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29 söndagen 'under året' – år A
Ingångsantifon (jfr Ps 17:6, 8)
Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt
öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en
ögonsten, beskydda mig under dina vingars skugga.
Inledning
Vi påbörjar den nya veckan med ett möte med Gud.
”Stor är Herren och högtlovad” (Ps 96.4). I kärlek
och tro vill vi dyrka och tillbedja Honom. Och den
allra största och bästa formen av tillbedjan är
frambärandet av Jesu Kristi enda offer. Den görs
närvarande här och nu och förenar våra allra djupaste
önskningar med Guds eviga plan för vårt liv.
HERRE - den osynlige Guden, du avslöjade ditt
namn för hela världen. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - utvald av Fadern, i dödens och
uppståndelsens timme älskade du oss intill slutet.
Kristus, förbarma dig.
HERRE – den sanna läraren, du kommer för att döma
oss i kärlek och sanning. Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss
att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga
namn. Genom din Son …
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Första läsningen - Jes 45:1, 4-6 (Jag är Herren, ingen
annan finns)
Läsning ur profeten Jesajas bok.
Så säger Herren till sin smorde,
till Kyros, vars högra hand han har fattat
för att lägga folken under honom
och beröva kungarna deras svärd,
för att dörrarna skall öppnas för honom
och inga portar förbli stängda:
För min tjänare Jakobs skull,
för Israel, min utvalde,
har jag gett dig ditt namn, ditt hedersnamn,
fastän du inte känner mig.
Jag är Herren, ingen annan finns,
ingen är Gud utom jag.
Jag rustar dig till strid,
fastän du inte känner mig,
för att alla i öst och i väst skall inse
att det inte finns någon mer än jag.
Jag är Herren, ingen annan finns.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm Ps 96:1, 3-5, 7-9, 10ac
R: Frambär till Herren lov och ära. (663)
Sjung en ny sång till Herrens ära, *
sjung till Herrens ära, alla länder,
förkunna bland hedningarna hans ära, *
bland alla folk hans únder.
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Ty stor är Herren och högtlovad, *
fruktansvärd är han mer än alla gúdar.
Ty folkens alla gudar är ávgudar, *
men Herren har skapat hímlen.
Ära Herren, alla fólkslag, *
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga námn. *
Bär fram gåvor och kom i hans gårdar,
tillbe Herren i helig skrúd, *
bäva för hans ansikte, alla länder.
Säg bland hedningarna: ”Herren är nu kónung. *
med rättvisa dömer han fólken.”
Andra läsningen - 1 Thess 1:1-5a (Vi tänker på er tro,
ert hopp och er kärlek)
Läsning ur Paulus första brev till thessalonikerna.
Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen
i Thessalonike som lever i Gud fadern och herren
Jesus Kristus. Nåd och frid.
Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i
våra böner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni
uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till
vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader. Gud
älskar er, bröder, och vi vet att han har utvalt er. Vårt
evangelium kom inte till er bara som ord utan också
med kraft och helig ande, i fullt mått.
Så lyder Herrens ord.
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Halleluja
Ni skall lysa som stjärnor på himlen,
håll er till livets ord.

Evangelium - Matt 22:15-21 (Ge kejsaren det som
tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
Vid den tiden gick fariseerna bort och kom överens om
att försöka få fast Jesus för något han sade. De lät sina
lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp
honom och säga: »Mästare, vi vet att du är uppriktig
och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan
för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du
anser: är det rätt eller inte att betala skatt till
kejsaren?« Jesus märkte deras onda avsikt och sade:
»Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig
ett mynt som man betalar skatt med.« De räckte
honom en denar, och han frågade: »Vems bild och
namn är det här?« — »Kejsarens«, svarade de. Då sade
han till dem: »Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren
och Gud det som tillhör Gud.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förbön
”Jag är Herren; ingen annan finns,” säger Gud. Fulla
av tro lägger vi nu fram våra böner.
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1. Du skapade människan till din avbild. Skänk alla
nåden att få lära känna dig. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
2. I Abraham valde du åt dig ett folk. Låt det judiska
folket erkänna att Jesus Kristus är din enfödde son.
Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
3. Ditt ord är sanning. Styrk vår påve N. så att han
utan hinder kan förkunna ditt Ord för hela världen. Vi
ber dig:
Herre, hör vår bön.
4. Du är rättvis och barmhärtig. Upplys alla dem som
styr folk och stater, så att din kärleks eviga lag kan
vördas överallt. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
5. Du har utvalt oss innan världens skapelse. Stärk
vår vilja så att vi alltid kan välja dig. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
Gud, vår Skapare och Herre, du har kallat oss till
livet. Skänk oss kraft så att vi med hela vårt liv kan
vittna om din allmakt, rättvisa och barmhärtighet.
Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, gör oss väl beredda att tjäna dig och bära fram
de gåvor som du själv har givit oss. Rena oss genom
din nåd, och helga oss i dina mysterier. 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 (Ps 33:18-19)
Se, Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom,
till dem som hoppas på hans nåd. Han vill rädda deras
själ från döden och behålla dem vid liv i hungerns tid.
Bön efter kommunionen
Herre, låt dina himmelska gåvor tjäna vår andliga växt,
så att vi genom dem får hjälp i vår jordiska kallelse
och visshet om vår himmelska. Genom Jesus Kristus,
vår Herre.

