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22 söndagen 'under året' - år C 
 
Ingångsantifon (Ps 86:3, 5) 
 

Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. 
Du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot 
alla som åkallar dig. 
 

Inledning  
 

Vårt liv är en väg till frälsningen, vägen till den eviga 
staden - det himmelska Jerusalem, där evig frid råder 
och där alla människor är bröder. Inför Gud är vi alla 
lika. En gång i framtiden kommer vi få sätta oss 
tillsammans med vår Herre vid den himmelska 
festmåltiden. Idag församlas vi till frambärandet av det 
eukaristiska Offret, i vilken vår förhärligade Herre 
mättar oss med sin kropp och sitt blod. Låt oss betrakta 
varandra med kärlek, låt oss öppna våra hjärtan för 
varandra och för Kristus, som i egenskap av Värd har 
bjudit in var och en av oss.  
 
Låt oss bekänna, att vi är syndare, och be om Guds 
barmhärtighet.  
 
HERRE - du var lydig ända till döden, döden på ett 
kors. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du gav oss ett exempel på ödmjukhet att 
efterfölja när du blev allas tjänare. Kristus, förbarma 
dig. 
HERRE - du har lovat, att du själv kommer att betjäna 
oss vid bordet i Faderns rike. Herre, förbarma dig. 
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Kollektbön  
 

Du kraftens Gud, från vilken alla goda gåvor kommer, 
väck kärleken till liv i våra hjärtan, så att vi förmår att 
älska dig och nådens liv i oss bevaras och kan växa. 
Genom din Son... 
 

Första läsningen - Syr 3:17-18, 20, 28-29 (Ödmjuka 
dig, då skall du finna nåd hos Herren)  
 

Läsning ur Syraks bok. 
Mitt barn, sköt dina sysslor i ödmjukhet,  
så blir du mer älskad än den som är frikostig med 
gåvor.  
Var ödmjukare ju högre du stiger,  
så finner du nåd hos Herren.  
Ty stor är Herrens makt,  
och av de ödmjuka blir den förhärligad. 
För den övermodiges olycka finns ingen bot, 
ty ondskans planta har slagit rot i honom.  
Den kloke begrundar visdomsordet, 
att kunna lyssna är den vises glädje. S 
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 68:4, 5ac, 6, 7ab, 10-11  
 

R:    O Gud, du sörjde i din godhet för de arma. (647)  
 

De rättfärdiga är gláda, * 
de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje. 
Sjung och spela till Guds ära, * 
jubla inför honom som drar fram genom öknarna. 
Hans namn är Hérren, * 
fröjdas inför hónom, 
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de faderlösas fader och änkors försvárare, * 
Gud i sin heliga bóning. 
Gud hjälper de ensamma till ett hem * 
och för de fångna ut till lycka, 
 
Ett rikligt regn lät du fálla, o Gud, * 
du gav liv åt ditt land, som försmäktade. 
Ditt eget folk fick bó där, * 
o Gud, du sörjde i din godhet för de árma.  
 

Andra läsningen - Heb 12:18-19, 22-24a (Ni har 
kommit till Sions berg)  
 

Läsning ur Hebreerbrevet. 
Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, ett 
berg i lågor, inte till töcken, mörker och stormvind, till 
basunstötar och en röst som talade så att de som hörde 
den bad att slippa höra mer. Nej, ni har kommit till 
Sions berg och den levande Gudens stad, det 
himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende 
änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har 
sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, 
inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats 
och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund.  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Halleluja 
 

Ta på er mitt ok och lär av mig  
som har ett milt och ödmjukt hjärta.  
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Evangelium - Luk 14:1, 7-14 (Den som ödmjukar sig 
skall bli upphöjd)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
En sabbat var Jesus bjuden på måltid hos en farisé som 
var med i rådet, och man iakttog honom noga. När han 
märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna 
vid bordet gav han dem en liknelse: »När du är bjuden 
på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. 
Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än 
du och värden kommer och säger: Ge honom din plats. 
Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. 
Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta 
platsen, så att värden säger till dig när han kommer: 
Käre vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför 
alla dina medgäster. Den som upphöjer sig skall bli 
förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli 
upphöjd.« Till sin värd sade han: »När du bjuder på 
middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina 
vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, 
så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, 
när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, 
lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge 
dig någon belöning; belöningen får du vid de 
rättfärdigas uppståndelse.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 

Förbön  
 

Vi ber till Gud, som i sin godhet värnar om de fattiga 
och rättfärdiga och som skänker de ödmjuka glädje.  
 



1233 
 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon alltid tjänar alla sina 
barn, genom att förkunna det glada budskapet för dem, 
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För påven, för alla biskopar och präster, att deras 
arbete blir ett vittnesbörd om tro på den ende, sanne 
Guden, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För de folk som lider under förföljelse och förtryck, 
att de må erfara rättvisa och fred, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För alla som förlorat sina hem, för de sjuka och 
lidande, att deras medmänniskor visar dem respekt och 
värme och kommer dem till hjälp, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss alla, att Gud skänker oss den gåva som är 
hjärtats ödmjukhet och enkelhet, och att han leder oss 
till verklig storhet, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, vår Fader, hör vår bön och ge alla dina barn din 
rikliga välsignelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen. 
 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, skänk din kraft och välsignelse i detta offer, och 
låt allt som här sker under heliga tecken bli uppenbar 
verklighet i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
 
 



1234 
 

 

Prefation VI 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. 
I dig är det vi lever och rör oss och är till, din 
barmhärtighet mot oss är varje morgon ny. Men du 
låter också vårt eviga liv ta sin början här i tiden: 
du låter din helige Ande bo i oss, den Ande genom 
vilken du uppväckte Jesus från de döda.  
Därför ser vi med hopp och glädje fram emot den dag 
då du låter oss gå från döden till livet med honom, 
Jesus Kristus, vår Herre. 
Och därför prisar vi dig med alla änglar, vi tillber dig 
och jublar till din ära: 
 

Kommunionantifon (Ps 31:20) 
 

Hur stor är inte din godhet, den som du berett åt dem 
som fruktar dig! 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, låt brödet från ditt himmelska bord ge vår 
kärlek uthållighet och kraft att tjäna dig i våra bröder. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 


