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33 söndagen 'under året' - år B
Ingångsantifon (jfr Jer 29:11, 12, 14)
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren:
fridens tankar och inte ofärdens. Ni skall åkalla mig,
och jag vill höra på er. Jag skall församla er från alla
folk och orter, säger Herren.
Inledning
Kyrkoårets nästsista söndag påminner oss om hur
viktigt och nödvändigt det är att vaka. Herren är nära,
Guds rike står för dörren. Direkt efter förvandlingen i
mässan uppmanas de församlade att proklamera trons
mysterium, som samtidigt också är en bekännelse av
tron på Guds rikes närhet: 'Din död förkunnar vi,
Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du
återkommer i härlighet.'
HERRE - du kom till jorden, för att en gång för alla
frambära offret för våra synder. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du sitter på Guds högra sida och för
ständigt talan för ditt folk. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du kommer åter på den dag, som ingen utom
Fadern känner till. Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Fader, du alla goda gåvors givare, som låter vår glädje
bli fullkomlig om vi tjänar endast dig, låt det vara vår
högsta lycka att älska och tillbe dig. Genom din Son...
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Första läsningen - Dan 12:1-3 (De som sover i mullen
skall vakna)
Läsning ur Daniels bok.
På den tiden skall Mikael träda fram, den store
änglafursten, han som beskyddar ditt folk. Det blir en
tid av betryck som aldrig förr, från det att folket föddes
och intill den tiden. Men nu skall ditt folk bli räddat,
alla som är skrivna i boken. Många av dem som sover i
mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till skam
och evig fasa. De som nått insikt skall lysa som det
ljusa himlavalvet, de som fört många till rättfärdighet
skall stråla som stjärnorna, alltid och evigt.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm - Ps 16:5, 8-11
R:

Bevara mig, Gud, jag tar min tillflykt till dig (615)
Herren är min arvedel, min bägare, *
du håller mitt öde i dina händer.
Jag har alltid haft Herren för mina ögon, *
han är på min högra sida, jag skall inte váckla.
Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min túnga, *
ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan.
Ty du lämnar inte min själ i dödsriket *
och låter inte din helige möta förgängelsen.
Du visar mig livets väg,
inför ditt ansikte finns glädjens fúllhet, *
ljuvlighet i din högra hand för évigt.
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Andra läsningen - Heb 10:11-14, 18 (Ett enda offer)
Läsning ur Hebreerbrevet.
Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på
gång fram samma offer, som ändå aldrig kan avlägsna
några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer
för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där
väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en
pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han
för all framtid fullkomnat dem som blir helgade. Men
där synderna är förlåtna behövs inte mer något
syndoffer.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Håll er vakna och bed,
så att ni kan stå upprätta inför Människosonen.
Evangelium - Mark 13:24-32 (Han skall samla sina
utvalda från de fyra väderstrecken)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »I de
dagarna, efter all denna nöd, skall solen förmörkas och
månen inte ge något ljus. Stjärnorna skall falla från
skyn och himlens makter skakas. Då skall man få se
Människosonen komma bland molnen med stor makt
och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och
samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från
jordens gräns till himlens gräns.
Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir
mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är
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nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att
han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte
skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och
jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. Dagen
och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen,
inte ens Sonen, ingen utom Fadern.«
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Genom Jesus Kristus, som dog och uppstod för oss och
som nu lever för evigt för att föra vår talan inför Gud,
ber vi nu till vår Fader i himlen.
1. För alla länder där krig råder, att all fiendskap skall
upphöra och att inget blod mer skall spillas, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För alla kristna, att de aldrig skall förtröttas i sin
väntan på Jesu Kristi återkomst, hans som är vår
domare och frälsare, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För våra sjuka och lidande bröder och systrar, att de
inte förlorar sin tillit till Guds barmhärtighet, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För de avlidna, dem som vi nu särskilt tänker på, att
deras namn må skrivas i livets bok, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss som samlats här, att vi med lugn och hopp
vandrar på vår livsväg, och alltid blir beredda på mötet
med Herren, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
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Gud, tag i din godhet emot våra böner, och fullborda
med din kraft det som vår bön inte förmår. Genom
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Bön över offergåvorna
Helige Herre, låt vår gåva till dig ge oss nåden att
hängivet tjäna dig och bära frukt i evighetens glädje.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Prefation I 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 påskens mysterium har han i ofattbar kärlek
befriat oss från syndens och dödens ok,
han har gjort oss till ett utvalt släkte, till kungar och
präster, till sitt heliga folk.
Därför vill vi förkunna dina väldiga gärningar över
hela jorden, du som har kallat oss från mörkret till ditt
underbara ljus, med alla änglar och dina heliga i
himmelen vill vi tillbedja dig och sjunga:
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Kommunionantifon (Ps 73:28)
Jag har min glädje i att hålla mig intill Gud,
jag söker min tillflykt hos Herren.
Bön efter kommunionen
Herre, vi har tagit emot den stora gåvan, Kristi kropp
och blod. Låt allt detta, som han befallde oss att göra
till sin åminnelse, få kärleken att växa i våra hjärtan.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

