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Den Kärleksfulla Omsorgen om De Döende 
 

Vår nästas eviga väl är en troende människas största hjärtefråga och 

den kan inte skiljas från vår kärlek till Gud och vårt engagemang till 

Hans ära. I dagspressen kunde man under Jubelåret 2000 ta del av 

följande oroväckande statistik: Cirka 1,6 miljoner människor världen 

över dog av andra orsaker än av en naturlig död. I krig dog cirka 320 

000 människor och i våldsbrott cirka 530 000. Den största siffran 

utgjordes dock av de människor som begick självmord: 816 000. Det 

innebär ett självmord var 40 sekund!  

Denna tragiska statistik får oss att tänka till. Bara i vårt land gör 

nästan 2000 människor varje år slut på sina liv.  
 

I våra kyrkor ber vi gärna för freden och då särskilt varje gång som en 

politisk konflikt hotar med sina mörka moln någonstans i världen. 

Säkerligen hör Gud dessa böner på ett särskilt sätt enligt sitt löfte, och 

många krig förhindras på så sätt genom Guds direkta ingripande. Men 

hur ivriga är vi att be för denna otroliga mängd människor som bär på 

självdestruktiva tankar? Och dessa är ett långt större antal än de som 

är drabbade av krig.  
 

Varje dag dör sammanlagt cirka 300 000 människor i hela världen, av 

naturliga orsaker och av de tragiska orsaker som har redovisats här 

ovan – då är ändå inte alla mördade liv genom aborter inräknade!  
 

Det går inte att sitta med armarna i kors inför dessa fakta. Det borde 

finnas en helig oro i oss för andras väl, både timligt och evigt. Tyvärr 

är vi inte medvetna om hur mycket vi kan betyda för andra 

människors frälsning. Den Helige Alfons Maria de’ Ligouri (1696-

1787, 1 aug.) undervisar oss om att det inte finns någon större akt av 

kärlek än den att hjälpa de döende, antingen genom att personligen 

vara närvarande när någon utkämpar sin sista kamp eller att be var 

man än befinner sig för alla döende i världen. Har vi möjlighet ska vi 

aldrig underlåta att vara närvarande hos döende. En person som 

befinner sig i Guds nåd (d.v.s. utan några dödssynder) har Gud med 

sig på ett särskilt sätt och detta kände ingen bättre till än helgonen. 

Den Helige Ignatius av Antiochia (ca +107, 17 okt.) kallade sig själv 

Theophorus (den som bär Gud med sig) och Christoferi 

(Kristusbärare) var ett vanligt namn för de kristna i den unga Kyrkan. 
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Vi ska vara medvetna om att vi, när vi lever i Guds nåd, har stor makt 

att beskydda den döende från den Ondes anfall.  
 

Vill du Hjälpa De Döende? 
 

Dödsstunden är det mest avgörande ögonblicket i en människas liv. 

Ett helt livsval beseglas då. Den döendes eviga mål bestäms för evigt 

genom det definitiva val personen gör för eller emot ett liv i evig 

gemenskap med Gud. Som döpta lever vi i de heligas gemenskap och 

som lemmar i Kristi Mystiska Kropp Kyrkan, kan vi utöva ett stort 

inflytande över våra medmänniskors eviga väl. Förbönen är en väldig 

makt som kan förhindra att många själar går miste om det eviga livet. 

Guds Moder sade i en av sina uppenbarelser i Fatima den 1 augusti 

1917: ”Det är många som går förlorade därför att det inte finns 

någon som ber och offrar för dem.” Du har alltså en otrolig möjlighet 

att visa kärlek och omsorg om dina medmänniskors eviga väl genom 

att vara förebedjare för deras dödsstund.  
 

Varför ska man tillhöra ett Brödraskap? 
 

Omkring klockan 10.30 den 23 oktober 2011 helgonförklarade Hans 

Helighet Benedikt XVI på Sankt Petersplatsen grundaren för det 

numera världsvida brödraskapet (som är öppet för alla, oavsett kön 

och samfundstillhörighet) som vill ära den Helige Josef genom förbön 

för de döende och själarna i Skärselden. 

Den Helige Luigi Guanella (1842-1915) grundade denna 

förbönsrörelse i Rom år 1913 och flera av påvarna skrev in sig i 

brödraskapet som fortfarande har sitt huvudsäte i den av honom 

byggda basilikan San Giuseppe al Trionfale (invigd 19 mars 1912) 

nära Vatikanen. 

Målet för brödraskapet, eller innebörden med att vara medlem i 

Josefsbrödraskapet är att vörda och hylla den Helige Josef, de döendes 

Skyddshelgon och att viga sig till honom (dvs. ställa sig under hans 

särskilda beskydd i livet och i döden), samt att be för alla döende i 

världen och för de avlidnas själar som ännu renas i Skärselden. 
 

Som medlem i ett andligt brödraskap förenas den enskildes böner med 

mångas böner så att de blir verkningsfullare. Man är inte ensam i 

kampen för att rädda själar och i sättet att ära Gud.  
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Som medlem i detta andliga brödraskap, grundat i Rom år 1913 av 

Helige Luigi Guanella, är man inte skyldig att gå på några möten eller 

resa någonstans. Vem som helst kan vara med och den dagliga 

förpliktelsen är mycket enkel: att be den lilla Josefsbönen, den s.k. 

Korstågsbönen, för de döende morgon eller kväll.  
 

Namnet ’Korstågsbönen’ påminner oss om att vi deltar i en andlig 

strid för att skydda de döende från den Ondes inflytande i livets mest 

betydelsefulla timma: dödsstunden.  

Helige Luigi Guanella ville också att medlemmar skulle be för 

själarna i Skärselden genom att vädja om barmhärtighet för de själar 

som behöver renas efter sin död innan de kan komma in i den eviga 

vilan.  
 

Detta gör vi genom A) förbön, B) offra lidanden för dem samt, när vi 

har möjlighet, C) låta fira Mässor för de avlidna i Skärselden (man ger 

ett s.k. Mässtipendium till en katolsk präst och ber om att Mässan ska 

firas för de avlidna, särskilt dem som ingen ber för). 
  

Alla andliga brödraskap världen över har alltid en förankring kring en 

vallfartskyrka eller ett kloster, detta ger uttryck för den konkreta 

verklighet som Kyrkan är: vi är levande och synliga lemmar i Kristus, 

men var och en av oss lever på olika orter och ändå verkar för samma 

mål, nämligen att Gud förhärligas och tjänas genom att vi gemensamt 

strävar efter själarnas räddning.  
 

Devotionen till Den Helige Josef 
 

Den Helige Josef är av den Heliga Moder Kyrkan utnämnd till de 

döendes Skyddshelgon. Kyrkan har stor tilltro till den Helige Josefs 

hjälp inför livets mest avgörande stund eftersom han själv assisterades 

av Guds Son och Hans Saliga Moder i sin dödsstund.  

Hur många döpta dör inte utan Kyrkans Sakrament och utan tillbörlig 

förberedelse! Kan vi verkligen vara säkra på att allt ”gått bra” för 

deras själar? Vår uppgift i Brödraskapet är att be för alla människor att 

de ska få en helig död, dvs. lämna jordelivet i Guds vänskap, frid och 

kärlek. Det är en kärleksuppgift av allra största betydelse och av 

högsta rang! Du kan verkligen hjälpa alla de döende genom att förena 

dig med Josefsbrödraskapet och be Korstågsbönen på morgonen eller 

på kvällen (eller både och). Du kan vara förvissad om att du själv inte 
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kommer att bli bortglömd i din egen dödsstund! Glöm inte att varje 

dag väntar många döende på din hjälp. Be för dem. Gör uppoffringar 

och offra ditt lidande för dem! 
  

Det Svenska Josefsbrödraskapets Säte 
 

Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) som finns i Sverige tillhör 

den världsvida orden som grundades av den Helige Franciskus av 

Assisi år 1209. Helgonet själv uppmanade sina bröder att särskilt be 

för de avlidnas själar. Orden har också en lång tradition i sin devotion 

till den Helige Josef. År 1741 bad bröderna Påven Benedikt XIV att 

viga hela orden till den Helige Josef och att ställa den under hans 

mäktiga beskydd. Franciskanorden har ett mycket kärleksfullt 

förhållande till Jesu Fosterfar. Bland andra kan nämnas den Helige 

Bernardinus av Siena (1380-1444) som ivrigt predikade om den 

Helige Josefs värdighet. Vi ska heller inte glömma Påven, den Salige 

Johannes XXIII, sekularfranciskan, som införde den Helige Josefs 

namn i den Romerska Kanonbönen och som var så ivrig att försköna 

Josefsaltaret i S:t Peterskyrkan. 
  

Brödraskapet är upprättat i Sverige genom Hans Eminens Kardinal 

Anders Arborelius´ tillstånd och välsignelse den 18 maj 2001.  

Det synliga centrum, som ger uttryck för enheten, för 

Josefsbrödraskapet är den Helige Josefs Altare i brödernas kloster. På 

detta altare läggs de ansökande medlemmarnas namn och på detta 

altare signeras också medlemsbeviset. Vid den Helige Josefs Altare 

ber man på onsdagar (den dag som alltid är vigd åt honom) den 

särskilda andakten och bönen om välsignelse i alla medlemmars 

namn. På den Helige Josefs högtidsdagar: den 19 mars samt den 1 

maj, firas den Heliga Mässan för alla medlemmar (är just de dagarna 

omöjliga för Mässans firande, firas Mässan dagen före eller efter 

nämnda datum). Den särskilda intentionen är då för medlemmarnas 

egen dödsstund. 
  

Hur blir man Medlem i Josefsbrödraskapet? 
 

- Bestäm dig för att du vill be för de döende, d.v.s. att du vill göra 

något konkret – vilket bönen är! – för att rädda själar.  

Bönen är följande: 
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Josefsbrödraskapets Dagliga Bön 

”Korstågsbönen” av Helige Luigi Guanella 
 

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann 

brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, bed för oss och 

för de döende denna dag och natt. Amen. 
  

- Ge ditt namn till Josefsbrödraskapet. På så sätt ger du uttryck för din 

vilja att verkligen vara med i bönegemenskapen.  

- Den franciskanpater som är ansvarig för Josefsbrödraskapet kommer 

att lägga ditt namn på den Helige Josefs Altare, be för dig och överlåta 

(viga) dig till den Helige Josef.  
  

Josefsbrödraskapet har inga organiserade möten. Alla är dock 

inbjudna att delta – oavsett om det är hemifrån eller i klosterkapellet 

vid den Helige Josefs Altare – i den särskilda Onsdagsbönen till 

helgonets ära.  
 

Om du inte redan är medlem i Josefsbrödraskapet - medlemskapet är 

öppet för alla, män och kvinnor, katoliker och icke-katoliker - skriv 

följande ansökan till Brödraskapets ansvarige:  
 

Undertecknad N. N. önskar att bli medlem i Josefsbrödraskapet, för att 

ära och tjäna Gud genom att vara förebedjare för alla de döende.  
 

Texta tydligt namn och adress. Sänd talongen till: 
 

Sankt Franciskus Kloster – Gråbröderna 

Klostergatan 70 B, 553 35 Jönköping. 
 

Eller genom e-postadress: 

joseph.nilsson@gmail.com 
 

Sammanfattning av vad man åtar sig som medlem i 

Josefsbrödraskapet: 

- dagligen be Korstågsbönen för de döende 

- be och offra lidanden och uppoffringar för själarna i Skärselden 

(katoliker bör då och då be att Mässor firas för själarnas befrielse från 

Skärselden) 
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- själv försöka förbereda sig så noggrant som möjligt inför den 

egna dödsstunden: leva i Guds nåd och gemenskap och dagligen be 

om en salig död. 
 

Sankt Josefs-nålen 
 

Josefsbrödraskapet har inga organiserade möten som många andra 

brödraskap och andliga föreningar har. Medlemmar har dock uttryckt 

sin önskan om att få bära ett kännetecken på sitt medlemskap, inte 

bara som vittnesbörd, utan också för att få möjlighet att känna igen 

andra medlemmar i brödraskapet. Vi har därför valt en vacker nål 

tillverkad i USA av tenn och som har s.k. handslipade glorior.  

Det är önskvärt att endast medlemmar i Josefsbrödraskapet köper 

denna nål. 

 
Storlek på nålen är 2,5 cm (höjd) och 1,6 cm (bredd). Med nål på 

baksidan för att sättas på rockomslag eller tröja mm. 

Pris: 40 kronor per nål (år 2014 – priset kan ändras). 

Direktförsäljning av nålen sker i Sankt Maximilians Bok- och 

Presentbutik i Sankt Franciskus katolska kyrka i Jönköping. Butiken 

är öppen efter Mässor.  

Om du vill att vi skickar den tillkommer 25 kronor i expeditionsavgift: 

40 per nål + 25 kronor per försändelse. 
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Josefsbrödraskapets särskilda Böner 
 

Upptagnings- och Vigningsrit i Josefsbrödraskapet 
 

I det världsvida Brödraskapet brukar upptagning ske genom att 

namnet på den som vill bli medlem skrivs in i registret. Någon form 

av medlemsbevis brukar skickas ut efteråt. I det svenska Brödraskapet 

äger upptagning rum genom en vigningsakt av den blivande 

medlemmen. Den ansvarige franciskanpatern lägger ansökan på den 

Helige Josefs Altare och viger den sökande till den Helige Josef med 

följande ord: 
 

Ärorike och Helige Josef, Vår Herres Jesu Kristi 

kärleksrike Fosterfader och den Allrasaligaste Guds 

Moder Marias kyske Brudgum, åt dig viger jag N. N. till 

kropp och själ, för att han/hon som ditt barn helhjärtat 

ska kunna delta i kampen om själarnas räddning.  

Var du hans/hennes styrka och ljus på livets 

pilgrimsfärd. Beskydda N. från den onde fiendens 

snaror och försåt.  

Var för honom/henne en fader i livet och i döden.  

Bevara honom/henne i Guds kärlek och nåd så att 

han/hon en dag kan få jubla inför Herrens Ansikte och 

för alltid räknas bland dem som Du har kär.  

Helige Josef, var du hans/hennes Andlige Fader nu och 

för evigt.  

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. 

Amen. 
 

Korstågsbönen – Medlemmarnas Dagliga Bön 
 

Åtagandet som medlem är att dagligen, en eller flera gånger, be den 

lilla s.k. Korstågsbönen. Enligt grundaren är detta ett verkligt korståg 

för att rädda de döende så att de får ytterligare nåd vid dödsstunden, 

det avgörande momentet som beseglar vår evighet: 
 

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann 
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brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, bed för oss och 

för de döende denna dag och natt. Amen. 
 

I svenska brödraskapet brukar vi lägga till den lilla bönen: 

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta,  

bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. 

Bed för de döende och för renande själarna. Amen. 
 

Korstågsrosenkransen 
 

Detta är en rosenkransbön för de döende i vilken man ber 

Korstågsbönen ”dekadvis”. Korstågsrosenkransen (som man även kan 

be med en vanlig rosenkrans) består av tre dekader, för att ära de 

trettio år den Helige Josef levde på jorden med Maria och Jesus i den 

Heliga Familjen. Denna böneform har Biskopens imprimatur, 9 

februari 2008.  
 

Inled som vanligt: ta rosenkransens krucifix (eller medalj), kyss det och gör 

korstecknet med det. 
 

Trosbekännelsen: 

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28) 

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och 

jordens Skapare.  

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som 

blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru 

Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och 

begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje 

dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, 

den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma 

därifrån för att döma levande och döda.  

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska 

Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, 

köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.  
 

Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern. 
 

 

Vid de ensamma kulorna: 
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Himmelske Fader,  

/ förbarma Dig över våra bröder och systrar som denna 

dag går sin dom till mötes då de träder in i evigheten 

genom dödens portar.  

Se inte till deras synder, utan till Din Kyrkas tro och ge 

dem frid och evig glädje i Ditt Rike för Jesu Kristi skull, 

Han som har utgjutit sitt Dyrbara Blod för deras 

frälsning. Amen. 
 

På de tio kulorna (Korstågsbönen): 

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann 

brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,  

/ bed för oss och för de döende denna dag och natt. 

Amen. 
 

Avsluta varje dekad med: 

Herre Jesus Kristus, förbarma Dig över de döende. 

Heliga Guds Moder, be för alla döende. 

Helige Josef, beskydda alla döende. 

Helige Ärkeängel Mikael, kämpa för alla döende. 

Heliga Skyddsänglar, vaka över alla döende. Amen. 
 

Bön till Den Helige Josef om Själarnas Befrielse 

Helige Josef, utvald av Gud Fader den Allrahögste till 

att vara den Allrasaligaste Jungfrun Marias brudgum 

och Sonen Jesu fostrare och beskyddare.  

Jag vädjar nu till ditt Kyskaste, Faderliga och Ömma 

Hjärta att be för alla själar som nu lider i Skärseldens 

rening.  

Så som du förde hem till Nasaret Maria och Jesusbarnet 

från exilen i Egypten, så ber jag dig ödmjukt att leda till 

det Himmelska hemmet själarna i Skärselden.  
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Jag är övertygad om att Herren inte nekar något av det 

du ber Honom om.  

Särskilt ber jag dig att skynda dem till hjälp som hade 

förtroende för dig och visade dig särskild vördnad under 

sitt jordeliv. Låt ingen få säga att du inte kan hjälpa!  

Helige Josef, låt ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta 

vara för mig och alla dem jag ber för en säker tillflykt i 

liv och i dödsstund och källan ur vilken befrielsens 

förbön kommer fram till din älskade fosterson, vår 

Herre Jesus Kristus. 

Jesus, Maria och Josef: Jag ger Er mitt hjärta och min 

själ. 

Jesus, Maria och Josef: Hjälp mig i min sista strid. 

Jesus, Maria och Josef: Må min själ få lämna denna 

värld i frid. 

Med Barnet du på armen bär, välsigna mig o Josef kär.  

I Faderns  och Sonens och den Helige Andes Namn. 

Amen. 
 

Maria, Havets strålande Stjärna, låt din kärleksfulla och 

moderliga närvaro ge själarna i Skärselden hopp och 

lindring och må din mäktiga förbön befria våra syskon i 

tron från reningens lidande. 

Offra dina heliga smärtor, tårar och din älskade Sons 

Heliga Sår och Dyrbara Blod för själarnas befrielse, du 

ljuvaste av alla mödrar, Maria. Amen. 
Offra nu Marie smärtor till den Himmelske Fadern för själarna i Skärselden 

genom att be sju Var hälsad Maria. 

Mäktig Bön för De Döende 

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 2 februari 1850, 15 maj 1933 
 

”Enligt vad själar i Skärselden har talat om för mig hamnar många 

människor i helvetet därför att man ber alldeles för litet för andras 
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frälsning. Många själar skulle räddas om man morgon och kväll bad 

följande bön.”  
Vittnesbörd av Maria Simma (1915-2004) som i över femtio år fick  

ta emot besök och budskap av själar från Skärselden. 
 

Barmhärtige Jesus, Du som älskar våra själar, för Ditt 

Allraheligaste Hjärtas dödskamps och för Din 

Obefläckade Moders sorgers skull, ber jag Dig att rena 

alla de syndare i vår värld genom Ditt Dyrbara Blod 

som denna dag ska lämna jordelivet.  

Jesu Hjärta, som en gång lidit dödskampen,  

förbarma Dig över de döende. Amen. 
Be Var hälsad Maria tre gånger. 
 

Tre Mäktiga Böner att be för De Döende 

Ur Via Franciscana ad Coelestem Hierusalem, 1894 
 

Följande förklarande inledning är hämtad ur Piéta Prayerbook, 1994: 

”Det fanns en gång en påve som gjorde sig skyldig till många synder. 

Han blev plötsligt allvarligt sjuk och då påven såg att han var nära 

döden kallade han till sig kardinaler, biskopar och lärda män och sa 

till dem: ”Med vilka ord kan ni trösta mig med nu när allt har gått fel 

för mig och jag verkligen förtjänar evig fördömelse för mina synder?” 

Ingen av de höga prelaterna svarade honom förutom en from präst vid 

namn Johannes: ”Helige Fader, varför tvivlar ni på Guds 

barmhärtighet?” Påven svarade: ”Vad kan du säga till min tröst nu 

när jag ska dö och förtjänar helvetets kval?” Fader Johannes 

svarade: ”Jag ska be tre böner för Er och jag hoppas att dessa ska ge 

Er tröst och barmhärtighet från Gud”. Påven orkade inte säga mer 

och alla knäböjde medan de bad Fader vår och följande tre böner. 

Under tiden de bad dog påven och prästen fortsatte att be till den 

tredje timman. Då uppenbarade sig påven för honom, lysande som 

solen och sade: ”Käre broder, jag som var förutbestämd till att bli 

fördömelsens son genom mina brott, får nu leva i den eviga lyckan. 

När du bad den första bönen, så föll många synder från mig som 

regn från himlen. När du bad den andra bönen, så renades jag som 

när en guldsmed renar guldet i elden. Vid tredje bönen renades jag 

helt och såg Himmelen öppna sig och Herren Jesus stå på Faderns 
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Högra Sida och säga till mig: ’Kom, alla dina synder är dig förlåtna. 

Du ska få bo i min Faders Rike för all evighet’. Med dessa ord 

skiljdes min själ från min kropp och Guds Ängel ledsagade mig in i 

den eviga glädjen”. När prästen hörde detta, utropade han: ”Helige 

Fader, jag kan inte berätta detta för någon, eftersom ingen skulle tro 

mig”. Påven sa då: ”Jag säger dig, Guds Ängel står vid min sida och 

har nedtecknat dessa böner med guld till tröst för alla syndare. Även 

om en person hade begått alla världens synder och om man ber 

dessa böner över honom eller henne när döden träder in, så ska alla 

hans eller hennes synder förlåtas även om hans eller hennes själ på 

grund av synder borde fördömas. Den som hör dessa böner läsas 

kommer inte att dö en olycklig död och inte heller de andra som bor 

i huset. Ta därför dessa böner och lägg dem i Marie Upptagnings 

Kapell i Peterskyrkan. Den person som är nära döden och läser eller 

hör dem läsas får avlat. För andra personer, som läser dessa böner 

eller hör dem läsas ska uppenbaras vilken hans eller hennes sista 

timma blir på jorden!”  
 

Dessa böner kan med fördel användas som förbön för döende som 

ingen ber för.  

Det är viktigt att påpeka att vi på grund av dessa böner inte får tro att 

vi kan bortse från Sakramenten (bikt, Kommunion och Smörjelsen) 

för de döende. Sakramenten tillsammans med den påvliga avlaten kan 

vara det avgörande för den döendes frälsning. Alla medlemmar i 

Josefsbrödraskapet som är katoliker måste göra sitt yttersta för att de 

själva och deras nära och kära blir styrkta av Kyrkans nådemedel inför 

dödsstunden. Följande böner är ett tillägg. 
  

Första Bönen 

Herre Jesus Kristus, Guds och Jungfru Marias Son, Gud 

och människa, Du som med skräck svettades Blod för 

oss på Olivberget för att kunna ge oss frihet och för att 

kunna frambära ett offer till Gud, Din Himmelske 

Fader, för den döende N.´ s frälsning.  

Om det skulle vara så att hans/hennes synder borde leda 

till evig fördömelse, så ta bort dessa från honom/henne.  
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Detta ber jag om, evige Fader, genom vår Herre Jesus 

Kristus, Din älskade Son, som med Dig och den Helige 

Ande lever och råder i evigheters evighet. Amen. 
 

Andra Bönen 

Herre Jesus Kristus, Du som ödmjukt dog på Korsets trä 

för vår skull och underordnade Din vilja helt och hållet 

under Din Himmelske Faders Vilja för att ge oss frid 

och för att offra Din Allraheligaste död till Din 

Himmelske Fader för att frikänna N. och för att ta bort 

från honom/henne vad han/hon förtjänat genom sina 

synder.  

Evige Fader, låt oss få vad vi ber om genom vår Herre 

Jesus Kristus, Din Son som lever och råder med Dig och 

den Helige Ande i en enhet, i evigheters evighet. Amen. 
 

Tredje Bönen 

Herre Jesus Kristus, Du som förblev tyst och istället lät 

profeternas ord tala för Dig.  

Jag har dragit Dig till mig genom min kärlek och 

längtan efter dig, samma kärlek som drog Dig ner från 

Himmelen till Jungfruns sköte och denna kärlek drog 

Dig ut ur Jungfruns kropp till denna världens dal av nöd 

och behov.  

Som ett tecken på Din stora kärlek har Du gett oss Din 

Heliga Kropp som sann föda och Ditt Heliga Blod som 

sann dryck.  

Som ett tecken på Din oändliga kärlek har Du gått med 

på att bli tillfångatagen och dragen framför en domare 

till en annan.  



 15 

Som bevis på Din stora kärlek har Du tillåtit att man 

dömde Dig till döden och Du har accepterat att dö och 

att bli begravd för att sedan uppstå.  

Efter Din uppståndelse har Du uppenbarat Dig för Din 

Heliga Moder och alla Dina Heliga Apostlar och som ett 

tecken på Din kärlek har Du uppstigit till Himmelen 

genom Din egen styrka och kraft och sitter nu på Guds, 

den Himmelske Faderns högra sida.  

Du har sänt Din Helige Ande i Dina Apostlars hjärtan 

och alla deras hjärtan som hoppas och tror på Dig 

genom Dina tecken på evig kärlek.  

Öppna i dag Himmelens Portar för vår döende 

broder/syster N. och utplåna alla hans/hennes synder, så 

att han/hon kan få komma in i Din Himmelske Faders 

Rike och leva med Dig nu och för evigt. Amen. 
 

Glöm inte att be Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona för de 

döende och då särskilt vid en dödsbädd! 
 

Firandet av Den Helige Josef under Mars Månad 
 

Mars månad är särskilt helgad åt den Helige Josef, Guds Moders 

kyske brudgum, vår Herres Jesu Kristi fosterfader, Kyrkans, de 

döendes, arbetarnas, familjernas och snickarnas särskilde Beskyddare 

och Fader. 
 

Helga mars månad på följande sätt: 

- En bild (tavla eller statyett) som representerar den Helige Josef 

borde alltid finnas i ett kristet hem. Han var den Heliga Familjens 

huvudman och det är otänkbart att tänka sig Jesu fördolda liv i Nasaret 

utan den Helige Josef! Denna bild eller statyett borde ha en 

hedersplats i hemmet under hela mars månad. Smycka bilden med 

blommor och tänd ljus vid bilden vid din bönestund. Låt en skål med 

vigvatten stå just vid den Helige Josefs bild och gör korstecknet med 

vigvatten varje gång du passerar ditt lilla "Josefsaltare". Be gärna:  
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På den Helige Josefs förbön och genom vår Herres Jesu 

Kristi Dyrbara Blod må Herren rena och välsigna 

Kyrkan, familjerna, oss syndare och alla döende, + i 

Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn. 

Amen.  
Man behöver inte stanna till varje gång. Ta vigvattnet och be medan 

du fortsätter med dina sysslor. 
 

- Om möjligt borde en viss bön till den Helige Josef ingå i varje dags 

bön. Förslagsvis någon av de rosenkransböner som vill ära helgonets 

liv eller övriga böner som man finner i Ave Maria Publikationers 

bönböcker eller häften som delas ut gratis: Mina Rosenkransböner 

(sidorna 205-221), Den Heliga Manteln (bönbok med enbart böner till 

den Helige Josef – bönen finns också i separat häfte). 
 

Förslag på hur vi firar den Helige Josef under mars månad: 

Josefsbrödraskapet har häften med böner för samtliga tillfällen 

Om du inte har dem: kontakta expeditionen i S:t Franciskus katolska 

församling i Jönköping  036 – 12 06 57  

eller skicka e-post: jonkoping@katolskakyrkan.se 
 

1-9 mars Novenan för de Döende, 

8-14 mars Sjudagarsbönen till den Helige Josefs Smärtor och Fröjder, 

10-18 mars Josefsnovenan ("Novena om en Saliga Död"), 

19 mars den Helige Josefs Högtid (naturligtvis deltar man i Mässan 

denna dag och, om du är i nådens tillstånd, tar emot den Heliga 

Kommunionen med intentionen om en helig och salig död för dig 

själv och alla du är kallad att be för. 

20-22 mars Triduum till den Helige Josefs Ärorika Namn, samt vi 

avslutar Josefsmånaden med: 

23-31 mars Novenan till den Helige Josefs Kyska och Faderliga 

Hjärta. 

Josefsbrödraskapet behöver din gåva för våra publikationer: 

Swish 076 555 84 06 eller  Bankgiro 5061-1318 
 (Gråbröderna Jönköping) 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se

