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Kristi Kropps och Blods högtid - år C 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 81:17) 

Herren bespisar sitt folk med bästa vete, ja, med 
honung ur klippan mättar han dem. 
 

Inledning  
Liksom på Skärtorsdagen firar vi även idag minnet av 
den natt då Jesus blev förrådd. Under den sista 
måltiden, innan hans lidande skulle börja, sade han till 
sina lärjungar: 'Ta och ät, ta och drick'. Varje firande 
av den Heliga Eukaristin, den heliga måltiden, 
närvarandegör denna händelse. Var gång, som vi deltar 
i mässan får vi på ett mystiskt sätt delta i Jesu sista 
nattvard. Och så kommer det att vara, tills han kommer 
åter.  
 

HERRE - du anförtrodde firandet av åminnelsen av 
ditt lidande och din död i Eukaristin åt dina lärjungar. 
Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du älskade oss intill slutet och utgav ditt 
liv för oss. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du inbjuder oss till deltagandet i den eviga 
festmåltiden i ditt rike. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara 
sakrament har du lämnat oss en åminnelse av ditt 
lidande. Låt oss med sådan vördnad fira din kropps 
och ditt blods mysterier, att vi ständigt får erfara din 
återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och 
den helige Ande lever och råder från evighet till 
evighet. 
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Första läsningen - 1 Mos 14:18-20 (Melkisedek bar 
fram bröd och vin)  
 

Läsning ur första Moseboken. 
Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och 
vin; han var präst åt Gud den Högste, och han 
välsignade Abram: »Välsignad vare Abram av Gud 
den Högste, himlens och jordens skapare. Välsignad 
vare Gud den Högste som gav dina fiender i ditt våld.« 
Och Abram lämnade honom tionde av allt.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 110:1-4  
 
R:  Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. (671)  
 

Herren sade till min hérre: * 
Sätt dig på min högra sída, 
till dess jag lagt dina fíender * 
som en pall under dina fötter. 
 
Din kungaspira sträcker Herren ut från Síon. * 
Härska mitt bland dina fíender! 
Hos dig finns väldet * 
den dag då makten blir dín, 
 
i helig strålglans har jag fött dig * 
före morgonstjärnan, ur mitt sköte. 
Herren har svurit en éd * 
som han aldrig skall ångra: 
Du är präst för évigt * 
i Melkisedeks éfterföljd.  
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Andra läsningen - 1 Kor 11:23-26 (Eukaristins 
instiftande)  
 

Läsning ur Paulus första brev till korinthierna. 
Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har 
fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev 
förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och 
sade: »Detta är min kropp som offras för er. Gör detta 
till minne av mig.« Likaså tog han bägaren efter 
måltiden och sade: »Denna bägare är det nya förbundet 
genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det 
till minne av mig.« 
Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren 
förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer.  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Halleluja 
 

Jag är det levande brödet, som har kommit ner frän 
himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet.  
 
 

Evangelium - Luk 9:11b-17 (Jesus mättar fem tusen i 
ödemarken)  

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden talade Jesus till folket om Guds rike, och 
han botade alla som behövde hjälp. När det led mot 
kvällen vände sig de tolv till honom och sade: »Låt 
folket ge sig av, så att de kan gå till byarna och 
gårdarna här omkring och skaffa sig tak över huvudet 
och få något att äta. Här är vi ju ute i ödemarken.« Han 
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svarade: »Ge dem något att äta, ni själva.« De sade: 
»Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar — om vi 
nu inte skall gå och köpa mat åt alla de här 
människorna.« Det var omkring fem tusen män. Men 
han sade till lärjungarna: »Låt dem slå sig ner i 
grupper om femtio.« De gjorde som han sade och lät 
alla slå sig ner. Han tog de fem bröden och de två 
fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över 
dem. Sedan bröt han dem och gav till lärjungarna för 
att de skulle dela ut till folket. Alla åt och blev mätta, 
och de överblivna bitarna samlades ihop; det blev tolv 
korgar.  
Så lyder Herrens evangelium.  
 
 

Förbön  
 

Förenade med Kristus vid ett och samma altarbord, ber 
vi till Herren, vår Gud.  
 
1. Må din kyrka alltid bevaras i Jesu Kristi kärlek. Vi 
ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Må fred och trygghet råda i våra hemländer. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Må alla biskopar, präster och diakoner vara trogna 
eukaristins mysterium. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
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4. Må de rika länderna i världen hjälpa sina bröder i 
tredje världen, så att all hungersnöd kan utrotas på 
jorden. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Må de, som ännu inte tror, öppna sina hjärtan för 
evangeliets ljus, och låt vår kärlek till varandra dra 
dem närmare dig. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
Herre, befäst oss i din kärlek och hör våra ödmjuka 
böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, ge din kyrka enhetens och fridens gåva, den 
hemlighet som detta bröd och vin betecknar. Du som 
lever och råder i evighet. 
 
 

Prefation I om den heliga Eukaristin 
 

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. 
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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. 
Ty han är den sanne och evige Översteprästen, och han 
instiftade det nya förbundets gudstjänst: 
han frambar sig själv till frälsning för hela världen och 
bjöd oss att fira åminnelsen av hans offer. 
När vi äter hans kropp som utgavs för oss och dricker 
hans blod som utgöts för oss, vinner vi nåd och styrka 
och blir renade från våra synder. 
Därför sjunger vi ditt lov med alla himmelens änglar, 
vi jublar med keruber och serafer och med alla dina 
heliga, vi faller ned inför din härlighet och förkunnar 
din ära: 

Kommunionantifon (Joh 6:56) 
 

Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i 
mig och jag i honom, säger Herren. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre Jesus Kristus låt oss en gång evigt och till fullo 
bli förenade med din gudom och se dig som du är, och 
fullkomna så den enhet som börjar här i tiden när vi 
mottar din kropp och ditt blod. Du som lever och råder 
i evighet. 

 
 
 
 
 


