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23 söndagen 'under året' - år B 
 
Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) 
 

Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör 
med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. 
 

Inledning  
 

Gud gör inte skillnad på människor - därför samlar 
Han oss vid eukaristins bord, ty alla är vi bröder och 
systrar, barn till en och samme Fader. Jesus dog på 
korset för var och en av oss. Låt oss öppna våra hjärtan 
och tro att Gud själv kommer till oss för att frälsa oss!  
 
HERRE - du vandrade på jorden, gjorde gott och 
botade alla som var i djävulens våld. Herre, förbarma 
dig. 
KRISTUS - du befriar oss från syndens makt och 
kallar oss till Guds barns frihet. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du vill göra oss till Guds rikes arvingar. 
Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Evige Fader, du som först har älskat oss och tagit oss 
till dina barn, låt oss i Kristus nå den sanna frihet och 
det arv som du berett åt oss långt före världens 
skapelse, genom din Son... 
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Första läsningen - Jes 35:4-7a (Då skall de blindas 
ögon öppnas och de dövas öron höra)  
 

Läsning ur profeten Jesajas bok. 
Säg till de förskrämda:  
»Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här, hämnden 
kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för 
att rädda er.« Då skall de blindas ögon öppnas och de 
dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort 
och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i 
öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land skall bli till 
sjö, törstande mark till källsprång. 
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Responsoriepsalm - Ps 146:7-10  
 
R:  Lova Herren, min själ. (692)  
 

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, * 
han ger bröd åt de húngrande. 
Herren löser de fångna, * 
Herren öppnar de blindas ögon, 
 
Herren upprättar de förnédrade, * 
Herren älskar de rättfärdiga, 
Herren bevarar främlingar, † 
faderlösa och änkor tar han sig án, * 
men de gudlösa för han på víllospår. 
 
Herren är konung för évigt, * 
din Gud, Sion, från släkte till släkte.  
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Andra läsningen - Jak 2:1-5 (Har inte Gud utvalt dem 
som är fattiga i världens ögon?)  
 

Läsning ur Jakobs brev. 
Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som 
tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. Tänk om 
det i er synagoga kommer in en man med guldringar 
på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig 
man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den 
finklädde och säger till honom: »Här är en bra plats för 
dig«, men till den fattige: »Ställ dig där borta«, eller 
»Sätt dig på golvet vid mina fötter« — gör ni då inte 
åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på, mina kära 
bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i 
världens ögon och skänkt dem trons skatter och 
arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar 
honom?  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Halleluja 
 

Jesus förkunnade budskapet om riket  
och botade alla slags sjukdomar bland folket.  
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Evangelium - Mark 7:31-37 (Jesus botar en dövstum: 
Effata)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus. 
Vid den tiden lämnade Jesus trakten kring Tyros och 
gick över Sidon till Galileiska sjön, i 
Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man 
som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus 
lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från 
folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och 
rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, 
andades djupt och sade till honom: »Effata!« (det 
betyder: Öppna dig!). Med ens öppnades mannens 
öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus 
förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han 
förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla 
blev överväldigade och sade: »Allt han har gjort är 
bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
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Förbön  
 

Gud omsluter allt vad han skapat med sitt beskydd. Låt 
oss därför be till honom.  
 
1. För den heliga kyrkan, att hon alltid förkunnar och 
bär vittnesbörd om det Glada budskapet i hela världen, 
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För de styrande, att de utövar sin makt i en anda av 
tjänande och rättvisa, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För de obotligt sjuka, blinda och dövstumma, att 
Kristus blir deras läkedom och frid, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För alla som har lämnat sanningens väg, att de 
vänder tillbaka, kallade av Guds ord, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlats här, att vi ur den heliga 
eukaristin hämtar styrka att fullgöra Faderns vilja, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, vår styrka, hör våra böner och skänk oss av din 
glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Gud, du själv är källan till all äkta tro och frid. Lät vår 
offergåva behaga dig och skänka oss enheten med dig 
och med varandra. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation VII 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 så älskade du världen att du sände din ende Son till 
att frälsa oss, han blev oss människor lik i allt, utom i 
synd, för att vi skulle bli honom lika. 
Genom syndens olydnad har vi brutit ditt förbund, men 
genom Sonens lydnad förenas vi åter med dig och kan 
tjäna dig i tro och i lydnad, och så kan du älska hos oss 
vad du älskade hos honom. 
Därför lovar vi dig med änglarna och alla dina heliga, 
vi prisar ditt namn och förkunnar i jubel: 
 

Kommunionantifon (Ps 42:2-3) 
 

Som hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min 
själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter 
den levande Guden. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, i ditt ord och ditt himmelska bröd ger du liv och 
kraft och näring på vår väg. Låt din Sons stora gåvor 
fullkomna oss till det eviga livet i honom, Jesus 
Kristus, vår Herre. 


