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28 söndagen 'under året' - år B
Ingångsantifon (Ps 130:3-4)
Om du Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem
kan då bestå? Dock, hos dig är ju förlåtelse.
Inledning
Herren har inbjudit oss till detta möte. Han riktar till
oss sitt ord, vilket är levande, verksamt och skarpare
än ett tveeggat svärd och som är kapabel till att döma
våra önskningar och våra hjärtans innersta tankar.
Herren har bjudit in oss och talar till oss. Låt oss gå
honom till mötes.
HERRE - av kärlek utgav du ditt liv för oss syndare.
Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du ger oss ditt ord som är skarpare än ett
tveeggat svärd. Kristus, förbarma dig.
HERRE - ingenting är fördolt för dig, inför dig
kommer vi för att redogöra våra tankar och gärningar.
Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att
vi alltid är beredda att göra det goda. Genom din Son...
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Första läsningen - Vish 7:7-11 (Rikedom ett intet i
jämförelse med visheten)
Läsning ur Vishetens bok.
Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet.
Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.
Jag valde visheten framför spiror och troner
och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.
Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt,
ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand
och silver räknas som smuts på marken.
Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet
och ville hellre äga henne än dagens ljus,
ty skenet från henne slocknar aldrig.
Men med henne kom också allt annat gott till mig;
det låg omätlig rikedom i hennes händer.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm - Ps 90:12-17
R: Mätta oss med din nåd, så att vi får jubla. (658)
Lär oss betänka hur få våra dagar är, *
så att vi får hjärtats víshet.
Herre, vänd åter. †
Hur länge dröjer du? *
Förbarma dig över dina tjänare.
Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, *
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dágar.
Ge oss glädje så många dagar som du plågat oss, *
så många år som vi har lidit ólycka.
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Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare *
och din härlighet över deras bárn.
Herre, låt oss förnimma din ljúvlighet, *
ge framgång åt våra händers vérk.
Andra läsningen - Heb 4:12-13 (Guds ord blottlägger
hjärtats uppsåt och tankar)
Läsning ur Hebreerbrevet.
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än
något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer
själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats
uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt
skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför
honom är det vi skall avlägga räkenskap.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.
Evangelium - Mark 10:17-30 (Jesus och den rike
mannen)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
När Jesus var på vandring sprang en man fram och föll
på knä för honom och frågade: »Gode mästare, vad
skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade:
»Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.
Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte
begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte
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vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är
hans, Visa aktning för din far och din mor.« —
»Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit
sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek
och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge
åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan
och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och
gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur
svårt blir det inte för dem som har pengar att komma
in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans
ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det
inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en
kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att
komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta
och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus
såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt,
men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.«
Då sade Petrus till honom: »Vi har ju lämnat allt och
följt dig.« Jesus svarade: »Sannerligen, var och en som
för min och evangeliets skull har lämnat hus eller
bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller
åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han
få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och
åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den
kommande världen.
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Jesus älskar oss och ser på oss med kärlek, liksom på
ynglingen i evangeliet. Genom honom, som för vår
talan inför Fadern vågar vi ödmjukt be.
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1. För hela den heliga kyrkan, att hon skingrar tvivlets
och otrons mörker och visar världen Kristus, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För alla dem som förkunnar Guds ord, att de blir
trogna vittnen för frälsningens lära, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För alla unga, att de skall kunna välja det som
verkligen är värdefullt i sina liv, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För de rika, att de på ett förnuftigt sätt förvaltar sin
förmögenhet och använder det till att också hjälpa sina
behövande bröder och systrar, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss som är samlade här, att vi genom att delta i
denna heliga eukaristi förstår att sätta värde på det vi
har men låter vårt hjärta finnas bland de eviga
skatterna, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Herre, du känner till våra sinnens och vårt hjärtas
begär. Hör våra böner och var barmhärtig mot alla dem
för vilka vi ber. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, i tro bär vi fram vår bön och vår gåva. Låt vår
gudstjänst här på jorden leda oss in i himlens härlighet.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Prefation IV 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
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader,
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår
Herre.
Genom sin födelse bland människor har han låtit oss
födas på nytt, genom sitt lidande har han renat oss från
våra synder genom sin uppståndelse från döden har
han givit oss tillträde till det eviga livet, och genom sin
himmelsfärd har han öppnat himmelens portar.
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga,
sjunga den eviga lovsången till din ära:
Kommunionantifon (Ps 34:11)
Unga lejon lider nöd och hungrar, men de som söker
Herren lider inte brist på något gott.
Bön efter kommunionen
Härlighetens Gud, vi ber dig ödmjukt: låt Kristi kropp
och blod, som här har mättat oss, ge oss del av hans
gudomliga natur. Genom honom, Jesus Kristus, vår
Herre.

