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2 söndagen 'under året' - år C
Ingångsantifon (jfr Ps 66:4)
Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall
lovsjunga ditt namn, du den Högste.
Inledning
Genom Kristi dop i Jordan bekräftade Gud offentligt
sin älskade sons uppdrag. Idag, på andra söndagen
'under året', minns vi Jesu första tecken förvandlingen av vatten till vin i Kana i Galiléen.
Genom detta tecken, uppenbarar Jesus sin härlighet
och kallar sina lärjungar till tro. Denna kallelse är
ständigt aktuell. Herren påminner oss ständigt om att
vår tro är svag, han vill att den skall stärkas mer och
mer. Denna inbjudan riktar han till alla sina lärjungar,
som är splittrade i olika kyrkor och samfund. När vi
ber för Kristi kyrkas enhet, vet vi att vi deltar i den bön
som Jesus bad, kvällen innan han dog: 'Jag ber att de
alla skall bli ett'
Låt oss be om förlåtelse för vår brist på tro, för den
anstöt, som Kyrkans splittring väcker i världen, och för
alla våra synder. Låt vårt deltagande i denna Eukaristi
blir värdig och helig.
Kollektbön
Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller
allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din
fred i våra dagar. Genom din Son...
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Första läsningen - Jes 62:1-5 (Brudgummen gläds åt
sin brud)
Läsning ur profeten Jesajas bok.
För Sions skull skall jag inte tystna, för Jerusalems
skull inte tiga, förrän upprättelsens morgon gryr och
hennes räddning lyser som ett bloss. Folken skall se
din upprättelse, alla kungar se din härlighet. Du skall
få ett nytt namn, som Herren själv förkunnar, du blir
en praktfull krona i Herrens hand, ett kungligt diadem i
din Guds händer. Du skall inte längre kallas »den
övergivna«, ditt land inte längre kallas »den
förskjutna«, utan du skall heta »hon som jag har kär«
och ditt land »den äkta makan«. Ty Herren har dig kär
och ditt land skall äktas av honom. Som när en ung
man äktar en flicka, så skall han som bygger upp dig ta
dig till äkta, och som brudgummen gläds åt sin brud,
så skall din Gud glädjas över dig.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm - Ps 96:1-3, 7-8a, 9, l0ac
R:

Förkunna Herrens under bland folken. (663)
Sjung en ny sång till Herrens ära, †
sjung till Herrens ära, alla länder, *
sjung till Herrens ära, lova hans námn.
Båda glädje var dag, besjung hans frälsning, †
förkunna bland hedningarna hans ära, *
bland alla folk hans únder.
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Ära Herren, alla fólkslag, †
ära Herrens majestät, *
ära Herrens höga námn. tillbe Herren i helig skrúd, *
bäva för hans ansikte, alla länder.
Säg bland hedningarna: ”Herren är nu kónung. *
med rättvisa dömer han fólken.
Andra läsningen - 1 Kor 12:4-11 (Nådegåvorna är
olika, men Anden densamma)
Läsning Paulus första brev till korinthierna.
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma.
Tjänsterna är olika, men Herren densamme.
Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han
som verkar i allt och överallt. Hos var och en
framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får
genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan
med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron
genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att
bota, en annan får kraft att göra under. En får
förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan
olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan
kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och
samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och
en så som den själv vill.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Gud har kallat oss genom evangeliet, för att vi skall
vinna Jesu Kristi härlighet.

822

Evangelium - Joh 2:1-11 (Bröllopet i Kana)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och
Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också
bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade
till honom: »De har inget vin.« Jesus svarade: »Låt
mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.«
Hans mor sade till tjänarna: »Gör det han säger åt er.«
Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas
reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra
liter. Jesus sade: »Fyll kärlen med vatten«, och de
fyllde dem till brädden.
Sedan sade han: »Ös upp och bär det till
bröllopsvärden«, och det gjorde de. Värden smakade
på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte
visste varifrån det kom — men det visste tjänarna som
hade öst upp vattnet — ropade han på brudgummen
och sade: »Alla andra bjuder först på det goda vinet
och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men
du har sparat det goda vinet ända till nu.« Så gjorde
Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i
Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans
lärjungar trodde på honom.
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Fadern sände sin son för att han skulle bli Guds Lamm
som tar bort världens synd. Vi ber till honom i
ödmjukhet:
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1. För den heliga kyrkan, att hon i tro visar världen
Kristus, som kommer med frälsning till mänskligheten,
ber vi till Herren,
Herre, hör vår bön.
2. För biskopen av Rom, att evangeliet, genom hans
apostoliska tjänande, sprids över hela jorden, ber vi till
Herren,
Herre, hör vår bön.
3. För människorna i våra hemländer, att de må leva i
fred och rättvisa, ber vi till Herren,
Herre, hör vår bön.
4. För dem som blivit kallade att tjäna Gud, att de
alltid avger vittnesbörd om honom som utvalt dem och
sänt ut dem i världen, ber vi till Herren,
Herre, hör vår bön.
5. För oss som samlas här kring ordet och eukaristin,
att vi i vår vardag svarar på vår kallelse till helighet,
ber vi till Herren,
Herre, hör vår bön.
Herre, låt oss i likhet med din son alltid vara beredda
att göra din vilja, må våra böner finna nåd inför dina
ögon. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, skänk oss den djupaste vördnad för dessa
mysterier, ty var gång detta offer bärs fram blir
återlösningen närvarande inför våra ögon. 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 Ps 23:5)
Du har dukat ett bord för mig, och hur ljuvlig är inte
din överflödande bägare.
Bön efter kommunionen
Herre, ingjut kärlekens Ande i våra hjärtan, så att vi,
som mättats av ett och samma himmelska bröd, blir ett
hjärta och en själ i Jesus Kristus, vår Herre.

