståndelse från de
döda har han skänkt oss det eviga livet.
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med
hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn,
tillbedja dig och förkunna din ära:
Kommunionantifon (jfr Vish 16:20)
Du har givit oss bröd från himmelen,
som innehåller all ljuvlighet.
Bön efter kommunionen
Herre, vi har smakat brödet från himlen och erfarit din
omsorg om vårt liv. Följ oss på vår väg, och gör oss
värdiga det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår
Herre.

