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27 söndagen 'under året' - år A
Ingångsantifon (Est 13:9-11 Vulg.)
Herre, du konung, som råder över alla, hela världen
lyder under din makt, och ingen finns som kan motstå
dig. Du har ju skapat himmel och jord och allt
underbart som finns på jorden. Du är Herre över alla.
Inledning
Dagens Liturgi inbjuder oss att betrakta den vingård,
som är oskiljaktigt förbunden med Jesu jordiska
hemland. Vingården är en bild för det utvalda folket,
både Israel, det gamla testamentets folk, och för det
nya Israel - Kyrkan. Vi är alla kallade till arbetet i
denna vingård, till att bära trons, hoppets och
kärlekens frukt. I firandet av Eukaristins mysterium,
som vi här just har påbörjat, står Jesus Kristus mitt
ibland oss och skänker oss styrka, att kunna uppfylla
vår kallelse.
HERRE - du förebådades genom profeterna, som alla
människors Frälsare. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du dog på korset för vår frälsnings skull.
Kristus, förbarma dig.
HERRE - du kommer åter, för att döma oss efter våra
gärningar. Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Allsmäktige, evige Gud, din kärlek övergår allt vad vi
kan kräva eller önska. Omslut oss med din
barmhärtighet: förlåt oss allt som tynger samvetet, och
ge oss också det vi inte vågar be om. Genom din Son...
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Första läsningen - Jes 5:1-7 (Jag vill sjunga en sång
om min vän och hans vingård)
Läsning ur profeten Jesajas bok.
Jag vill sjunga en sång om min älskade vän,
en sång om min vän och hans vingård.
Högt uppe på en bördig sluttning
hade min vän en vingård.
Han luckrade upp den och plockade sten
och planterade ädelt vin.
Han byggde ett vakttorn,
han högg ut ett presskar.
Han väntade sig söta druvor,
men vingården gav honom sura.
Döm nu, Jerusalems män och Judas folk,
döm mellan mig och min vingård!
Vad mer kunde göras för min vingård,
som jag inte redan har gjort?
Jag väntade söta druvor —
varför gav den mig sura?
Nu skall jag låta er veta
vad jag tänker göra med min vingård.
Jag skall ta bort stängslet,
så att den blir skövlad,
jag skall riva muren,
så att den blir nertrampad.
Jag skall låta den förfalla:
där skall inte beskäras, inte hackas,
tistel och törne skall ta överhand.
Och molnen skall jag förbjuda
att fälla sitt regn över den.
Herren Sebaots vingård är Israel,
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Judas folk hans älskade plantering.
Han väntade oväld men fann våld,
väntade rätt men fann orättvisa.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm Ps 80:9, 12-16, 19-20
R. Herrens vingård är Israels hus (652)
En vinstock flyttade du från Egypten, *
du förjagade hedningarna och planterade dén.
Den utbredde sina rankor ända till hávet, *
sina rotskott ända till flóden.
Varför har du då brutit ner dess stängsel *
så att alla som går förbi kan plócka av den?
Vildsvinet från skogen fróssar på den, *
och djuren på marken äter av den.
Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, †
skåda ned från himlen och sé på oss, *
och ta dig an denna vínstock,
den ranka din högra hand har plantérat, *
den son du har fostrat åt díg.
Då skall vi inte vika ifrån dig. *
Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn.
Herre Gud Sebaot, úpprätta oss, *
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss.
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Andra läsningen - Fil 4:6-9 (Då skall fridens Gud vara
med er)
Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber,
tacka då Gud och låt honom få veta alla era
önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i
Kristus Jesus.
Och så, mina bröder: det som är sant, det som är
upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och
akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm,
ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot,
hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall
fridens Gud vara med er.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja Jfr Joh 15:16
Jag har utvalt er och bestämt er till att bära frukt,
frukt som består, säger Herren.
Evangelium - Matt 21:33-43 (Liknelsen om
arrendatorerna i vingården)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och
folkets äldste: »Lyssna nu till en annan liknelse. En
jordägare planterade en vingård, satte stängsel kring
den, högg upp en presskar och byggde ett vakttorn.
Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När
skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till
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arrendatorerna för att hämta den del av skörden som
han skulle ha. Arrendatorerna grep tjänarna och
pryglade den ene, dödade den andre och stenade den
tredje. Då skickade han dit ännu fler tjänare än första
gången, och de gjorde likadant med dem. Till sist
skickade han sin son. Han sade: ’Min son kommer de
att ha respekt för.’ Men när arrendatorerna fick se
sonen sade de till varandra: ’Här har vi arvtagaren.
Kom, så dödar vi honom och får hans arv.’ De tog fast
honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl
honom. När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han
då med dessa arrendatorer?« Översteprästerna och de
äldste svarade: »Han lönar ont med ont och tar död på
dem, och vingården arrenderar han ut till andra som
ger honom hans del av skörden i rätt tid.« Jesus sade:
»Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som
husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har
gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon.
Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och
ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förbön
Gud ser med oändligt stor kärlek på varje människa
och känner till vars och ens behov, låt oss därför be till
honom fulla av tillförsikt.
1. För den heliga kyrkan, som är Herrens utvalda
vingård, att hon alltid bär riklig frukt, ber vi till
Herren: Herre, hör vår bön
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2. För kyrkans alla herdar, att den helige Ande stärker
dem i deras arbete bland människorna, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För ungdomarna, att de må bygga sina liv på
Kristus, som är vägen, sanningen och livet, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För dem som har gått vilse, att de åter må finna den
rätta vägen, som leder till frälsningen, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss själva, att vi lär oss att lita mer på Gud, än
på våra egna, svaga, mänskliga krafter, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
Gud, du vill alla människors bästa. Tag emot våra
böner och visa oss din stora barmhärtighet. Genom
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, du som själv har lagt denna gåva i vår hand, låt
det mysterium vi firar på ditt bud för varje dag
förvandla oss alltmer till Kristi avbild, han som lever
och råder i evighet.
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Prefation III 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 visat din oändliga gudomliga makt genom
att komma oss människor till hjälp. När din Son blev
människa, lät du vår dödliga natur bli oss till frälsning
och vår förgänglighet vägen till oförgänglighet och liv
i Jesus Kristus, vår Herre.
Genom honom tillber änglarna din härlighet och
sjunger i fröjd inför din åsyn.
Låt även oss få förenas med dem och prisa ditt namn
utan ände:
Kommunionantifon (Klag 3:25)
Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den
själ som söker honom.
Bön efter kommunionen
Allsmäktige Gud, låt ditt himmelska bröd och din
ljuvliga kalk ge näring för vår inre människa och
värme av Andens glöd, så att vi blir vad vi här tar
emot, genom Jesus Kristus, vår Herre.

1320

