Andra eukaristiska bönen

KC

633

att vi som får del av Kristi kropp och blod
må församlas till ett av den helige Ande.
Herre, kom ihåg din kyrka
som är utbredd över hela jorden,
och fullkomna henne i kärleken
tillsammans med vår påve N. och vår biskop N.*
och alla hennes vigda tjänare.
I mässor för avlidna kan prästen be:

Kom ihåg din tjänare (tjänarinna) N.,
som du (i dag) har kallat till dig från denna värld.
Låt honom (henne),
som vuxit samman med din Son i en död som hans,
även förenas med honom i hans uppståndelse.
KC

Kom även ihåg våra bröder och systrar
som insomnat i hoppet om uppståndelsen
och alla som gått hädan, inneslutna i din barmhärtighet.
Låt dem träda fram inför ditt ansiktes ljus.

KC

Förbarma dig över oss alla
och låt oss få del i det eviga livet
med den saliga jungfrun, Guds moder Maria,
den salige Josef, hennes brudgum,
dina saliga apostlar och alla de heliga
som sedan världens början levt till ditt behag,
så att vi med dem kan lovsjunga och förhärliga dig
Han för samman händerna.

genom Jesus Kristus, din Son.
06. Han tar patenen med hostian och kalken, lyfter båda och säger:

HC + KC

Genom honom och med honom och i honom
tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig,
i den helige Andes enhet,
all ära och härlighet
i alla evigheters evighet.
Folket instämmer med acklamationen:

Amen.

* Här kan man nämna koadjutor- och hjälpbiskopar eller en annan biskop, i enlighet
med Allmän introduktion till det romerska missalet nr 49.
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eller:

Så ofta vi äter detta bröd
och dricker av kalken,
förkunnar vi Herrens död
till dess han kommer.
Trons mysterium 2, Page 1

eller:

Fräls oss, Herre, världens Frälsare.
Genom ditt kors och din uppståndelse
har du befriat oss.
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Alternativ text och melodi, se s. 242–243.
3. Därefter lyfter prästen händerna och säger:
HC + KC

Herre, till åminnelse av din Sons frälsningsbringande lidande,
av hans underfulla uppståndelse och himmelsfärd
och i väntan på hans återkomst
tackar vi dig och frambär åt dig
detta levande och heliga oﬀer.

HC + KC

Vänd din blick till den gåva din kyrka frambär,
och se i den det Oﬀerlamm
som enligt din vilja försonat oss med dig.
Låt oss som mättas med din Sons kropp och blod
bli fyllda av hans helige Ande
och så i sanning vara en kropp och en ande i Kristus.
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KC

Må han fullkomna oss till en evig gåva åt dig,
så att vi en gång kan ta arvet i besittning
tillsammans med dina utvalda,
i synnerhet den allrasaligaste Jungfrun, Guds moder Maria,
den salige Josef, hennes brudgum,
dina saliga apostlar och ärorika martyrer,
den helige (heliga) N. (dagens helgon eller skyddshelgonet)
och alla helgon,
genom vilkas förbön vi kan lita till din ständiga hjälp.

KC

Vi ber dig, Herre:
Låt denna vår försonings oﬀergåva
bringa hela världen fred och välgång.
Befäst din kyrka i tron och kärleken
under hennes pilgrimsfärd på jorden
i gemenskap med din tjänare, vår påve N.,
vår biskop N.* och hela biskopskollegiet,
alla präster och diakoner
och hela det folk som du har vunnit åt dig.

KC

Lyssna till din familj,
som enligt din vilja står här inför dig.
Fader, församla i din barmhärtighet
alla dina skingrade barn på vår jord.
† Vi ber för våra avlidna bröder och systrar
och för alla som levt till ditt behag
och nu har lämnat världen.
Tag emot dem i ditt rike,
där vi hoppas att tillsammans
för evigt få mättas av din härlighet,

Ordo missæ

Han för samman händerna.

genom Kristus, vår Herre,
ty genom honom skänker du allt gott åt världen. †
4. Han tar patenen med hostian och kalken, lyfter båda och säger:

HC + KC

Genom honom och med honom och i honom
tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig,
i den helige Andes enhet,

* Här kan man nämna koadjutor- och hjälpbiskopar eller en annan biskop, i enlighet
med Allmän introduktion till det romerska missalet nr 49.
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Alternativ text och melodi, se s. 242–243.
22. Därefter lyfter prästen händerna och säger:
HC + KC

Herre, då vi nu ﬁrar åminnelsen av vår återlösning
kommer vi ihåg Kristi död
och hans nedstigande till dödsriket
och bekänner hans uppståndelse
och uppstigande till din högra sida.
Vi väntar på hans återkomst i härlighet
och frambär till dig hans kropp och blod
som ett oﬀer, dig till behag
och hela världen till frälsning.

HC + KC

Herre, se i nåd till den oﬀergåva
som du själv har berett åt din kyrka.
Låt i din godhet
alla som får del av detta enda bröd och denna kalk
genom den helige Ande församlas till en enda kropp
och så fullkomnas till en levande oﬀergåva i Kristus
till din härlighets lov och pris.

KC

Kom ihåg, Herre,
alla för vilka vi frambär detta oﬀer till dig,
i synnerhet din tjänare, vår påve N.,
vår biskop N.* och hela biskopskollegiet,
* Här kan man nämna koadjutor- och hjälpbiskopar eller en annan biskop, i enlighet
med Allmän introduktion till det romerska missalet nr 49.
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alla präster och diakoner,
dem som burit fram sina gåvor
och alla som är samlade här,
hela ditt folk
och alla som söker dig med uppriktigt hjärta.
KC

Kom även ihåg
dem som gått hädan i Kristi frid
och alla avlidna, vilkas tro du ensam känner.
Barmhärtige Fader, låt oss, dina barn,
alla vinna himmelens arvedel,
tillsammans med den saliga Jungfrun,
Guds moder Maria,
med den salige Josef, hennes brudgum,
med apostlarna och de heliga i ditt rike,
där vi med hela skapelsen,
befriad från syndens och dödens fördärv,
skall förhärliga dig
genom Kristus, vår Herre,
Han för samman händerna.

ty genom honom skänker du allt gott åt världen.
23. Han tar patenen med hostian och kalken, lyfter båda och säger:
HC + KC

Genom honom och med honom och i honom
tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig,
i den helige Andes enhet,
all ära och härlighet
Den eukaristiska bönens avslutning, Page 1
i alla evigheters evighet.
Folket instämmer med acklamationen:

Amen.

œ

&b œ

�

œœ œ

Ge - nom honom och med honom och

i

ho - nom

�

b œ �

œ

œ œœ

till - kommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige An - des

b œ

œ

en - het,

œ

all

œ

œ

ä - ra

œ

œ

œ

œ

och här - lig - het

�

i alla evig -

