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21 söndagen 'under året' - år C 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 86:1-3) 
 

Herre, böj ditt öra till mig och svara mig, ty jag är 
betryckt och fattig. Du min Gud, fräls din tjänare, som 
förtröstar på dig. Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen 
ropar jag till dig. 
 

Inledning  
 

Människans frälsning är Gud Faderns verk genom sin 
Son. Jesus Kristus åtog sig det frivilligt för att 
därigenom friköpa alla människor från syndens slaveri. 
Det närvarandegörs också idag, var gång vi samlas vid 
Kristi altare för att fira Eukaristi. Detta 
tacksägelseoffer frambär vi till Gud i glädje och 
tacksamhet över frälsningens ofattbara gåva.  
 
Låt oss bekänna våra synder, så att vi med rent hjärta 
skall kunna ta emot Herren, som kommer till oss med 
sin frälsning. 
 

Kollektbön  
 

Gud, din gåva är det att kyrkans mänga lemmar strävar 
efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så 
att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den 
sanna glädjen finns. Genom din Son... 
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Första läsningen - Jes 66:18-21 (Jag skall samla alla 
folk och alla språk)  
 

Läsning ur profeten Jesajas bok. 
Så säger Herren: Jag kommer för att samla alla folk 
och alla språk. De skall komma och se min härlighet. 
Jag skall göra ett tecken bland dem och sända dem 
som överlevt till de andra folken, till Tarshish, Put och 
Lud, till Meshek, Tuval, Javan och de fjärran 
kustländerna, som inte har hört om mig och inte har 
sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet 
bland de andra folken. Och de skall föra alla era bröder 
från folken som en offergåva till Herren, på hästar och 
vagnar, i kärror, på mulåsnor och kameler, till mitt 
heliga berg, Jerusalem, säger Herren, så som Israels 
folk för sina offergåvor i rena kärl till Herrens tempel. 
Även bland dem skall jag välja några till präster och 
leviter, säger Herren.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 117  
 
R:   Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet. (676)  
 

Lova Herren, alla hédningar, * 
prisa honom, alla fólk. 
 
Ty hans nåd är väldig över óss, * 
och Herrens sanning varar i évighet.  
 
 



1211 
 

 

Andra läsningen - Heb 12:5-7, 11-13 (Den Herren 
älskar, den tuktar han)  
 
Läsning ur Hebreerbrevet. 
Ni har glömt den uppmaning som riktas till er som till 
söner:  

Min son, var tacksam för Herrens tuktan  
och förlora inte modet när han straffar dig.  
Ty den Herren älskar, den tuktar han,  
och han agar var son som han har kär.  

Det är för att fostras ni får lida. Gud behandlar er som 
söner. Var finns den son som inte tuktas av sin far? För 
stunden tycks väl varje tuktan vara mera till sorg än till 
glädje, men för dem som har fostrats genom den är 
frukten till slut frid och rättfärdighet.  
Styrk därför era matta händer och svaga knän. Gör 
stigen rak för era fötter, så att det ben som haltar inte 
går ur led utan i stället blir friskt igen.  
Så lyder Herrens ord.  
 
Halleluja 
 

Jag är vägen, sanningen och livet, säger Herren.  
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.  
 

Evangelium - Luk 13:22-30 (Människor skall komma 
från öster och väster)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden gick Jesus genom städer och byar och 
undervisade på sin väg mot Jerusalem. Någon frågade 
honom: »Herre, är det bara några få som blir 



1212 
 

 

räddade?« Han sade till dem: »Kämpa för att komma 
in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall 
försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre 
har stigit upp och låst porten och ni blir stående 
utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss! så 
kommer han att svara: Jag vet inte vilka ni är. Då säger 
ni: Vi har ätit och druckit tillsammans med dig, och du 
har undervisat på våra gator. Han skall svara: Jag vet 
inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens 
hantlangare. — Där skall ni gråta och skära tänder, när 
ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla 
profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir 
utdrivna. Och människor skall komma från öster och 
väster och från norr och söder och ligga till bords i 
Guds rike. Och då skall sådana som är sist bli först, 
och sådana som är först skall bli sist.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 

 
 
Förbön  
 

Kristus dog och uppstod från de döda för vår 
frälsnings skull. Fulla av förtröstan vågar vi därför 
bära fram våra böner till Gud.  
 
1. För den heliga kyrkan, att hon modigt förkunnar för 
alla folk, att varje människa är kallad till frälsning, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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2. För vår påve och för alla biskopar, att deras 
själavårdande arbete, som har sitt stöd i Kristus, 
ständigt medverkar till att människorna strävar efter 
helighet, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För alla dem som förbereder sig att ta emot dopets 
sakrament, att de i sina liv, som förvandlas och renas i 
detta livets vatten, troget vandrar mot Guds rike, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För alla dem som av olika orsaker förlorat sin tro, 
att de inte fastnar i syndens våld, utan att Kristus, som 
alltid söker efter den som gått vilse, för dem tillbaka 
till tron, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlats här, att vi blir uppfyllda av 
Kristi ord och hans heliga sakrament, och vandrar på 
den väg som leder till frälsningen, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Kärleksfulle och allsmäktige Fader, lyssna till våra 
böner och led dina barn på säkra vägar till den eviga 
glädjen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, genom Kristi enda offer har du för alltid gjort 
oss till ditt folk och dina barn. Skänk oss också 
enhetens och fridens gäva. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
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Prefation V 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 du har skapat hela världen och givit oss tid och rum 
att leva i. Människan har du gjort till din avbild och 
lagt din skapelse i hennes händer. 
Du har bestämt oss till att råda över jorden och till att 
tjäna dig, vår Herre och Skapare, och förkunna allt vad 
du har gjort genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Därför sjunger vi ditt lov med alla himmelens makter, 
vi jublar med keruber och serafer och med alla dina 
heliga, vi prisar ditt heliga namn och förkunnar utan 
ände: 
 

Kommunionantifon (jfr Ps 104:13-15) 
 

Jorden mättas av den frukt du skapar. Du frambringar 
bröd ur jorden och vin som gläder människans hjärta. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, i Kristi kropp och blod helar du oss och läker 
våra sår. Låt oss växa under din vård till människor 
som i allt behagar dig. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 

 


