
Koncelebration i Stockholms katolska stift 
 
De allmänna reglerna för koncelebration finns i Allmän introduktion till den romerska 
mässboken, n. 199-251. Texten finns i början av altarmissalet (2013) och kan också läsas på 
KLN:s hemsida www.kln.se, under rubriken ”Dokument och utgåvor”. En modern handbok 
som har fått halvofficiell status är Peter J. Elliot, Ceremonies of the Modern Roman Rite 
(första upplagan San Francisco 1995). Är man osäker om vad som är liturgiskt korrekt kan 
man i allmänhet finna besked där. 
 
Följande principer gäller i Stockholms katolska stift: 
 

1. Celebranterna skall bära amikt, alba, cingulum, stola och mässhake. Ordensdräkt 
ersätter inte alban. Amikt kan undvaras om alban täcker halslinningen. Cingulum kan 
undvaras om alban skall falla fritt (”monastisk” alba). 

2. I nödfall (brist på mässhakar i samma stil) räcker det att koncelebranterna bär stola 
över alban. 

3. Det är inte tillåtet att ansluta sig till koncelebration efter det att mässan har börjat. 
4. Om ingen diakon finns, läser en av koncelebranterna evangeliet. I en biskopsmässa ber 

han först om biskopens välsignelse. Han uppmanar också till fridshälsningen, och vid 
mässans slut säger/sjunger han ”Gå i Herrens frid”. 

5. Den som läser evangeliet breder inte ut händerna vid ”Herren vare med er”. 
6. I de partier som läses unisont skall koncelebranterna läsa så tyst att huvudcelebrantens 

röst tydligt kan uppfattas av församlingen. 
7. Vid epiklesen håller man händerna med handflatan nedåt. Vid instiftelseorden gör man 

en hänvisande gest med höger hand (handflatan snett uppåt). 
8. Diakonerna ligger på knä från epiklesen till och med elevationen av kalken. 
9. Fridshälsningen ges endast till de närmaste till höger och vänster. Det är inte tillåtet att 

lämna presbyteriet, utom i undantagsfall, t ex när de närmast sörjande i en 
requiemmässa sitter på första bänken. 

10. Vid kommunionen gör koncelebranterna (en och en eller två och två) knäfall innan de 
tar kalken på altaret. 

 
I de eukaristiska bönerna II, III och IV tilläggs den helige Josefs namn, enligt följande: 
 
ANDRA EUKARISTISKA BÖNEN:	  
”MED DEN SALIGA JUNGFRUN, GUDS MODER MARIA, DEN SALIGE JOSEF, HENNES BRUDGUM, 
DINA SALIGA APOSTLAR OCH ALLA DE HELIGA”	  

	  
TREDJE EUKARISTISKA BÖNEN:	  
”TILLSAMMANS MED DINA UTVALDA, I SYNNERHET DEN ALLRASALIGASTE JUNGFRUN, GUDS 
MODER MARIA, DEN SALIGE JOSEF, HENNES BRUDGUM, DINA SALIGA APOSTLAR OCH ÄRORIKA 
MARTYRER”	  

	  
FJÄRDE EUKARISTISKA BÖNEN:	  
”TILLSAMMANS MED DEN SALIGA JUNGFRUN, GUDS MODER MARIA, MED DEN SALIGE JOSEF, 
HENNES BRUDGUM, MED APOSTLARNA OCH DE HELIGA I DITT RIKE”	  
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