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Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholm

27 maj 2008

Imprimatur innebär att Kyrkans rättmätiga auktoritet, 
stiftsbiskopen, garanterar att en text inte innehåller något som 
strider mot den Katolska Kyrkans lära i tros- och moralfrågor. 
Imprimatur innebär dock inte att den som ger denna garanti 
håller med om det som påstås, garanterar privatuppenbarelsernas 
äkthet, eller uttrycker sitt gillande vad gäller val av texter och 
språkbruk.
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Imprimatur för den engelska upplagan
(Gällande texterna för Uppenbarelserna om 

Kärleksflamman)

Till: The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary 
Movement (Kärleksflammans Rörelse). 

I Equador har under årens lopp Kärleksflammans Rörelse 
växt fram, som visat på en äkta tillväxt i kristen andlighet 
bland de troende. Låt oss tacka Gud för den nåd och 
välsignelse som blivit resultatet av all den bön som stigit 
upp från Rörelsen, både i vårt land och utomlands.
Som den ansvarige kardinalen för Kyrkan i Equador 
och i min egenskap som representant för Equadors 
Biskopskonferens för Marianska rörelser, är det en stor ära 
för mig att ge mitt officiella godkännande för statuterna 
för Kärleksflammans Rörelse och därmed ge tillåtelse för 
de relaterade publikationerna för medlemmarna.
Må Vår Herre Jesus Kristus och vår älskade Moder Jungfrun 
Maria välsigna apostolatet för denna stora andliga 
Marianska rörelse.

+ Bernardino Kardinal Echevierria Ruiz OFM
Ärkebiskop Emeritus av Guayaquila, Equador

1 december 1995

Flamma��.indd   3 2009-0�-08   �0:�2:�0



�

Innehållsförteckning

Inledning .............................................................................................5
Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma
 – Budskapen .......................................................................................9
Andakten till Marie Obefläckade Hjärtas
Kärleksflamma ................................................................................13
Novenabön till Marie Obefläckade Hjärtas
 Kärleksflamma .................................................................................48
Veckans Andliga Firanden enligt Herrens Anvisningar .....50
Måndagens Veckoandakter .......................................................52
Tisdagens Veckoandakter ...........................................................68
Onsdagens Veckoandakter ........................................................84
Torsdagens Veckoandakter ........................................................99
Fredagens Veckoandakter .......................................................157
Den Stora Gottgörelsenovenan
till Jesu och Marie Förenade Hjärtan ...................................219
Lördagens Veckoandakter .......................................................239
Söndagens Veckoandakter ......................................................288
Offerakt till Den Barmhärtiga Kärleken .................................339
Kärlekens Offer .............................................................................350
Kärleksoffrets Novena ................................................................355
Lidandets Betydelse ...................................................................373
De Sjukas Bön ...............................................................................375
Förberedelse inför Kommunionen ........................................375
Tacksägelse efter Kommunionen .........................................383

Flamma��.indd   � 2009-0�-08   �0:�2:�0



�

”Marias Hjärta är så ömt och uppfyllt av kärlek 
till oss att alla mödrars hjärtan tillsammans inte 

kan jämföras med hennes Modershjärta!”
Helige Jean Baptist Marie Vianney (1786-1859)

Jag har kallat följande bönbok, den fjärde i 
Ave Maria Publikationers utgivning, för den 
’Ungerska Bönboken’, då denna bönboks 
innehåll är baserat på privatuppenbarelser som 
ägt rum i Ungern:
1940-talet: Syster Maria Natalia Magdolna 
(1901-1992), från Den Gode Herdens Systrar 
av Heliga Maria Magdalena i Keeskemet, 
fick ta emot uppmaningen att sprida Den 
Stora Gottgörelsenovenan till Jesu och Marie 
Förenade Heliga Hjärtan.
1950-talet: Fick Syster Maria Natalia ta emot 
ännu ett budskap angående Kärlekens Offer.
1960-talet: hemmafrun Erzebet Szanto 
Kindelmann (1913-1985), budskapen om Marie 
Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma.

De tre budskapen har en gemensam nämnare: 
Gud som i sin oändliga kärlek ger Maria en 
väldig ’makt’ över Hans Hjärta. Till Syster Maria 
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Natalia tillkännager Herren sin Vilja att Hans 
Moders Obefläckade Hjärta ges samma ära 
som sitt eget Gudomliga Hjärta och att alla som 
älskar Honom också ger hennes Smärtfyllda och 
Obefläckade Hjärta samma gottgörelse som 
ges till Honom. Vår Herre vill särskilt att vi vördar 
Hans älskade Moder under titeln Vår Segrande 
Drottning, vilket syftar på Marie Obefläckade 
Hjärtas seger som utlovats i Fatima år 1917,

Ungefär ett årtionde senare inbjuder Guds 
Moder oss, återigen genom Syster Maria Natalia, 
att på ett mer medvetet sätt verka för själarnas 
frälsning genom ’kärlekens offer’ av allt vad vi 
är och genomlider till Guds Barmhärtighet, på 
samma sätt som Maria själv ställde sig helt i Guds 
tjänst genom sitt definitiva och kompromisslösa 
’ja’ vid bebådelsen.
 
Ytterligare cirka tio år senare blir vi undervisade, 
genom Erzebet Kindelmann som budbärare, 
om den kraft som finns i Guds Moders kärlek. 
Marias moderliga kärlek för hela mänskligheten 
har en sådan flamma att den inte bara renar vår 
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ofullkomliga och ofta så orena kärlek till Gud 
och till vår nästa, men är till och med en sådan 
flammande kärlek som ger Gud en sådan glädje 
och tillbedjan att den ersätter för alla Marias 
barns ofullkomligheter.  

Må denna gudomliga gåva till oss som ännu 
är på pilgrimsvandring, Marias Obefläckade 
Hjärtas Kärleksflamma, göra oss brinnande 
för det som Herren vill att vi ska brinna för: 
Guds ära, Hans Rikes utbredande i människors 
hjärtan, den Heliga Moder Kyrkans frihet och 
upphöjelse och alla människors frälsning.

Sankt Franciskus Kloster, Jönköping
Marie Heliga Tårars Fest, 20 februari 2008

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
Ansvarig utgivare Ave Maria Publikationer
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I enlighet med Påven Urban VIII´ s dekret Sanctissimum 
från den 13 mars 1625, vilket senare upprepades 
åren 1631 och 1634 samt av flera andra efterträdare 
på Petri Stol, vill jag påpeka att alla påståenden och 
löften, återgivna i denna bönbok, som bygger på 
s.k. privata uppenbarelser, inte kan åberopa något 
annat än personlig och privat auktoritet (t.ex. på 
en persons helighet och personliga erfarenhet av 
Gud) om inte den Katolska Kyrkans Läroämbete 
har angivit något annat. I allt underställer jag mig 
den Heliga Moder Kyrkans auktoritet. Hon ensam, 
har befogenheten från vår Herre Jesus Kristus att 
genom den Helige Fadern och den Katolska Kyrkans 
biskopar, som utövar sitt ämbete i gemenskap med 
honom, leda alla människor till kunskapen om Gud 
och Hans Gudomliga Vilja. 
Inga löften i denna bönbok ska förstås som att 
resultat kommer att äga rum automatiskt på grund 
av att man ber vissa böner och på ett visst sätt. 
De löften som hänvisas till, och som oftast har 
kommit till oss genom helgonens och vissa utvalda 
själars insikt i Himmelska ting, bör ses som en 
uppmuntran från den Gudomliga Givmildheten till 
ett allt hängivnare och ivrigare andligt liv för att 
säkrare nå målet: själens fullkomliga förening med 
Gud.
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Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma

”Jag vill att mitt Obefläckade Hjärtas 
Kärleksflamma ska erkännas överallt

 och bli lika känt som mitt Namn är känt över 
hela världen.”

(Guds Moders ord till Erzebet Kindelmann,
19 oktober 1962)

Erzebet frågade Herren en gång: ”Vad är 
Kärleksflamman för något?”

Jesus svarade: ”Min Moders Kärleksflamma är 
för er vad arken var för Noa.”

Guds Moder tillade: ”Mitt Obefläckade Hjärtas 
Kärleksflamma är Jesus Kristus själv.”

I förordet till det 28 sidiga häftet på engelska 
The Flame of Love of the Immaculate Heart of 
Mary utgiven av rörelsen med samma namn 
kan man läsa: ”Det är säkerligen uppenbart 
för alla att de flesta människor i dagens värld 
lever i mer eller mindre oro. Oro och ångest 
minskar inte, utan tvärtom sprider sig alltmer. 
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Guds Moder vill rädda sina barn från denna 
hopplösa situation och som botemedel ger hon 
oss denna dyrbara gåva: hennes Obefläckade 
Hjärtas Kärleksflamma.”

Historien om en mycket viktig Devotion
Erzebet Szanto Kindelmann, som tog emot 
uppenbarelserna om Kärleksflamman av Herren 
och den Saliga Jungfrun Maria, föddes den 6 
juni 1913 i Kispest, Ungern. Hon döptes på Sankt 
Antonius´ Fest, den 13 juni, samma år. Erzebets 
far var protestant medan modern var katolik. 
Alla tretton barnen i familjen uppfostrades 
katolskt. Erzebet var den yngsta i syskonskaran 
och den enda som levde till vuxen ålder. Hennes 
liv präglades av stor fattigdom. År 1930 gifte sig 
Erzebet med hantverkaren Karoly Kindelman, 
med vilken hon levde i ett harmoniskt äktenskap 
under sexton år. När Erzebet år 1961 började ta 
emot budskap av Herren och Jungfru Maria i sitt 
hjärta var hon redan änka och mor till sex barn. 
Hon fick arbeta hårt för att försörja och fostra 
sina barn. Under den här perioden av sitt liv 
befann sig Erzebet i en mörk andlig natt, långt 
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borta från Herren, helt upptagen av all omsorg 
för sin familj. När Herren började göra sin röst 
hörd inom Erzebet sa Han till henne: ”Se på mitt 
vanställda Ansikte och min Heliga torterade 
Kropp! Led inte jag för att rädda själar? Tro på 
mig och tillbe mig.” Herren bad henne att offra 
sig själv helt och fullt så att Han skulle kunna ge 
henne stora nådegåvor. Erzebet lyckades uppnå 
en nästan fullständig materiell självförnekelse. 
Hon gav till och med bort sitt hus till dottern för 
att leva i ett litet rum som vette mot trädgården. 
Sitt liv i innerlig förening med Herren och 
Jungfru Maria beskrevs i den andliga dagbok 
(på 423 sidor) som Herren uppmanade henne 
att skriva för hand mellan åren 1962-1981. I 
Erd den 11 april 1985 fick Erzebet avsluta sin 
jordiska pilgrimsfärd efter en lång tids sjukdom, 
uthärdad med stort tålamod. Visionären fick sin 
sista vila i Erd/Ofalu, cirka tjugofyra kilometer 
från Budapest, nära Donaus strand.         

Under kommunistregimen åren 1948-1949 
lämnade en ung ordensman, Gabriel Röna, 
sitt hemland Ungern för att fullborda sina 
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teologistudier i Spanien. Som präst blir 
han sänd till Equador, där han översätter 
Erzebet Kindelmanns manuskript till spanska. 
Gottgörelserörelsen spreds på så vis över hela 
Latinamerika. 1968 bad Herren Erzebet att 
besöka biskopen i Säkesféhérvar för att berätta 
om Kärleksflamman. Biskopen informerade 
den Heliga Stolen och Paulus VI visade 
intresse för budskapet. Två år senare upplevde 
Erzebet att hon var kallad att åka till Rom. Med 
godkännande av den ungerske prelaten Istvän 
Mester, överordnad för Sankt Stefanus Huset 
i Rom, presenteras en sammanfattning av 
budskapen på italienska för Paulus VI. År 1976 
erhåller Gyula Molnar turistvisum för att åka till 
Rom. Han tar med sig det 220 sidiga fullständiga 
manuskriptet till prelat Mester. Erzebet blir 
återigen kallad av Herren att bege sig till Rom år 
1977 för att informera påven och kardinalerna 
i den romerska kurian om uppenbarelserna. 
Hon får inte möte påven men har tillfälle 
till att möta ett flertal kardinaler. De övriga 
kardinalerna i kurian får en sammanfattning av 
budskapen på italienska. Den lokale biskopen 
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gav nihil obstat för själva Rosenkransbönen 
och tillät spridningen av budskapen den 26 
september 1978. Redan 1987 får budskapen om 
Kärleksflamman godkännande av biskopar och 
ärkebiskopar från Acapulco, Celaya, Guayaquil, 
Tuxila, Mexico, Hermosillo och Durango. Första 
mötet för Kärleksflammans Rörelse ägde rum i 
Mexico City den 12 till 18 juli 1999.

Följande texter är tagna ur Erzebets andliga 
dagbok, som hon skrev mellan åren 1962-1981 
på uppdrag av Herren själv. 

Stor välsignelse från Maria för att rädda världen
Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma

Visionären Erzbet berättar följande: ”En Jesu 
Hjärtafredag (första fredagen i månaden) 
uppenbarar sig Guds Moder och säger: ’Så 
många synder det finns på jorden! Hjälp mig 
att rädda själar. Jag ska ge er en ljusstråle som 
redskap för frälsning. Jag är er godhjärtade och 
älskande Moder, förenad med er, hand i hand, 
för att rädda er… Här överlämnar jag till dig 
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mitt Hjärtas Kärleksflamma. Tänd med den ditt 
hjärta och överlämna den vidare, åtminstone 
till en enda själ!’ 
Guds Moder började gråta så mycket, att jag 
inte visste vad jag skulle ta mig till. Eftersom 
mitt hjärta var nära att brista, lovade jag henne 
i alla människors namn att genomföra allt det 
hon bad mig om. 

Kärleksflammans Hemlighet
Budskap den 13 april, 19 oktober och 6 december 1962

Guds Moder sa då: ’Den fulla nåd som flamman 
innebär, överlämnar jag från mitt Obefläckade 
Hjärta, och den ska i sin tur överlämnas 
från hjärta till hjärta. Den ska vara det stora 
underverket som kommer att förblinda Satan. 
Den flamman är en eld av kärlek och harmoni. 
En eld ska släckas med en annan eld: hatets eld, 
med kärlekens eld! Denna gåva fick jag genom 
de fem Heliga Såren av min Sons Himmelske 
Fader.’ 
Medan den Heliga Jungfrun talade insåg jag hur 
hon på ett underbart sätt inspirerade mig. Guds 
Moders vilja stämde fullständigt överens med 
den Allraheligaste Treenighetens Vilja. Guds 
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Moder lovade att hon alltid ska vara med sina 
barn för att hennes Hjärtas milda Kärlekseld ska 
kunna sprida sig i hela världen. Hon sa: ’Mitt 
Hjärtas överflödande Kärlekseld ska bryta ner 
helvetets hat som infekterar världen… detta 
det största miraklet gör jag för er!” (19 oktober 
1962).
”Jag utbreder min Kärleksflammas verk över 
alla nationer och folk. Inte bara över dem som 
tillhör den Katolska Kyrkan, utan över alla dem 
som är märkta med min Sons Kors. Därför vill 
jag att mitt Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma 
ska erkännas överallt och bli lika känt som mitt 
Namn är känt över hela världen… Mitt Hjärtas 
Kärleksflamma innesluter och omfamnar 
även de döende och de lidande själarna i 
Skärselden… Om mitt Hjärtas Kärleksflamma 
kommer att upptända hela jorden, kommer den 
också att påverka de döende. Satan kommer 
att förblindas och med hjälp av era vaksamma 
böner, kommer de döendes strid med Satan 
att upphöra. I den milda glansen av min 
Kärleksflamma kommer även de mest härdade 
syndare att omvända sig, eftersom jag önskar 
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att ingen själ går förlorad!’

Guds Moder uppmanade sedan till handling: 
”Min önskan är att alltid någon under dygnets 
alla timmar, ja varje minut, vakar i bön över alla 
människor på hela jorden. Så länge det finns 
någon – dag som natt – som ber om frälsningens 
gåva genom mitt Hjärtas Kärleksflamma, så 
lovar jag att ingen av de döende i er omgivning 
ska bli fördömd! Om det finns många troende 
som utövar botgöring och ber, då räcker det 
med bara fem minuters vaka och bön för varje 
person som behöver räddning! Ju innerligare 
bönen är, desto mer blir Satan förblindad och 
de döende kommer att hämta nya krafter 
för att definitivt och på ett rätt sätt kunna 
bestämma om sitt framtida öde, utan Satans 
påverkningar. Min Kärleksflamma kommer inte 
bara de levande till godo, utan kommer även 
att hjälpa de lidande själarna i Skärselden. De 
familjer som vill vaka hemma med botgöring 
genom en timmas bön torsdag eller fredag och, 
åtminstone en familjemedlem som hela den 
dagen lever på vatten och bröd, ska jag ge en 
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särskild gåva: inom åtta dagar kommer jag att 
befria en själ från familjekretsen som befinner 
sig i Skärselden. De som på måndagar fastar 
med vatten och bröd, befriar en prästs själ från 
Skärselden. Man behöver inte hungra, utan 
äta bröd och dricka vatten denna dag! De som 
åberopar min Kärleksflamma och tre gånger 
ber ’Var hälsad, Maria’ befriar en lidande själ 
från Skärselden. Den som under november 
åberopar min Kärleksflamma och ber ett ’Var 
hälsad, Maria’ befriar tio lidande själar från 
Skärselden.”
 
(2 Kung 5:1-14: För att pröva Naamans tro 
uppmanade Gud honom att doppa sig sju 
gånger i Jordanfloden för att bli helad. På 
samma sätt förutsätts att de som får budskapet 
om Kärleksflamman har en fullkomlig tro utan 
tvekan. Det är alltså på grund av en helgjuten 
tro och förtröstan på Marias Kärleksmakt som 
själar kan befrias från den plågsamma reningen 
i Skärselden genom en förhållandevis liten 
ansträngning: att åkalla Kärleksflamman.) 
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”Jag uppmanar er att verka nu!”
Den Saliga Jungfrun bad mig att göra allt vi 
kan för att hennes Kärleksflamma ska spridas 
över hela världen. ”Min Kärleksflamma kan inte 
stoppas längre. Gör allt för att den ska brinna! 
Ta det första steget, så att jag kan se er goda 
vilja. Bara det första steget är svårt, tro mig. Om 
det görs (dvs. be i Marie Obefläckade Hjärtas 
Kärleksflammas namn och tro på Marias förmåga 
att hjälpa dem som litar på och älskar henne) 
ska min Kärleksflamma upptända era tvivlande 
själar och den ska lysa upp ert inre med sitt milda 
sken. När det inte längre finns något motstånd, 
ska de som tar emot min Kärleksflammas nåd bli 
budbärare för hela världen och ge vidare detta 
budskap: Liknande överflöd av nåd har aldrig 
tidigare funnits sedan Ordet blev kött och tog 
sin boning ibland oss… Var inte rädda, jag ger 
er styrka för att verka för denna sak. Ni måste 
bara vilja det. Genom min Kärleksflammas nåd 
upplyser jag era hjärtan, för att de första stegen 
ska vara modiga och bestämda. Skynda er och 
börja denna devotion!” 
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”Jag behöver er alla”
”Mitt Obefläckade Hjärta brinner av kärlek, 
den kärlek som jag känner för er. Jag kan inte 
längre undanhålla den för er. Den strömmar 
till er med en stor styrka. Jag är er Moder. Jag 
kan och vill hjälpa er, men till det behöver 
jag er hjälp. Ni måste anstränga er för att 
förblinda och oskadliggöra Satan! Var och en 
av er har en viktig del i denna kamp. Den Onde 
kommer att förblindas och bli allt svagare 
ju mer ni anstränger er i bot och bön, ni har 
ingen aning om vad ni kan göra! Ansvaret är 
stort. Er ansträngning kommer inte att vara 
förgäves. Om hela världen förenar sig med 
min kamp mot Satan, så ska det milda ljuset 
av mitt Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma 
tändas och lysa över hela jordklotet. Satan ska 
bli förödmjukad och fråntagen sin styrka. Ni får 
inte dröja med er botgöring och bön! Nej, dröj 
inte. Var inte likgiltiga inför er Moders önskan! 
Genom några få troende ska den stora nåden 
börja komma som ska skaka om världen… Be 
till den Helige Josef, den renaste av alla utvalda. 
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Han ska söka tillflykt i människors hjärtan för 
min Kärleksflamma…
Under den Stora Prövningen, som snart ska 
komma över mänskligheten, kommer jag alltid 
att vara med er. Jag är er Moder. Jag kan och vill 
hjälpa er! Ni kommer överallt att märka ljuset 
av min Kärleksflamma, som ska belysa både 
himmel och jord som blixtar, jag ska blända även 
sovande och trötta själar. Du är också mor. Då 
kan du förstå min oerhörda smärta. Tänk efter 
om bara ett av dina sex barn skulle bli fördömt. 
Vilket lidande skulle inte det orsaka dig! Och 
jag då? Jag lider på ett oerhört sätt när jag ser 
hur många av mina barn som går förlorade och 
hamnar i Helvetet. Hjälp mig!”

När Guds Moder hade uttalat dessa ord 
överförde hon smärtan till visionärens hjärta. 
Det gjorde henne helt förkrossad när hon fick 
erfara hur Guds Moder lider. 
Guds Moder kommenterade: ”Hur ofta och 
hur många av mina barn uttalar inte titeln 
’Smärtofyllda Moder’, utan att tänka på den 
smärta jag verkligen känner. Det var inte 
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mitt enda lidande då min Son bar Korset och 
blev korsfäst!” Visionären förstod genast att 
det bästa medlet för att lindra Guds Moders 
smärtor var att utbreda Rosenkransen till Marie 
Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma som så 
mäktigt kan hindra Satan från att ha makt över 
våra själar: ”Lyssna mina barn, min Sons hand är 
upphöjd för att straffa världen. Jag kan knappt 
hindra Honom. Hjälp mig! Om ni tar mitt Hjärtas 
Kärleksflamma till er och åkallar den, ska vi 
tillsammans rädda världen!”

De Nödvändiga Medlen:

Dagligt Deltagande i Den Heliga Mässan
Budskap den 22 november 1962

Guds Moder: ”När ni frivilligt och gärna deltar 
i Mässan på en dag då ni inte är förpliktade 
att delta och befinner er i nådens tillstånd 
strålar Kärleksflamman från mitt Hjärta på ett 
så bländande vis att Satan förblindas och min 
välsignelse kommer över den själ för vilken ni 
offrade den Heliga Mässan. Ditt deltagande i 
Mässoffret gör att Satan förblindas som mest.”
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Kraften i Jesu Dyrbara Blod
Jesu budskap till Erzbet: ”Mitt bord är alltid 
förberett och jag, Mästaren, har offrat mig för 
dig. Jag ger mig själv för dig. Efter att du tagit 
emot den Heliga Kommunionen, se djupt in 
i din själ och känn effekten av mitt Heliga och 
Dyrbara Blod som verkar i dig. Var inte okänslig 
för detta. Att komma till mitt altare bör man 
inte göra bara av vana. Var och en borde vara 
driven av en djup kärlek till mig. Att få denna 
kontakt med min Kärlek gör att din själs synder 
blir förintade.”

Vördnaden för Jesu Heliga Sår
Guds Moder: ”Detta är min första begäran av 
er: att ni offentligt vördar min Gudomlige Sons 
Heliga Sår! Det bör inte vara en privat devotion, 
utan en vördnad som är offentlig.”

Jesus: ”Min Moder ger er denna befrielsens 
gåva till mina Heliga Fem Sårs ära. För hennes 
Obefläckade Hjärtas Kärleksflammas skull lovar 
jag denna befrielse från Skärselden.”
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Vad gäller vikten av vördanden och hyllandet 
av Jesu Heliga Sår ger Jesus och Guds Moder 
samma instruktioner om hur detta ska utföras:
”För att hedra mina Heliga Fem Sår gör 
Korstecknet fem gånger, det ena efter det 
andra och offra er i förening med mina Sår till 
den Himmelske Faderns barmhärtighet.” (Jesus, 
13 april 1962)

Så här gör man: ”I Faderns och Sonens och den 
Helige Andes Namn. Amen”, man kysser sedan 
(åtminstone som intention) var och ett av Såren 
medan man ber:
”Min Jesus, för Dina Heliga Sårs skull, förlåt oss 
och förbarma Dig över oss!”
Eller:
”Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi 
Heliga Sår för att Du må hela våra själars sår!” 
 
”Se in i mina ögon, vars blick förblindar Satan”

Guds Moder: ”Under dina dagliga mödor, 
förena dig med mig i upplyftandet av blicken 
till Himmelen i överlåtelse.”

Flamma��.indd   23 2009-0�-08   �0:�2:��



2�

Dagliga Offer
Guds Moder: ”Under din dag ska du offra dina 
gärningar för Guds ära. Om du befinner dig i 
nådens tillstånd kommer det offret du gör öka 
Satans blindhet. Därför ska du alltid leva med 
min nåd och genom offer förblinda den Onde 
alltmer och samtidigt uppmana andra till att 
göra detsamma. Särskild välsignelse kommer 
från denna nåd så att många själar kommer att 
ändra sina liv och bli räddade.”

Offer som Gottgörelse och Bön
Guds Moder: ”Dessa är era vapen och detta är 
målet: Fokusera på och förstå betydelsen av 
Frälsningsverket. Om er längtan kunde nå ända 
till den Evige Faderns Tron även för en stund 
då skulle framgången bli så mycket större. Var 
brinnande, som den brinnande busken utan att 
förtäras. Jag behöver offer som inte förgår och 
vars brinnande kärlek når fram till mig.”

Tro och Tillit
Jesus: ”Utan tro och tillit slår inte dygderna 
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rot i er. Tron och tilliten är grunden för detta 
heliga projekt som vi nu förbereder och snart 
vill starta. Betänk betydelsen av det jag säger. Vi 
ger er styrka och mod till att ta det första steget, 
men ni ska inte vänta med att uppfylla min Vilja 
eller bara ignorera den.”

Guds Moder: ”Mitt barn, tro på min Moderliga 
Makt. Ödmjukhet och offer ska vara det som 
främst framstår i din själ. Tro och förtrösta, 
åtminstone tro på din Moders förmåga att 
förblinda Satan och rädda världen.”

Besök ofta Altarets Allraheligaste Sakrament
Jesus: ”Om du inte kommer till mig, hur ska jag 
då kunna överösa dig med mina välsignelser? 
Nåden överflödar i mitt Hjärta och mitt Hjärtas 
kärlek är oändlig.”

Familjernas Timma av Gottgörelse
Detta är den viktigaste önskan som Guds Moder 
uppenbarade: ”Jag ber dig att se torsdagar 
och fredagar som särskilda dagar av nåd då 
du ger gottgörelse till min Gudomlige Son. 
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Det jag ber om är en Timma av Gottgörelse i 
familjerna. Under denna timma vill jag att man 
ber på följande sätt: Börja med Rosenkransen, 
be sedan Kärleksflammans Rosenkrans och 
sjung hymner eller andliga sånger. Inled alltid 
Gottgörelsetimman med att göra korstecknet 
fem gånger för att ära min Gudomlige Sons 
fem välsignade Sår. Avsluta timman på samma 
sätt. Förutom dessa böner ska man ha en andlig 
läsning och tända ett ljus till minne av mitt 
förbund med er.”

”Det kan vara hur många personer ni vill som 
ansluter sig till denna Timma av Gottgörelse. 
Kom ihåg att där två eller flera är samlade för 
att be i min Sons Namn, där är Han mitt ibland 
dem. Kom också ihåg att då och då under dagen 
göra korstecknet fem gånger medan ni ärar Gud 
Faders barmhärtighet. Detta för er allt närmare 
Honom och fyller era hjärtan med dygder. Som 
du kan se, mitt barn, leder jag er och för er till 
min Gudomlige Sons Eviga Rike, som Han har 
säkrat för er till ett oändligt pris.”
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En ny Bön som Förblindar Satan
Guds Moder gav visionären en ny bön som hon 
ville skulle ingå i Var hälsad Maria:
Heliga Guds Moder, låt din kärleksflammas 
nådeverkan uppfylla hela mänskligheten, nu 
och i vår dödsstund. Amen.

Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. 
Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är 
din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, 
låt din kärleksflammas nådeverkan uppfylla 
hela mänskligheten, nu och i vår dödsstund. 
Amen.

Guds Moder bad oss att be Rosenkransen enligt 
denna version.

Jesu Undervisning

För föräldrar:
”Genom den Helige Fadern ger jag min särskilda 
nådevälsignelse till föräldrar som accepterar att 
uppfylla min Vilja och genom detta deltar i mitt 
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Skaparverk. Denna välsignelse är endast för 
föräldrar.”

Om Resultat i Bönen
”Tala om för dina bröder att ett ’Fader Vår’ och 
ett ’Var hälsad Maria’ som beds med själens 
ödmjukhet uträttar mer än all annan bön som 
bes på ett översvallande sätt.”

Bönen som förblindar Satan:
Enhetsbönen

Jesus ger oss också en ny bön och Han uppmanar 
oss att sprida den då den är ett mäktigt medel 
för att förblinda Satan: 

Må våra steg göras gemensamt.
Må våra händer verka i frid.
Må våra hjärtan slå tillsammans.
Må vårt inre sträva efter samma sak.
Må våra själsliga tankar bygga enhet.
Må våra öron gemensamt kunna höra 
tystanden.
Må våra ögon, som ser in i andras ögon, svetsa 
oss samman.
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Må våra läppar gemensamt be till den 
Himmelske Fadern om nåd. Amen.

 Ordets Vittnesbörd
Den 26 juli 1971 talade Jesus och Maria till min 
själ:
Jesus: ”Att kunna tala är en gåva från Gud och 
du ska avlägga räkenskap för denna förmåga. 
Genom dialog upprättas förhållande människor 
emellan och det hjälper till ömsesidig förståelse. 
Glöm inte att varje ord som yttras har en 
betydelse. Var medveten om att Gud hör varje 
ord du uttalar, så var försiktig med vad du säger. 
Använd talförmågan som ett privilegium. Tveka 
inte att tala, även om jag vet att det är svårt 
att få sina medmänniskor att lämna sin falska 
trygghet. Men framför allt, överge inte dina 
medmänniskor med deras tomma händer och 
hungrande hjärtan. Du måste tala.”

Guds Moder: ”Det enda sättet på vilket du kan 
utbreda kunskapen om min Kärleksflamma 
är genom att tala, det finns ingen annan väg. 
Mitt Hjärta är fyllt av lidande då jag står vid din 
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sida. Ni har ingen rätt att förbli tysta, vare sig 
det är svaghet eller högmod (=att man skäms), 
underlåtelse eller lidande. Ni är förpliktade att 
vittna om min Kärleksflamma. Vad ni säger om 
mig eller om det jag uppmanar er att göra, måste 
förkunnas med all den iver och hängivenhet 
som ni har förmåga till så att människor rörs av 
Himmelens hemligheter.”

Måndagsfastan
Budskap den 15 augusti 1980

Guds Moder: ”Om en präst fastar på måndagar, 
befriar han otaliga själar från Skärselden under 
hela veckan varje gång Konsekrationsorden 
uttalas i Mässan. Och om lekmän tillsammans 
med präster fastar på måndagar så hjälper de 
otaliga själar att bli befriade från Skärselden 
varje gång Kommunionen tas emot på ett 
heligt sätt under den veckan. För alla som håller 
Måndagsfastan för själarna i Skärselden gäller 
att de kan avsluta fastan kl. 18.00 men i gengäld 
måste de be Rosenkransen (fem dekader) för 
själarna i Skärselden samma dag.”
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Skyldigheten att leda andra 
Budskap den 1 januari 1981

Jesus: ”Gå bortom dina begränsningar. Tänk 
på de tre vise männen, som verkligen gick 
betydligt längre än vad de hade trott sig kunna. 
Dessa tre män uppfyllde det ovanliga, det 
som var nytt för dem. Och nu är det prästens 
uppdrag att leda, precis som det också är 
skyldigheten för de Gudsvigda och de troende 
att i sin tur leda andra. Varje församling borde ha 
organiserade bönegrupper. Välsigna varandra 
med korstecknet.”

Vad är Kärleksflamman?
Erzebet frågade Herren en gång: ”Vad är 
Kärleksflamman för något?”
Jesus svarade: ”Min Moders Kärleksflamma är 
för er vad arken var för Noa.”
Guds Moder tillade: ”Mitt Obefläckade Hjärtas 
Kärleksflamma är Jesus Kristus själv.”

Jesus uppmanar oss till Handling
Jesus: ”Mina älskade barn, genom ert 
förtroende för mig har ni all tillgång till alla mina 
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välsignelser. Jag stänger inte mitt Hjärta. Jag är 
här mitt framför er med mitt Hjärtas Kärlek. Jag 
är här för att göra er lyckliga.”

Sammanfattning av Löften 
som gavs av Herren och Guds Moder

Själarna i Skärselden:
Herren: ”De som fastar på måndagar på bara 
vatten och bröd för Marie Obefläckade Hjärtas 
Kärleksflammas skull befriar en präst från 
Skärselden. På samma sätt blir de som håller 
denna fasta befriade under oktaven (åtta dagar) 
från Skärselden av min Moder.”
”Min Moder ger er denna befrielsens gåva 
till mina Heliga Fem Sårs ära. För hennes 
Obefläckade Hjärtas Kärleksflammas skull lovar 
jag denna befrielse från Skärselden.”
 
Guds Moder: ”Om en präst fastar på måndagar, 
befriar han otaliga själar från Skärselden under 
hela veckan varje gång Konsekrationsorden 
uttalas i Mässan. Och om lekmän tillsammans 
med präster fastar på måndagar så hjälper de 
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otaliga själar att bli befriade från Skärselden 
varje gång Kommunionen tas emot på ett 
heligt sätt under den veckan. För alla som håller 
Måndagsfastan för själarna i Skärselden gäller 
att de kan avsluta fastan kl. 18.00 men i gengäld 
måste de be Rosenkransen (fem dekader) för 
själarna i Skärselden samma dag.”

Guds Moder: ”Min Kärleksflamma kommer inte 
bara de levande till godo, utan kommer även 
att hjälpa de lidande själarna i Skärselden.”

 ”De familjer som vill vaka hemma med botgöring 
genom en timmas bön torsdag eller fredag och, 
åtminstone en familjemedlem som hela den 
dagen lever på vatten och bröd, ska jag ge en 
särskild gåva: inom åtta dagar kommer jag att 
befria en själ från familjekretsen som befinner 
sig i Skärselden. De som på måndagar fastar 
med vatten och bröd, befriar en prästs själ från 
Skärselden. Man behöver inte hungra, utan äta 
bröd och dricka vatten denna dag!”

”De som åberopar min Kärleksflamma och tre 
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gånger ber ’Var hälsad, Maria’ befriar en lidande 
själ från Skärselden.”

”Den som under november åberopar min 
Kärleksflamma och ber ett ’Var hälsad, Maria’ 
befriar tio lidande själar från Skärselden.” 

Guds Moder lovade oss att de själar som blir 
befriade tack vare våra böner i sin tur kommer 
att hjälpa oss från Himmelen i vår kamp att 
rädda själar.

De Döende:
Guds Moder: ”Om mitt Hjärtas Kärleksflamma 
kommer att upptända hela jorden, kommer den 
också att påverka de döende. Satan kommer 
att förblindas och med hjälp av era vaksamma 
böner, kommer de döendes strid med Satan 
att upphöra. I den milda glansen av min 
Kärleksflamma kommer även de mest härdade 
syndare att omvända sig, eftersom jag önskar 
att ingen själ går förlorad!”

”Min önskan är att alltid någon under dygnets 
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alla timmar, ja varje minut, vakar i bön över alla 
människor på hela jorden. Så länge det finns 
någon – dag som natt – som ber om frälsningens 
gåva genom mitt Hjärtas Kärleksflamma, så 
lovar jag att ingen av de döende i er omgivning 
ska bli fördömd! Om det finns många troende 
som utövar botgöring och ber, då räcker det 
med bara fem minuters vaka och bön för varje 
person som behöver räddning! Ju innerligare 
bönen är, desto mer blir Satan förblindad och 
de döende kommer att hämta nya krafter för att 
definitivt och på rätt sätt kunna bestämma om 
sitt framtida öde, utan Satans påverkningar.”

Den Heliga Mässan:
Guds Moder: ”När du frivilligt och gärna deltar 
i Mässan och befinner dig i nådens tillstånd 
strålar Kärleksflamman från mitt Hjärta på ett 
så bländande vis att Satan förblindas och min 
välsignelse kommer över den själ för vilken du 
offrade den Heliga Mässan.”

”Ditt deltagande i Mässoffret gör att Satan 
förblindas som mest.”
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Det Dagliga Offret:
Guds Moder: ”Under din dag ska du offra dina 
gärningar för Guds ära. Om du befinner dig i 
nådens tillstånd kommer det offret du gör öka 
Satans blindhet.”

”Därför ska du alltid leva med min nåd och 
genom offer förblinda den Onde alltmer och 
samtidigt uppmana andra till att göra detsamma. 
Särskild välsignelse kommer från denna nåd så 
att många själar kommer att ändra sina liv och 
bli räddade.”

Om Utbredandet av Kärleksflamman:
Guds Moder: ”Jag ska ge var och en av er 
nåden att se resultatet av era ansträngningar 
i utbredandet av mitt Obefläckade Hjärtas 
Kärleksflamma. Detta ska ni få erfara i era 
hjärtan, i era länder och i hela världen. Ni som 
anstränger er och gör offer kommer att se hur 
min Kärleksflamma mycket snabbt kommer att 
överskölja hela mänskligheten.”
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”Lyssna mina barn, min Sons hand är upphöjd 
för att straffa världen. Jag kan knappt hindra 
Honom. Hjälp mig! Om ni tar mitt Hjärtas 
Kärleksflamma till er och åkallar den, ska vi 
tillsammans rädda världen!” 

Anvisningar om 
hur Devotionen till Kärleksflamman praktiseras:

1. Vördnaden för Jesu Heliga Sår. Guds 
Moder säger själv till visionären att detta är 
hennes första begäran.
2. En timma av gottgörelse i familjerna. 
Detta är den viktigaste anvisningen Guds Moder 
ger vad gäller bön.
3. Guds Moder uppmanar oss att välsigna 
varandra. Denna ”rätt” har vi genom dopet, då 
vi blev döpta till präster, profeter och kungar. 
Detta gäller i synnerhet de bönegrupper Maria 
vill att man organiserar i varje församling. 
Vid slutet på dessa bönestunder bör var och 
en välsigna de övriga med ett korstecken på 
pannan. Men det är också viktigt att vi välsignar 
varandra exempelvis när man reser bort, när vi 
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ska lägga oss etc. (Särskilt föräldrar ska välsigna 
sina barn på detta sätt).

Andakten till 
Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma

Rekommenderas att man ber dagligen 
Vid tidsbrist försök åtminstone att be Kärleksflammans 

Rosenkrans  

Jesus: ”Jag vill tala om för er att min Moder aldrig 
fått en sådan ära sedan Ordet blev Kött. Varje 
bön, vilken skottbön det än må vara och som bes 
av vem som helst i världen, är som ett rop om 
hjälp. Alla dessa böner förenas till ett den dag 
då min Allraheligaste Moders Kärleksflamma 
kommer att uppenbara all sin styrka. Då ska 
mänskligheten kasta sig ner inför Guds Moder 
och tacka för hennes oändliga kärlek.”

Vid enskild eller gemensam andakt till Marie Obefläckade Hjärtas 
Kärleksflamma föreslås att man ber samtliga böner i detta kapitel 
och i den ordning de är återgivna. Man börjar med bönen till den 
Helige Josef. 

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes 
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Namn. Amen
Bön till Den Helige Josef

Helige Josef / din makt omfattar allt i 
vårt liv.
Du kan göra möjligt allt det omöjliga.

Se med en faders kärlek på alla våra behov. 
Amen.

Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflammas 
Rosenkrans

Inledning: Gör fem korstecken för att ära Kristi fem Sår: 
Jesu anvisningar (13 april 1962) om hur dessa fem korstecken ska 
utföras:
”För att hedra mina Heliga Fem Sår gör korstecknet fem gånger, 
det ena efter det andra och offra er i förening med mina Sår till 
den Himmelske Faderns barmhärtighet.”

Man kysser (åtminstone som intention) var och ett av Såren 
medan man ber (dvs. fem gånger):

Min Jesus, för Dina Heliga Sårs + skull, förlåt oss 
och förbarma Dig över oss!
Eller:

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi 
Heliga Sår + för att Du må hela våra själars sår! 

Vid de ensamma kulorna på en vanlig rosenkrans:

Smärtfyllda och Obefläckade Marie Hjärta, / be 
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för oss som tar vår tillflykt till dig!
Vid de tio kulorna;

Moder, / rädda oss genom ditt Obefläckade 
Hjärtas Kärleksflamma!

Därefter tre gånger: Ära vare Fadern…

Avslutningsbön:

Heliga Guds Moder, / låt din Kärleksflammas 
nådeverkan uppfylla hela mänskligheten, nu 
och i vår dödsstund. Amen.
Guds Moder sa under uppenbarelserna: ”Be ofta denna lilla bön, 
denna bön är styrkan i kampen mot den Onde.”

Marie Obefläckade Kärleksflammas Litania

Var hälsad Maria, i vars Obefläckade 
Hjärta den rena kärleken till Gud och 
alla människor flammar utan avbrott.

Låt ditt Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma 
genomtränga våra själar, Maria, ge oss denna 
nåd!
Att din Kärleksflamma leder oss till fullkomlig 
kärlek till Gud
Att din Kärleksflamma upptänder våra hjärtan 
till sann kärlek och omsorg om varandra
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Att din Kärleksflamma, o Moder, blir familjernas 
värmande ljuskälla
Att familjerna blir heliga genom denna 
ljuskälla 
Att ditt Modershjärtas Kärleksflamma också 
tränger in i barnens själar
Att ditt Modershjärtas Kärleksflamma visar oss 
vägen
Att vi får vandra på den väg som är upplyst av 
din Kärleksflamma
Att vi genom din Kärleksflamma inser vårt livs 
mening
Att ditt Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma 
också utplånar vår själs minsta skuld
Att din Kärleksflamma sporrar oss till det goda
Att vi, Himmelska Moder, får nåden att ge 
Kärleksflamman vidare till vår nästa
Att din Kärleksflamma, o Himmelska Moder, 
upplyser de förmörkade själarna
Att din Kärleksflamma, o Himmelska Moder, 
värmer upp de kallnade själarna
Att genom ditt Hjärtas Kärleksflamma också de 
förhärdade mjuknar i sina hjärtan
Att ditt Hjärtas Kärleksflamma manar själarna 
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till apostolisk iver
Att den strömmande Kärleksflamman från ditt 
Modershjärta når varje människa
Att din Kärleksflamma, o Himmelska Moder, 
tänder kärleken till Gud i våra själar
Att ditt Hjärtas Kärleksflamma utsläcker hatets 
eld
Att din Kärleksflamma, o Himmelska Moder, 
upplyser folkens regeringar
Att vi får bevara den Kärleksflamma som ditt 
Modershjärta skänkt oss, ända till vårt livs slut
Att vi genom din Kärleksflammas milda ljus 
helhjärtat strävar efter Himmelen
Att ditt Modershjärtas Kärleksflamma upplyser 
oss i vår dödsstund 
Att den Kärleksflamma som flödar ur dig alltid 
ville brinna i oss
Att ditt Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma ville 
lysa över hela världen

Helige Josef, du sökte i Betlehem efter ett 
natthärbärge för Guds Moder.
Hjälp också oss att finna ett härbärge för 
Kärleksflamman i människors hjärtan. Amen
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Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. 
Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är 
din livsfrukt, Jesus. 
Heliga Maria, Guds Moder, låt din kärleksflammas 
nådeverkan uppfylla hela mänskligheten, nu 
och i vår dödsstund. Amen.

Bön för Utbredandet av Kärleksflamman
Med Påven Paulus VI:s godkännande, november 1973

Saliga Jungfru Maria, vår älskade 
Moder, din kärlek till Gud och oss 
dina barn leder dig till att offra oss till 

din Gudomlige Son på Korset för att vi ska få 
förlåtelse för våra synder från den Evige Fadern. 
För var och en som tror på Honom ska inte gå 
förlorad utan ha evigt liv. 
Med förtroende ber vi dig, vår Moder, att ditt 
Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma, med den 
Helige Andes kraft, gör våra hjärtan brinnande 
av kärlek till Gud och vår nästa, så att vi alla blir 
ett i Gud. 
Vi ber om din hjälp för utbredandet av denna 
Heliga Flamma till alla människor av god vilja 
för att elden av hat ska släckas på jorden och 
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Jesus, Fridsfursten, blir våra älskande hjärtans 
Konung i sin Kärleks Sakrament och upphöjd 
på våra altares tron. Amen.

Vigning till Marie Obefläckade Hjärta
Enligt Jelena Vasilj i Medjugorje, dikterad av Guds Moder

den 28:e november 1983

Marie Obefläckade Hjärta, glödande 
av godhet, visa oss din kärlek. Må ditt 
Hjärtas Kärleksflamma uppfylla hela 

mänskligheten. / Vi älskar dig, Moder! Inge våra 
hjärtan en sann och helig kärlek så att vi alltid 
längtar efter din närvaro. Maria, saktmodig och 
ödmjuk av Hjärtat, omslut oss särskilt med din 
omsorg när vi befinner oss i syndens tillstånd. 
Du vet att alla människor syndar. Skänk oss 
andligt helande genom ditt Obefläckade Hjärta. 
Låt oss alltid få erfara ditt Moderliga Hjärtas 
godhet och bli omvända genom kraften från 
ditt Hjärtas Kärleksflamma.
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Marie Själ
Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.). Som 
förebild för denna mycket älskade bön har den Helige Louis haft 
den medeltida bönen Kristi Själ.

Marie Själ, helga mig.
Marie Hjärta, brinn i mitt hjärta.
Dina händer Maria, var mitt stöd.

Din vilja Maria, led allt jag gör.
Marie obefläckade ögon, vänd dina blickar till 
mig.
Dina läppar Maria, tala för mig.
Dina sorger, Maria, styrk mig.
O Moder Maria, hör mig.
Maria, dra mig till ditt Hjärta
så att jag för Jesu Hjärta blir
en av de heliga som alltid prisar dig
nu och i all evighet. Amen.

Vädjan för Själarna i Skärselden
Under året:
”De som åberopar min Kärleksflamma och tre gånger ber ’Var 
hälsad, Maria’ befriar en lidande själ från Skärselden.”

Smärtfyllda och Obefläckade Marie 
Hjärta, / be för oss som tar vår tillflykt 
till dig, särskilt ber vi om din mäktiga 
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förbön för själarna i Skärselden.
Var hälsad Maria… (tre ggr.)
Moder, / rädda oss genom ditt Obefläckade 
Hjärtas Kärleksflamma.
Heliga Guds Moder, / låt din Kärleksflammas 
nådeverkan uppfylla hela mänskligheten, nu 
och i vår dödsstund. Amen.

Under november månad:
”Den som under november åberopar min Kärleksflamma och ber 
ett ’Var hälsad, Maria’ befriar tio lidande själar från Skärselden.” 

Smärtfyllda och Obefläckade Marie 
Hjärta, / be för oss som tar vår tillflykt 
till dig, särskilt ber vi om din mäktiga 

förbön för själarna i Skärselden.
Var hälsad Maria…
Moder, / rädda oss genom ditt Obefläckade 
Hjärtas Kärleksflamma.
Heliga Guds Moder, / låt din Kärleksflammas 
nådeverkan uppfylla hela mänskligheten, nu 
och i vår dödsstund. Amen.
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Enhetsbönen som Förblindar Satan
Uppenbarad av Herren själv

Följande bön avslutar andakten till
Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma.

Må våra steg / göras gemensamt.
Må våra händer verka i frid.
Må våra hjärtan slå tillsammans.

Må vårt inre sträva efter samma sak.
Må våra själsliga tankar bygga enhet.
Må våra öron gemensamt kunna höra 
tystanden.
Må våra ögon, som ser in i andras ögon, svetsa 
oss samman.
Må våra läppar gemensamt be till den 
Himmelske Fadern om nåd. Amen.
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Novenabön till Marie Obefläckade Hjärtas 
Kärleksflamma

Novena alla Fiamma D´Amore del Cuore Immacolato di Maria. 
Bes vid behov nio dagar i följd eller nio gånger under en dag.

Underbara Guds Moder, du som 
bar Jesus vid ditt Hjärta, du som 
är omsluten av den Allraheligaste 

Treenighetens kärlek och ur vilken du strålar 
som den befriande morgonrodnaden för 
att förblinda Satan och ge oss ditt Hjärtas 
Kärleksflamma.
Ödmjukt tackar vi dig för din mäktiga gåva. 
Ditt folk, i ånger över att någonsin ha sårat din 
moderskärlek, vill nu ära dig som aldrig förr.
Vi vädjar därför till dig att du ger oss 
omvändelsens nåd. Kärleksfulla Moder, vi 
överlåter oss helt åt din obegränsade kärlek. 
Låt din Kärleksflamma skingra tvivlet från 
våra själar och lysa i våra hjärtan (nämn 
böneintentionen)
Moder, välsigna våra familjer och vinn åter till 
din gemenskap dem som börjat tvivla.
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Min Herre Jesus Kristus, på Din Obefläckade 
Moders förbön, låt vår värld än en gång få bli 
Marias land, så som det var i forna tider. Rena 
oss genom Din nåd så att Din gudomliga blick 
kan vila på våra ångerfulla själar. 
För Dina Heliga Sårs skull ber vi om nåden att 
få bli brinnande av helig kärlek genom Marias 
Kärleksflamma. 
Barmhärtige Jesus, vi ber Dig att be den Evige 
Fadern om barmhärtighet och liv för hela 
mänskligheten och att vår Obefläckade Moder 
Maria åter ska kunna ge sitt kärleksfulla leende 
åt vårt land och hela världen. Amen.

Avsluta novenabönen med att be tre gånger:

Heliga Guds Moder, / låt din Kärleksflammas 
nådeverkan uppfylla hela mänskligheten, nu 
och i vår dödsstund. Amen.
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Veckans Andliga Firande 
enligt Herrens Anvisningar

Veckoschemat är hämtat ur Erzebet Kindelmann 
andliga dagbok och är enligt henne uppenbarat 
av Herren själv. Detta schema för den dagliga 
andakten skiljer sig på vissa punkter från den 
klassiska uppdelningen för vad veckodagarna 
är helgade åt. Till varje dag föreslås några 
böner som är hämtade från andra källor, ibland 
uppenbarade böner. Dessa böner är dock inte 
hämtade ur Erzebets dagbok.

Enligt de allmänna anvisningarna i 
uppenbarelserna till Erzebet och som Guds 
Moder sägs uppmana till i bl.a. Medjugorje bör 
det dagliga andliga livet centreras kring: 
1. Deltagandet i det dagliga Mässfirandet 
(för den som bor på rimligt avstånd och har 
möjlighet), 
2. Rosenkransen (den s.k. ordinarie Rosenkransen 
med fem mysterier), 
3. En stunds bibelläsning, 
4. Sakramental Tillbedjan (och/eller inre bön) 
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åtminstone en halvtimma per dag, 
5. Veckoandakt, dvs. tematisk bön som gäller 
själva dagen. Detta är en mycket god gammal 
tradition i Kyrkans böneliv och som Herren själv 
uppmuntrar till i olika privatuppenbarelser. 
Under denna sista punkt ingår också 
novenaböner inför olika firanden.

Förutom böner till Marie Obefläckade Hjärtas 
Kärleksflamma uppmanas de troende att 
dagligen hylla Jesu Heliga Sår och att be om den 
Helige Josefs Beskydd. Till den Helige Josef finns 
en liten bön för varje dag, men för bön till Jesu 
Heliga Sår hänvisas till fredagens andakter.

Erzebet skriver i sin andliga dagbok: ”Så här har 
Herren anvisat mig att man bör helga varje dag 
under veckan:”
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Måndag

För själarna i Skärselden
”Du ska i allt vad du gör under dagen ha 
intentionen att hjälpa de renande själarna i 
Skärselden. Förena dig med mig och längta 
efter att de når fram för att se mitt Heliga Anlete. 
Jag ber inte bara dig att uppoffra stränga fastor 
för själarna, du ska också uppmuntra andra till 
denna fasta, för det är mitt Hjärtas önskan. Den 
som gör en sträng fasta på måndagar befriar 
en präst från Skärselden. Om man tar denna 
Måndagsfasta till vana lovar jag att den själen 
kommer att befrias från Skärselden under 
oktaven efter dödsfallet, om han eller hon dör 
i nådens tillstånd. Detta är vår Moders önskan. 
Hennes Kärleksflamma gör att jag inte kan 
annat än att uppfylla den.”

Kommentar: Guds Moder talar själv om att fasta 
vid ett flertal tillfällen i olika privatuppenbarelser. 
Hon förtydligar då att det innebär att man får 
inta bröd och vatten. Man kan förmoda att 
Herren menar samma sak med frasen ”sträng 
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fasta”, till skillnad från den fasta Kyrkan menar 
då vi endast ska äta ett mål lagad mat under 
fastedagar.

Vigning till Jesus genom Maria
Följande bön dikterades av Herren till den Helige Pio av Pietrelcina 
(1887-1968, 23 sept.). Be bönen med intentionen att denna 
vigning ska prägla ditt liv under veckan som börjar.

Min Herre Jesus Kristus, låt mig få 
tillhöra Dig all den tid som jag 
har kvar att leva på denna jord: 

mina gärningar, mina glädjeämnen, min oro, 
trötthet, andras otacksamhet, min leda, känslan 
av ensamhet och övergivenhet som kommer 
över mig under dagen, mina framgångar, 
misslyckanden, ansträngningar och allt mitt 
mänskliga elände. Jag vill göra en väldoftande 
bukett av mitt liv och lägga den i den Heliga 
Jungfruns händer. Må Maria överlämna den till 
Dig så att den förvandlas till barmhärtighetens 
frukt för alla själar och förtjänster för mig i 
Himmelen. Amen.
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Daglig Gottgörelseandakt till 
Jesu Heliga Anlete

Enligt Herrens anvisningar den 2 februari 
1844, Herrens Frambärande i Templet, till 
karmelitnunna, Syster Maria av den Helige 
Petrus, önskar Han att ”Guds Heliga Namns 
Försvarare” dagligen, som gottgörelse för 
hädelser och vanhelgande av Herrens dagar 
(söndagar och de av Kyrkan förpliktande 
högtiderna), ber följande böner:

Himmelske Fader, till ära och som 
tacksägelse för Jesu Heliga Anlete, 
som är Din stora glädje och enligt Jesu 

ord vågar vi be: Fader vår…
Heliga Jungfru Maria, du Moder till Jesu 
tillbedjansvärda Anlete, be för oss och med oss 
för att vi rätt ska kunna ge Fadern gottgörelse 
för all synd och orättfärdighet som förolämpar 
och sårar Honom: Var hälsad Maria…
Allraheligaste Treenighet, för Din eviga äras 
skull, förbarma Dig över de skyldiga: Ära vare 
Fadern…
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Evige Fader, vi offrar Dig Jesu Heliga 
Anlete, täckt med Blod, svett, damm 
och spott som gottgörelse för alla 

synder, hädelser och för alla som vanhelgar Ditt 
Heliga Namn och Din heliga dag, söndagen. 
Tillbedjansvärt är Guds Namn. Amen.

Man ber nu lovprisningen, Den Gyllene Pilen, som Herren 
uppenbarade den 26 augusti 1843:

Må det Allraheligaste, mest 
tillbedjansvärda, mest 
hemlighetsfulla och ofattbara Guds 

Namn alltid bli prisat, välsignat, älskat, tillbett 
och förhärligat i Himmelen, på jorden och under 
jorden av alla skapelser som utgått ur Guds 
hand, genom vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta 
i Altarets Allraheligaste Sakrament. Amen.

Syster Maria såg i visionen att när hon hade uttalat bönen så 
strömmade nåd ner från Jesu Heliga Hjärta, ”som hjälpte syndarna 
till omvändelse”
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Helige Ärkeängeln Mikael, var vid vår 
sida när vi nu står upp till Guds Heliga 
Namns försvar!

Helige Martin av Tours, be för oss om 
hängivenhet i Guds tjänst!
Helige Ludvig IX, hjälp oss att likt dig vara 
orädda i kampen mot hädelser! Amen.

Herren har uppenbarat för två utvalda själar: 
Syster Maria av den Helige Petrus (1816-1848), 
Frankrike, och Moder Maria Pierina De Micheli 
(1890-1945), Italien, sin önskan att det Heliga 
Anletet vördas på tisdagar och söndagar med 
särskilda andakter som gottgörelse för hädelser 
(som är missbruk av Herrens Namn samt att 
vägra omfamna Kyrkans tro) och för missbruk 
av Herrens dagar (som är söndagar och Kyrkans 
högtider). 
Under nästan fem år gav Herren budskap 
till karmelitnunnan i Tours angående 
Gottgörelseverket, ”det största verket under 
solen”, som ska rädda världen från Guds 
straffdomar. På Marie Tempelgång den 2 
februari 1844 ger Herren konkreta instruktioner 
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hur gottgörelsen ska utövas: 
- De som omfamnar devotionen till 
Jesu Heliga Anlete ska kalla sig för Guds Heliga 
Namns Försvarare. 
- De ska be särskilda böner varje dag, 
på tisdagar och på söndagar som gottgörelse 
(bönerna finns med i denna bönbok). 
- Försvararna ska utgöra ett 
brödraskap (antingen i stiftet eller det som finns 
i Tours) och helst bära ett särskilt kors eller det 
Heliga Anletets Medalj. 
- Försvararna ska så ivrigt som möjligt 
få andra att be gottgörelsebönerna.
 
År 1938 bad Jesus om att en särskild fest 
(tisdagen före Askonsdagen) skulle instiftas som 
ärar Hans Heliga Anlete: ”Se hur jag lider. Så få 
människor förstår mig och vilken otacksamhet 
får inte jag stå ut med från dem som säger att 
de älskar mig! Jag har gett er mitt Hjärta som ett 
påtagligt tecken på min stora kärlek till er och jag 
ger er mitt Anlete som tecken på min sorg över 
era synder. Jag önskar att man ärar mitt Anlete 
med en särskild fest dagen innan Askonsdagen. 
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Firandet ska föregås av en novena med vilken 
de troende ger mig gottgörelse och förenar sig 
med min smärta.”
Inför denna fest, som godkändes av Pius XII den 
17 april 1958 för dem som önskade fira denna 
fest, skulle de troende be en novena för att ge 
gottgörelse och förena sig med Kristi sorg över 
världens synder.

”Jag önskar att mitt Anlete, som reflekterar min 
Själs djupa lidande och mitt Hjärtas sorg och 
kärlek, ska bli bättre hedrat; den som betraktar 
mig, tröstar mig… Var gång mitt Anlete betraktas 
kommer jag att låta min kärlek flöda i hans eller 
hennes hjärta och genom devotionen till mitt 
Heliga Anlete ska många själar finna frälsning.” 
Herrens ord år 1936 till Moder Maria Pierina. 

De Avlidnas Själar
Enligt ett flertal utvalda själars undervisning 
befrias fler själar från Skärseldens rening under 
konsekrationen i Mässan än under någon annan 
tidpunkt. 
Juldagen (med början vid julaftonens Mässa), 
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då vi firar Kristi födelse, är den dag på året då 
flest själar blir befriade. Sedan följer andra fester 
till Herrens ära, Guds Moders fest- och högtider, 
samt stora helgons festdagar. 
De renande själarna får mycket stor hjälp av 
böner som bes för dem på deras födelsedag, 
dopdag och årsdag av död. 
Ju mer vi ber och offrar för själarna i Skärselden, 
desto mer kommer andra att be för oss och desto 
mer kommer också Kristus att vara barmhärtig 
mot oss om vår själ behöver renas efter döden. 
Rekommenderas även att offra böner till Jesu 
Heliga Sår (se fredagens andakter) för de avlidnas 
själar. Jesu Heliga Sår har kallats av mystiker för: 
’Skatternas skatt för själarna i Skärselden’!

Akt av Gottgörelse för Själarna i Skärselden

Evige Fader, jag offrar Dig, genom den 
Heliga Jungfrun Maria och den Helige 
Josef, Jesu Heliga Hjärta med all dess 

kärlek, lidande och förtjänster: 
+ För att utplåna alla synder som mina avlidna 
familjemedlemmar, släktingar och vänner har 
begått under sina liv. Herre, giv dem den eviga 
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vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de 
vila + i frid.
+ För att rena det goda som mina avlidna 
familjemedlemmar, släktingar och vänner har 
utfört på ett dåligt sätt under sina liv. Herre, giv 
dem…
+ För att gottgöra för det goda som mina avlidna 
familjemedlemmar, släktingar och vänner borde 
ha gjort, men underlåtit att göra under sina liv. 
Herre, giv dem…

Mäktig Rosenkrans för Själarna i Skärselden
Bes med en vanlig rosenkrans. Många troende är idag inte 
medvetna om att de har möjlighet att påverka de avlidnas 
situation. Att denna rosenkrans bara blir allt populärare i många 
länder kan endast tillskrivas Guds eget ingripande! Maria Simma 
(1915-2004) från Österrike, som i mer än femtio år under 1900-
talet fått uppenbarelser från själarna i Skärselden, säger att det 
är sorgligt att tänka på de renande själar i Skärselden som ingen 
ber för. Att be för de avlidna är en av de största kärleksgärningar 
vi kan utföra! De själar vi hjälper med våra böner kommer i sin tur 
att hjälpa oss, både i livet och i Skärselden.
Herren lovade den Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.) 
att följande bön befriar tusen själar ur Skärselden varje gång 
bönen Evige Fader bads. Löftet för denna bön utökades att gälla 
även levande syndare (d.v.s. nåd inför dödsstunden). När bönen 
används som rosenkransbön ber man den femtio gånger. 
Inled som vanligt: tag krucifixet, kyss det, gör korstecknet med 
det. Trosbekännelsen, Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare 
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Fadern.

På de ensamma kulorna:

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

På de tio kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons 
Jesu Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, 
som firas i dag över hela världen för alla själar i 
Skärselden och för alla syndare. Amen.

Avslutningsbön (Requiembönen):

Herre, giv dem den eviga vilan och / låt det 
eviga ljuset lysa för dem. 
Må de vila + i frid. Amen.

De Fyrtio Timmarnas Requiem
Att be på måndagar, efter dödsfall samt under hela november 
månad
Denna rosenkransbön för själarna i Skärselden författades av Abbe 
Serre i mitten av 1800-talet. Samtidigt upprättade denne präst 
Ärkebrödraskapet av Vår Fru av Befrielsen (dvs. från Skärselden) 
i Hotel Dieus kapell i Nismes, Frankrike. Ett flertal liknande 
brödraskap upprättades i Frankrike efter alla de våldsamheter 
landet gått igenom sedan franska revolutionen.  
Antalet fyrtio syftar på de fyrtio timmar Kristus befann sig i 
Dödsriket efter sin död (fr.o.m. kl. 15.00 på Långfredagen till 
Påsknatten) för att föra de heliga själarna som levt före honom på 
jorden till den eviga glädjen. 
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När denna rosenkrans blev allt mer spridd även i andra länder 
blev den även kallad för Befriaren av Själar från Skärselden, 
då man offrade den avlat man kunde få genom dessa böner 
för själarnas befrielse (Med det gamla sättet att räkna uppgick 
avlaten till 23.300 dagar, vilket motsvarar det antal dagar själar 
renas i Skärselden. Idag talar Kyrkan om fullständig eller partiell 
avlat). 
Själva böneräknaren blev oerhört populär och består av fyra 
dekader samt en liten pendang med en kula (för De Profundis) 
på vilken det hänger ett krucifix och/eller en medalj föreställande 
själarna i Skärselden. 
I en gammal amerikansk broschyr kan man läsa uppmaningen från 
en kvinnlig lekman: ”Jag kallar denna lilla rosenkrans för Befriaren 
av Själar från Skärselden och jag ber den dagligen. Ibland ber jag 
den flera gånger per dag, så viktig tycker jag den är. Jag skulle 
gärna se den i alla de kristnas händer, tillsammans med Jungfru 
Marias Rosenkrans (dvs. den ordinarie). För båda böneformerna 
är oumbärliga redskap i den kristna fromheten. Hur mycket gott 
kan vi inte göra genom dessa böner, både för levande och döda. 
Om bara fler kristna ville hjälpa andra med dessa böner!”
Detta är Abbe Serres originalversion av bönen. 
Om man använder en vanlig rosenkrans ber man fyra dekader. 

Inled med De Profundis (Ps. 130):

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre. Herre, 
hör min röst, *
låt Dina öron akta på mina böner.

Om Du, Herre, vill tillräkna synd, *
Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos Dig finns förlåtelse, *
för att man må frukta Dig.
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Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *
och jag hoppas på Hans ord.
Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
ja, mer än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel, +
ty hos Herren finns nåd, *
väldig är den frälsning som finns hos Honom.
Han skall frälsa Israel *
från alla deras synder.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige 
Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Före varje dekad (de ensamma kulorna) ber man Requiem samt 
en akt av tro, hopp och kärlek:

Herre, giv dem den eviga vilan, /
och låt det eviga ljuset lysa för dem.
Må de vila E i frid. Amen.

Min Gud, jag tror på Dig för Du är den 
eviga Sanningen.
Jag hoppas på Dig för Du är den 

oändliga Godheten.
Jag älskar Dig av hela mitt hjärta och över 
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allting, för Du är oändliga fullkomligheten 
och jag älskar min nästa som mig själv av kärlek 
till Dig. Amen.

De fyra dekaderna ber man den gamla avlatsbönen
(Salige Pius IX, 8 sept. 1852):

Marie ljuva Hjärta,  / var min räddning!

Avsluta Rosenkransen med De Profundis (Ps. 130):

Ur djupen ropar jag till Dig… (som i början)

Guds Moders Böner för Själarna
En av de mest spridda bönböckerna i hela världen på engelska är 
Pieta bönboken från Divine Mercy Publications. Utan att ange var 
och när Guds Moder skulle ha sagt följande citeras från Pieta: ”Vår 
Fru uppmanade oss att vi skulle be mycket för de arma själarna i 
Skärselden. Hon sa att om vi bad följande böner så skulle många, 
ja, många själar bli befriade.”

Jag tror / på Gud Fader Allsmäktig, 
himmelens och jordens Skapare. 
Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans 

enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av 
den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död 
och begraven, nedstigen till dödsriket, på 
tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
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uppstigen till Himmelen, sittande på Allsmäktig 
Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande 
till att döma levande och döda. 
Jag tror ock på den Helige Ande, den Heliga 
Katolska Kyrkan, de Heligas samfund, syndernas 
förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. 
Amen. 
(Reciteras fem gånger)

Var hälsad o Drottning, Barmhärtighetens 
Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Var 
hälsad! 

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till 
dig suckar vi sörjande och gråtande i denna 
tårarnas dal. Vänd därför, du vår Förespråkerska, 
vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna 
landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt. 
O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be nu Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, samt 
Requiembönen:

Herre, giv dem den eviga vilan, /
och låt det eviga ljuset lysa för dem.
Må de vila E i frid. Amen.
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Dörrbönen
Efter P. Rafal Zarzycki OFMConv. Hur många gånger låser vi inte 
upp och öppnar dörrar under dagens lopp. Naturligtvis gör vi 
detta helt automatiskt utan att tänka. Denna vanliga handling 
kan bli ett utomordentligt tillfälle att be till Herren för själarna 
i Skärselden. Vad vi ber om i varje bön för själarna är ju att de 
Himmelska Portarna ska öppnas för dem. 
Be gärna följande bön, eller med egna ord, varje gång du öppnar 
en dörr:

Barmhärtige Jesus, för Ditt Heliga 
Lidandes och Blods skull, öppna nu 
Himlens Portar för många själar i 

Skärselden. Amen.

Bön om Den Helige Josefs Beskydd
Denna bön hittades enligt traditionen 50 
år efter Kristi födelse och är således den 
äldsta kända bönen till den Helige Josef. 
År 1505 skickades den av Påven Julius II 
till Kejsar Karl V när han skulle ut i strid. 
Traditionen tillskriver den vissa löften: ”De 
som läser denna bön, hör den eller bär 
den på sig, ska aldrig dö en plötslig död. 
De ska heller inte falla i fiendens händer.” 
Man brukar be den nio morgnar i följd 
som en vädjan när man har något 
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särskilt som man behöver hjälp med.

Helige Josef, vars beskydd är så 
underbart, så starkt och så mäktigt 
inför Guds Tron. Till dig anbefaller 

jag mitt liv och mina önskningar. Helige Josef, 
hjälp mig genom din mäktiga förbön och 
utverka åt mig all andlig välsignelse från din 
Gudomlige Fosterson, som är vår Herre Jesus 
Kristus, så att den bön som jag lägger ned här 
inför din himmelska kraft leder till tacksägelse 
och hyllning åt dig, den mest kärleksfulle av alla 
fäder. 
Helige Josef, jag tröttnar aldrig på att betrakta 
dig och Jesus som sover i dina armar. Jag vågar 
inte komma fram till er när Jesus vilar vid ditt 
hjärta. Omfamna Jesus för mig och kyss Hans 
sköna huvud i mitt ställe, och be Honom att 
återgälda denna kyss när jag drar mitt sista 
andetag. 
Helige Josef, du de döendes Skyddshelgon, be 
för mig. Amen.
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Tisdag

För familjen
”På tisdagar ska du särskilt offra för din familj. Gör 
denna dag lika många Andliga Kommunioner 
som din familj består av. Offra dessa Andliga 
Kommunioner, en efter en, till vår kära Moder. 
Hon kommer att ta dessa Andliga Kommunioner 
under sitt beskydd. Denna natt ska du också 
offra för din familj genom en bönevaka!”
”Tyvärr är jag för trött för det, min Herre. Och 
om jag inte klarar av att vakna under natten för 
en bönevaka?”, svarade Erzebet Herren.
”Jag ska hjälpa dig även med detta. Om du har 
svårigheter med att utföra bönevakor, ska du 
vända dig till vår Moder med tillförsikt! Hon har 
vakat mycket i bön. Kom ihåg, mitt barn, att 
du har ett stort ansvar för din familj och därför 
måste du samvetsgrant göra allt du kan för att 
leda din familj till mig. Varje familjemedlem 
måste bemötas på sitt sätt, för var och en är 
mycket olik den andre. Du måste alltid söka min 
barmhärtighet för dem. Vi ska verka tillsammans, 
men jag förväntar mig mycket av dig. Din mest 
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givmilde beskyddare är den Helige Josef. Glöm 
inte att vända dig till honom varje dag! Även 
den Helige Josef ska med glädje hjälpa dig och 
vi kommer att segra.”

Andlig Kommunion är en akt av längtan efter 
Herren när den sakramentala Kommunionen 
inte är möjlig. Det är naturligt för den som 
lever ett andligt liv att dagligen längta efter 
den största nåd vi kan få på denna jord: att 
Herren kommer till våra själar och hjärtan 
genom sin Heliga Kropp och sitt Dyrbara Blod 
i Kommunionen. Ibland är det inte möjligt för 
oss att delta i Mässan varje dag och då bör vi 
uttrycka vår längtan genom den s.k. Andliga 
Kommunionen, som Herren själv uppmuntrar 
till. Men även de dagar då vi har tagit emot 
den Heliga Kommunionen exempelvis på 
förmiddagen, är det en god sak att göra en 
Andlig Kommunion på eftermiddagen. Denna 
akt av längtan efter Herren är dock inte ämnad 
att ersätta den sakramentala Kommunionen så 
att vi lättare kan låta bli att delta i Mässan!
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”Gör så många Andliga Kommunioner som 
du någonsin kan för att ersätta för alla de 
Sakramentala Kommunioner som aldrig blir 
mottagna. En Andlig Kommunion var kvart är 
inte nog. Gör dessa akter kortare, men flera.” 
Herrens ord till Syster Benigna Consolata 
(+1916)

Andlig Kommunion

Jesus, Du som verkligen är närvarande i 
Altarets Allraheligaste Sakrament. Jag 
tillber Dig, älskar Dig och längtar efter 

Dig. Kom till mitt hjärta med Din nåd i väntan 
på den stund då Du kommer till mig genom 
Kommunionen. Amen.
Maria, min Moder, jag ger dig denna 
andliga Kommunion. Välsigna mig med din 
Kärleksflammas nådeverkan. Beskydda Jesu 
närvaro i min själ. Amen.

Novena för Alla Själars Räddning
Novenabönen bygger på Herrens uppenbarelser till clarissan, 
Syster Maria Consolata Betrone (1903-1946), vars process för 
en eventuell saligförklaring inleddes 8 februari 1995. Novenan 
utgår från Rädda Själarna Rosenkrans, som bes med den vanliga 
rosenkransen.
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En novena bes nio dagar i följd eller nio gånger under en dag. 
Rekommenderas att bes någon gång med jämna mellanrum för 
våra närmaste, dem vi lovat vår förbön samt för alla människors 
frälsning, särskilt för dem som behöver Jesu barmhärtighet allra 
mest (Jfr. Fatimabönen). 
Rädda Själarna Rosenkrans (som består av två enkla böner) ber 
man med fördel dagligen.

Inledningsbön (novenabönen):

Herre Jesus, jag vill vända mig till 
Dig och Maria, vår Moder, med den 
fullkomligaste akt av kärlek som finns 

att uttala med så få ord: ’Jesus, Maria jag älskar 
er. Rädda alla själar.’ 
Med dessa ord vill jag sammanfatta allt: kärlek 
till Dig, kärlek till vår Moder Maria och kärlek till 
själarna, som Du har kommit för att rädda. 
Med denna ’akt av kärlek’ vill jag innesluta alla 
själar: själarna i Skärselden, de oskyldiga, de 
lidande, syndarna, de döende och även min 
egen själ.
Herre, jag vill inte förlora tid för Du har sagt att 
varje ’akt av kärlek’ betyder en själs frälsning!
Och som Du så generöst har lovat vill jag att 
varje ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda alla själar’ 
ska gottgöra för tusen hädelser.
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Jesus, Du har sagt till Syster Consolata: ”Vad 
skulle du vilja ge din Moder Maria? Ge henne 
ett ständigt ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda 
alla själar’ Med denna bön ger du henne allt.” 
Det är min innersta önskan Herre, att ge Maria 
det vackraste jag någonsin kan ge henne.
Herre, Du begär inga heroiska gärningar från 
oss utan bara det Du vet att vi kan utföra: denna 
akt av kärlek. Låt mig få nåden att offra dessa 
ord med kärlek av hela mitt hjärta.
Jesus, min Herre och min Gud, låt denna ’akt av 
kärlek’ bära mycken frukt.
Och när jag har uttalat mitt sista ’Jesus, Maria jag 
älskar Er. Rädda alla själar’, samla då i Din godhet 
alla dessa böner och ge dem vidare till miljoner 
själar. Även om de är syndare, öppna, Herre, 
deras hjärtan att välkomna denna kärlekens 
väg och följa den på ett enkelt sätt genom 
förtroende och kärlek så att de får nåden att 
älska Dig. Amen.

Kyss krucifixet på din rosenkrans och gör korstecknet med det. 

Vid de ensamma kulorna be Ängelns bön från Fatima (uppenbarad 
år 1916):
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Min Gud jag tror på Dig, jag tillber Dig, 
jag hoppas på Dig och jag älskar Dig. 
/ Jag ber Dig om förlåtelse för alla de 

gånger vi inte har trott på Dig, inte tillbett Dig, 
inte hoppats på Dig och inte älskat Dig.

På de tio kulorna be:

Jesus, Maria, jag älskar Er. / Rädda alla själar.

Avslutningsbön:

Evige Fader, / Du sände Din enfödde 
Son Jesus Kristus för att vi skulle få 
liv i överflöd. Förbarma Dig över vår 

mänsklighet som oftast strävar efter motsatsen 
till det liv som Du vill ge. Rena oss genom 
Jesu Dyrbara Blod och hela oss genom Hans 
frälsningsbringande Sår. 
Se till Din Sons tillbedjansvärda Hjärta, som 
brinner av längtan efter själarnas frälsning. Se 
inte till våra synder utan till Din Kyrkas tro och 
skänk frälsningens gåva till många människor 
genom Kyrkans förmedling.
Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss och 
särskilt ber vi Dig att öppna Din kärlek för de 
döende. Jesus vi litar på Dig.
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Heliga Guds Moder, du överger aldrig dina barn. 
Därför ber vi dig särskilt för dem som är i fara att 
förlora sin plats i din Sons Rike. Maria, vi litar på 
dig.
Helige Josef, du har med kärlek tagit dig an 
Jesus och varit en far för Honom som själv är 
Fader för alla. Visa nu din faderskärleks starka 
makt för de själar som idag eller denna natt 
ska stå inför den evige Domaren. Hjälp dem att 
säga ja till Honom i detta livet, så att de får delta 
i det Himmelska livet för evigt. Josef, vi litar på 
dig. Amen.
Helige Ärkeängeln Mikael, beskydda våra själar.
Helige Petrus, öppna för oss Himmelens Portar.
Heliga Skyddsänglar, be för vår och alla 
människors frälsning.

Beskyddets Rosenkrans
Chaplet of Protection. Vår Herre uppmanade en 
kvinna i Kanada vid namn Joyce (efternamnet 
hålls tillsvidare hemligt) att offentliggöra denna 
bön om beskydd. Joyce försökte göra sitt bästa 
trots att hon inte hade tillgång till dator eller 
annan form av moderna kommunikationsmedel 
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för att sprida budskapet. Under flera veckor 
undrade hon hur hon skulle kunna uppfylla 
uppdraget Herren gett henne tills hon mötte 
John McLarney från Toronto. John tillhörde en 
rörelse som vill förbereda de troende inför de 
straff som är resultatet av mänsklighetens allt 
svårare synder (Faithful Remnants).
Budskapet kom till Joyce precis då konflikten i 
Kosovo upptrappades och bönen blev mycket 
aktuell. Herren nämnde inte konflikten i Kosovo 
som orsaken till den uppenbarade bönen, utan 
ville ge bönen som redskap för att få Guds 
beskydd. Enligt Joyce gav Herren specifika 
löften till dem som bad denna rosenkrans: 
”Herren lovade att bönen beskyddar bedjaren 
från att drabbas av storm, naturkatastrofer av 
olika slag och militära anfall (=att bedjaren inte 
blir träffad) och att den även har en stor helande 
kraft i sig. Bönen hjälper även äktenskap i 
svårigheter, är helande för de andligt, psykiskt 
och emotionellt svaga och sjuka. 
Bönen Jesus gav mig har även större 
beskyddande kraft än den vi kan förstå just nu.
Herren gav oss dessa löften om vi ber bönen:
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’Jag ska ge dem vad de ber om,
Jag ska öppna deras hjärtan,
Jag ska beskydda dem,
Jag älskar dem alla; jag vill att de erfar min 
Kärlek.
Jag ska ge dem frid, min frid; jag ska öppna 
deras själar för mig.
Ni ska veta att jag verkligen är hos er.”

Be gärna denna rosenkransbön på tisdagar (eller i tid av kris och 
oro) för din familj, kommunitet, församling och för vårt land.
Man använder den vanliga rosenkransen.

Inled med den Apostoliska Trosbekännelsen samt Fader vår.

Första Var hälsad Maria till Gud Faderns ära.
Andra Var hälsad Maria som vädjan om nåd.
Tredje Var hälsad Maria som tacksägelse och 
som förtröstan att du blir bönhörd.

I stället för den ordinarie Ära vare Fadern ber man:

Helige Gud, Helige Allsmäktige Gud,  / rädda 
oss och alla som bor i detta land!

Denna bön bes sedan på övriga ensamma kulor.

Flamma��.indd   76 2009-0�-08   �0:�2:�3



77

På de fem dekaderna ber man:

Jesus Frälsare, barmhärtige Frälsare, / skona 
Ditt folk!

Avslutningsbön efter fem dekader:

Guds Son, Evige Son, / tack för allt Du har gjort 
för oss! Amen.

Mirakelbönen
The Miracle Prayer har blivit en av de mest kända och älskade 
bönerna på engelska i vår tid. Pater Peter Mary Rookey, O.S.M. 
blev en av de mest ivriga förespråkarna för denna bön efter att år 
1948 blivit botad från sin blindhet. Servitfäderna sprider bönen 
med följande inledning: ”Be troget denna bön, vad du än känner. 
När du kommer till den nivå av bön då du menar varje ord du 
uttalar och ber bönen av hela ditt hjärta, så kommer du att erfara 
den andliga nåd som du får ta emot. Du kommer att erfara Jesus, 
och Han ska förvandla ditt liv på ett alldeles särskilt sätt. Du ska 
få se!” 
De bedjande föreslås be bönen med ett krucifix i handen.

Herre Jesus, jag kommer inför Dig så 
som jag är. 
Jag ångrar alla mina synder och är 

bedrövad över att ha förolämpat, sårat och 
svikit Dig. 
Jag ber Dig, förlåt mig. I Ditt Heliga Namn 
förlåter jag alla dem som gjort något ont mot 
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mig. 
Jag tar avstånd från Satan, alla onda andar och 
alla deras gärningar. 
Jag överlåter mig helt och fullt till Dig, Herre 
Jesus, nu och för alltid. 
Jag ber Dig, Jesus, kom in i mitt liv. 
Jag erkänner Dig som min Herre, Gud och 
Frälsare. 
Hela mig, förvandla mig, styrk mig till kropp, själ 
och ande.
Kom, Herre Jesus, rena och överskyl mig med 
Ditt Dyrbara Blod och uppfyll mig med Din 
Helige Ande. 
Jag älskar Dig, Herre Jesus. Jag prisar Dig, Jesus. 
Jag tackar Dig, Jesus. Jag vill följa Dig varje dag 
för resten av mitt liv. Amen.
Maria, min Moder, Fredens Drottning, Helige 
Pelegrinus, du skyddshelgon mot tumörer, alla 
ni Änglar och helgon, jag vädjar till er: be för 
mig. Amen.

Bön om Helige Andes Beskydd
Bönen uppenbarades för Ida Peederman (1905-1996) den 31 
december 1951 i Amsterdam: ”Följande bön har getts er som en 
vädjan om världens frälsning och för syndarnas omvändelse. Be 
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den så ivrigt du kan!”

Herre Jesus Kristus, Faderns Son, sänd 
nu Din Ande över jorden. 
Låt den Helige Ande bo i alla folks 

hjärtan, så att de må bli bevarade från förfall, 
olyckor och krig. 
Må Vår Moder av alla Folk, den Saliga Jungfrun 
Maria, vara vår Förespråkerska. Amen.

Gottgörelseandakt till Jesu Heliga Anlete 
för Tisdagar

”Om möjligt, besök Jesus närvarande i 
tabernaklet varje tisdag som gottgörelse för de 
fruktansvärda förolämpningar som tillfogades 
min Sons Heliga Anlete under Hans lidande 
och som Han får genomlida varje dag av många 
oheliga, ofullkomliga och onda människor när 
de ovärdigt tar emot den Heliga Kommunionen 
och inte respekterar Sakramentets helighet 
och värdighet genom hyllningar och tillbörliga 
knäböjningar.” Guds Moders ord år 1938 till 
Moder Pierina Giuseppina de Micheli.
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Himmelske Fader, till ära och som 
tacksägelse för Jesu Heliga Anlete, 
som är Din stora glädje och enligt Jesu 

ord vågar vi be: Fader vår…
Heliga Jungfru Maria, du Moder till Jesu 
tillbedjansvärda Anlete, be för oss och med oss 
för att vi rätt ska kunna ge Fadern gottgörelse 
för all synd och orättfärdighet som förolämpar 
och sårar Honom: Var hälsad Maria…
Allraheligaste Treenighet, för Din eviga äras 
skull, förbarma Dig över de skyldiga: Ära vare 
Fadern…

Gottgörelsebön till Jesu Heliga Anlete
Daglig bön för Det Heliga Anletets Ärkebrödraskap. Upprättandet 
av denna andliga rörelse begärdes av Herren i uppenbarelserna 
till karmelitnunnan, Syster Maria av den Helige Petrus, år 1843. 
Det skulle dröja ända till den 1 oktober 1885 då Leo XIII godkände 
och upprättade Ärkebrödraskapet i Tours med dess andliga 
mål. Bönens intention är att blidka Guds rättvisa och nedkalla 
barmhärtighet över oss alla.

Evige Fader, vänd bort Ditt vredgade 
Ansikte från Ditt skyldiga folk, vars 
åsyn har blivit förkastlig i Dina ögon. Se 

istället på Din älskade Son, för det är Anletet, i 
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vilket Du har allt Ditt välbehag. 
Vi offrar Dig Jesu Kristi Heliga Anlete, förnedrat 
och vanställt av Blod och Sår, som gottgörelse 
för vår tids alla brott mot Din Gudomliga Rättvisa 
och för att blidka Din vrede, som orsakats av vår 
synd. 
För Din Gudomlige Son, vår Frälsare, har tagit på 
sig sitt folks alla synder för att vi skulle skonas. 
Vi ber Dig nu, Evige Fader, för Kristi skull, skänk 
oss Din barmhärtighet. Amen.

Man ber nu lovprisningen, Den Gyllene Pilen, som Herren 
uppenbarade den 26 augusti 1843:

Må det Allraheligaste, mest 
tillbedjansvärda, mest 
hemlighetsfulla och ofattbara Guds 

Namn alltid bli prisat, välsignat, älskat, tillbett 
och förhärligat i Himmelen, på jorden och under 
jorden av alla skapelser som utgått ur Guds 
hand, genom vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta 
i Altarets Allraheligaste Sakrament. Amen.

Syster Maria såg i visionen att när hon hade uttalat bönen så 
strömmade nåd ner från Jesu Heliga Hjärta, ”som hjälpte syndarna 
till omvändelse”
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Helige Ärkeängeln Mikael, var vid vår 
sida när vi nu står upp till Guds Heliga 
Namns försvar!

Helige Martin av Tours, be för oss om 
hängivenhet i Guds tjänst!
Helige Ludvig IX, hjälp oss att likt dig vara 
orädda i kampen mot hädelser! Amen.

Här slutar tisdagens gottgörelseandakt till Jesu Heliga Anlete.
Be gärna någon av de rosenkransböner som tillägnas Jesu Heliga 
Anlete och/eller rosenkransbönerna som hyllning och gottgörelse 
till Guds Heliga Namn.

Bön till Den Helige Josef om
Kyskhetens Nåd

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 3 februari 1863

Helige Josef, Jungfrurnas Fader och 
Beskyddare, till vars trogna beskydd 
Renheten själv var anförtrodd: Jesus 

Kristus och Maria, jungfrurnas Jungfru. 
Jag bönfaller dig, för Jesu och Marias skull, 
vars önskningar är dig så kära, att bevara mig 
från all okyskhet och att mina tankar bevaras 
från allt orent. Beskydda mig så att mitt hjärta 
får vara rent och min kropp kysk. Hjälp mig att 
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alltid tillhöra och tjäna Jesus och Maria med 
fullkomlig kyskhet enligt min kallelse. Amen. 
Be sju Ära vare Fadern till ära för Helige Josefs sju lidanden och 
fröjder.

Skyddsbönen till Ärkeängeln Mikael
Leo XIII (1873-1903). Denna bön ingår i bönerna som den Helige 
Fadern skrev för att läsas efter den stilla Mässan.

Helige Mikael, försvara oss i striden. Var 
vårt beskydd mot Djävulens försåt och 
list.

Gud, vi ber Dig ödmjukt att Du må kuva Satan. 
Och må du, den Himmelska Härskarans Furste, 
med Guds kraft kasta i helvetets eld den Onde 
och alla onda andar, som far omkring i världen 
för att förgöra själarna. Amen.

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!
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Onsdag

För prästkallelser
”Be mig om många hängivna själar. Så många 
som du ber om, så många kommer du att få, för 
det finns så många unga män som i sig har en 
levande längtan att få viga sig till mig men ingen 
som hjälper dem att förverkliga sin kallelse. Var 
brinnande; genom den nattliga bönen kan du 
uppnå mycket för dem.”

”Den som ärar en präst, ärar Kristus. Den som 
förolämpar en präst, förolämpar Kristus!”
Helige Johannes Chrysostomus (347-407, 13 sept.)

”Om jag såg en Ängel och en präst på samma 
gång skulle jag först böja knä för prästen, sedan 
för Ängeln.”
Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.)

”Gå till bikt hos den Heliga Jungfrun eller hos 
en Ängel! Ger de er avlösningen? Ger de er vår 
Herres Heliga Kropp och Dyrbara Blod? Nej, den 
Heliga Jungfrun kan inte göra så att hennes 
Gudomlige Son stiger ner i hostian. Om ni så 
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hade tvåhundra Änglar, skulle de inte kunna ge 
er avlösningen. En präst, hur enkel han är, kan 
det. Han kan säga: ’Gå i frid, jag förlåter dig’.” 
Helige Jean Baptiste Maria Vianney (1786-1859, 4 aug.) 

Bön till Jesu Heliga Sår 
för Den Heliga Kyrkan

”Kära lilla själ, om du visste hur mycket jag älskar denna bön, 
skulle du be den ofta. Du kan rädda världen genom den.” Kristi 
ord till Maria Graf-Sutter (1906-1964), den 22 september 1961. 
Be gärna och ofta denna underbara bön! Om du har möjlighet be 
bönen med ett krucifix i handen och vid varje bön kyss det Sår 
som åsyftas i bönen.

Jesus, i förening med Marias fullkomligt 
rena Hjärta hyllar och tillber jag det Heliga 
Såret i Din högra hand + och anbefaller 

den Heliga Kyrkans alla präster åt detta Sår. Ge 
dem Din Gudomliga kärleks eld varje gång de 
frambär det Heliga Mässoffret, för att de ska 
kunna förmedla denna glöd åt de själar som är 
anförtrodda åt dem. Amen. 
Ära vare Fadern…

Jag hyllar och tillber det Heliga Såret i Din 
vänstra hand + och åt detta Sår anbefaller jag 
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alla som har gått vilse och som lever utanför 
sanningens och nådens fullhet, alla misstroende 
och alla stackars själar som inte känner Dig. Av 
kärlek till dessa själar, ber jag Dig Jesus, att kalla 
många arbetare till Din Vingård, så att alla kan få 
vägledning för att nå Ditt Heliga Hjärta. Amen. 
Ära vare Fadern…

Jag hyllar och tillber de Heliga Såren i Dina fötter 
+ och åt dessa Sår anbefaller jag alla förhärdade 
syndare som älskar världen mer än Dig. Jag 
anbefaller särskilt de som ska dö i dag åt Dina 
Heliga Sår. Jesus, tillåt inte att Ditt Dyrbara Blod 
är förspillt för dem. Amen. 
Ära vare Fadern…

Jag hyllar och tillber Ditt Gudomliga Huvuds 
Heliga Sår + och anbefaller åt dessa Sår den 
Heliga Kyrkans alla fiender, alla dem som än idag 
korsfäster Dig genom att förfölja Din Mystiska 
Kropp. Jesus, jag ber Dig att omvända dem och 
att kalla dem till Din tjänst, så som Du kallade 
Saulus för att han skulle bli den Helige Paulus, 
så att det snart blir en enda hjord och en enda 
herde. Amen. 
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Ära vare Fadern…

Jag hyllar och tillber Ditt Heliga Hjärtas Sår + 
och åt detta Heliga Sår överlämnar jag min själ 
och alla som Du vill att jag ska be för, särskilt de 
lidande och svårt prövade av livets bördor, alla 
förföljda och övergivna. Jesu Heliga Hjärta, ge 
dem Ditt ljus och Din nåd. Uppfyll dem med Din 
kärlek och Din sanna frid. Amen. 
Ära vare Fadern…

Himmelske Fader, genom Marie Obefläckade 
Hjärta, offrar jag Dig Din innerligt älskade Son 
och med Honom, i Honom och genom Honom 
helt och fullt mig själv. Amen.

Mäktig Bön om Prästkallelser
År 1881 beslöt sig några kvinnor i det Norditalienska samhället 
Lu med 3000 invånare att troget be för kallelser till Kyrkans tjänst. 
Efter Mässan bad de tillsammans denna lilla bön, som kom att få 
oanade konsekvenser. Bönen, som snart anammades av andra 
kvinnor och män i församlingen, resulterade i 323 kallelser (152 
präster och 171 ordenssystrar). Lu församlingens bön är ett 
lysande exempel på bönens makt. Alla kan be denna bön, inte 
bara föräldrar. Genom att dagligen be denna bön ”adopterar” du 
en andlig kallelse.
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Låt en av mina söner få bli präst. 
Jag vill själv leva som en god kristen 
och leda mina barn i det som är Dig 

välbehagligt, så att jag kan få nåden att skänka 
Dig, Gud, en helig präst. Amen.

”Man kan inte göra något större på jorden än 
att ge Kyrkan en god präst!”
Helige Vincent de Paul (1581-1660, 27 sept.)  

”Post Deum, terrenus Deus” (Prästen 
representerar Gud på jorden),
Påven, den Helige Klemens I (88-97, 23 nov.)

”Efter Gud är prästen allt”
Helige Jean Baptiste Maria Vianney (1786-1859, 4 aug.)

Bön till Den Helige Ande
P. J. M. N. OFMConv

Helige Ande, Du profeternas styrka, 
fädernas tröst, helgonens drivkraft 
och de troendes ledstjärna, förbarma 

Dig över min själ och ta emot den som Din. 
Så som Du formade den Helige Josefs liv, så gör 
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även med mitt liv vad Du vill. 
Så som den Helige Josef var lydig Dina 
himmelska ingivelser, så gör även mig följsam 
Din gudomliga inspiration. 
Bryt ner allt motstånd inom mig så att jag aldrig 
någonsin mer går emot Dig eller sluter mig för 
det som Du vill ge mig. 
Var ständigt upphovet till tankarna jag tänker, 
inspirationen till orden jag uttalar, drivkraften 
bakom handlingarna jag utför, kraften bakom 
allt jag önskar och grunden till min vilja. 
Låt mig aldrig behöva erfara att jag står ensam 
utan Ditt kärleksfulla stöd. 
Med den Himmelska Härskaran som vittne viger 
jag mig därför nu till Dig, för all evighet, så att 
Du kan göra med mig vad Du gjort för, med och 
genom alla helgon. 
Låt mig få bli ett av Dina mästerverk! Amen. 
Ära vare Fadern…

En Daglig Lilja till Den Helige Josef
Enligt Jakobs Protoevangelium och övrig tradition utpekades den 
Helige Josef som brudgum till den Heliga Jungfrun genom att 
hans vandringsstav blommade. Därför, tillsammans med Josefs 
jungfrulighet och ständiga kyskhet, avbildas helgonet nästan 
alltid med liljor. 
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Vi som älskar den Helige Josef och önskar tillhöra dem som han 
beskyddar och håller kär, vill ge vår andlige fader en daglig lilja. 
Denna dagliga lilja består av en daglig uppoffring (exempelvis: 
avstå från något man tycker om – sötsak, TV eller radioprogram, 
att tala om det som intresserar mig etc.). Detta gör vi för att ära 
den Helige Josef men även som en vädjan till honom att ta dess 
små uppoffringar och låta dem komma alla de döende till godo, 
för en ”salig död” i Guds fulla vänskap, frid och kärlek.
Man kan be följande bön:

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus 
och sann brudgum till den Saliga 
Jungfrun Maria, ditt Kyska och 

Faderliga Hjärta vill jag hylla och smycka med 
min lilja av uppoffring idag och under resten av 
mitt liv. Låt den få ge utryck för mitt förtroende, 
vördnad och tillgivenhet för dig. Du som står 
Herren så nära på ett ojämförbart sätt: be för 
alla döende, att ingen behöver lämna jordelivet 
utan ditt stöd och kärleksfulla närvaro. 
Var oss en fader i livet och i vår dödsstund. 
Amen.

Prästens Välsignelse
Thérèse Neuman föddes den 8 april 1898 i 
Bayern. Efter en olyckshändelse fick hon ta 
emot Jesu Sår (stigmatisering). Under 30 år 
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levde hon enbart av den Heliga Kommunionen. 
Såren blödde ymnigt varje påsk och åsamkade 
Thérèse mycket lidande. Upprepade gånger 
hade hon visioner av Frälsaren. Hon dog den 
30 september 1962. I dag finns ett kloster i 
Konersreuth, som besöks av pilgrimer från hela 
världen. 
I en av sina visioner talade vår Herre om värdet 
av prästens välsignelse. Jesus sa till Thérèse: 
”jag vill lära dig att ta emot min välsignelse 
med iver och andakt… när prästen välsignar 
så är det jag som välsignar… Genom prästens 
fullmakt att välsigna, så har jag gett honom 
kraften att öppna mitt Hjärtas Skattkammare 
och att låta nåden flöda över själarna… Låt ditt 
hjärta alltid vara öppet genom inre samling 
och koncentration, så att du inte förlorar det 
goda som ges genom dessa välsignelser. 
Genom prästens välsignelse tar du emot 
kärlekens nåd, kraft att bära prövningar och 
hjälp för kropp och själ. Mina välsignelser som 
prästen förmedlar innehåller all den hjälp som 
människan behöver. Genom välsignelsen får du 
styrka och vilja att söka det goda, att undvika 
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det onda och får åtnjuta det beskydd som jag 
ger mina barn mot mörkrets makter… Du kan 
inte förstå hur mycket barmhärtighet som du 
får genom prästens välsignelse. Ta därför aldrig 
emot prästens välsignelse som en formalitet 
eller på ett tanklöst sätt. Jag sörjer verkligen 
över att Kyrkans välsignelser uppskattas så lite 
och så sällan finner någon, som vill ta emot dem. 
Kom ihåg att din goda vilja blir stärkt genom 
välsignelsen, det du företar dig ställs under mitt 
särskilda beskydd, din svaghet kompenseras 
av min kraft, dina tankar och intentioner 
förandligas och allt ont inflytande tillintetgörs. 
Jag har gett prästens välsignelse stor makt. Den 
kommer från mitt Hjärtas oändliga kärlek. Ju 
större iver med vilken välsignelsen ges och tas 
emot desto kraftigare är dess verkan. Uppskatta 
i hög grad det som har blivit välsignat… Så ofta 
du tar emot välsignelsen, så kom ihåg att du blir 
alltmer förenad med mig.  Din helgelse förnyas, 
din själs sår helas och du blir beskyddad med 
kärleken från mitt Heliga Hjärta. Ofta låter jag 
effekterna av mina välsignelser som prästen 
ger vara fördolda tills de ska bli uppenbarade i 
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evigheten. Ibland tycks det att mina välsignelser 
inte ger något resultat, dock gör prästens 
välsignelser underbara ting… Ibland vill jag i 
min hemlighetsfulla försyn inte göra uppenbart 
vad välsignelsen betyder i detta livet. Mina 
välsignelser som prästen förmedlar stärker och 
helgar ofta själen på ett sätt som den själv inte är 
medveten om. Därför ska du ha stort förtroende 
för detta flöde från mitt Heliga Hjärta… Ta 
emot välsignelserna med öppet sinne och med 
intentionen att bli alltmer fullkomlig. Då ska 
mina välsignelser sjunka allt djupare in i dig och 
göra sin verkan. Bli ett ’välsignelsens barn’, då 
kommer du att bli till välsignelse för andra.” 

Fullkomlig avlat ges till de troende som med 
andakt tar emot den Helige Faderns välsignelse 
”Urbi et Orbi” (för stad och land) eller en 
Biskops välsignelse och detta gäller även för 
mottagandet av välsignelsen genom radio eller 
TV. (Ench. Ind. nr. 4). 
Fullkomlig avlat förlänas vid åhörandet av 
predikan i samband med en s.k. Mission och i 
samband med dess avslutning (Ench. Ind. nr. 7).
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Fullkomlig avlat ges till de troende vid 
mottagandet av den första Heliga Kommunionen 
och även till dem som andaktsfull är närvarande 
vid denna ceremoni. (Ench. Ind. nr. 8). 
Fullkomlig avlat ges till den präst som firar sin 
första Heliga Mässa. Detta gäller även för de 
troende som med andakt deltar i denna Mässa. 
(Ench. Ind. nr. 27). 
Fullkomlig avlat ges till den präst som firar sitt 
25- 50- och 60-årsjubileum av sin prästvigning 
och som förnyar inför Gud sina löften att vara 
Honom trofast i uppfyllandet av sin kallelses 
förpliktelser. Denna fullkomliga avlat ges även till 
de troende som deltar i dessa jubileumsmässor. 
(Ench. Ind. nr. 27).

När vi ser på det ”andliga veckoschema” som 
Herren själv gav visionären Erzebet i Ungern är 
det anmärkningsvärt hur många gånger temat 
”präster” kommer upp:
- På måndagar vill Herren att vi ska 
offra och be för prästernas själar i Skärselden, 
- på onsdagar för prästkallelser, 
- på torsdagar för präster i svårighet 
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- på lördagar för att prästerna ska få 
en helig död. 
Denna omsorg om prästerna, ”mina 
älsklingssöner”, som Guds Moder i andra 
privatuppenbarelser kallar prästerna, går som 
en röd tråd genom budskapet. Erzebet tar Guds 
Moder och Herren på allvar och offrar sitt liv för 
Kyrkans helgelse. 
Visionären får oss att tänka på den Helige 
Franciskus av Assisi som varnade bröderna 
för att någonsin kritisera en präst. Det är just 
typiskt för helgonen, de som står nära Guds 
Hjärta, att aldrig tillåta sig att tillrättavisa eller 
peka åt en ”Herrens smorde”, som prästen är. 
För Franciskus, Erzebet och många andra som är 
Guds vänner är det förbön och offer som gäller 
om vi drivs av en sann längtan efter Kyrkans 
förnyelse. Den destruktiva och oheliga kritik 
som vi ibland med fasa måste bevittna i olika 
sammanhang hör inte hemma hos dem som 
fruktar och älskar Gud. 
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Prästerna tillhör Herren och är inte underställda 
lekfolket, som Moder Vogel fick särskild 
undervisning om av Herren själv:
”Man ska aldrig anklaga eller gå till attack mot 
en präst, även om han har fel. Man ska istället 
be och göra bot för då ska jag ge prästen ny 
nåd. Endast prästen representerar mig till fullo, 
även när han inte lever enligt mitt föredöme.” 
(29 juni 1929)

 ”När en präst faller i mänsklig svaghet ska ni 
räcka honom en hjälpande hand genom er bön 
och inte genom att gå till attack! Jag är själv den 
ende Domaren och ingen utom jag själv har rätt 
att döma mina präster! Den som har uttalat ett 
omdöme om en präst har uttalat det över mig. 
Mitt barn, tillåt aldrig att någon anklagar och 
attackerar en präst. Försvara honom!” (Kristus 
Konungens Fest, 1937)

”Mitt barn, du ska aldrig döma din biktfader, 
utan din uppgift är att be för honom. Uttala 
aldrig ett kärlekslöst omdöme om prästerna, 
även om det skulle vara sant! Varje präst är min 
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ställföreträdare och mitt Hjärta såras djupt och 
blir hånat varje gång man anklagar en präst! 
Om du hör någon som uttalar ett omdöme om 
en präst ska du be ett Var hälsad Maria.” (28 juni 
1939)
Dessa ord från Herren till Moder Vogel visar 
på att vi ofta är långt borta från den väg av 
kärlek och hängivenhet som Herren kallar 
oss till. Kärleken till Herren kan inte vara ren 
andlighet utan förankring i den konkreta 
Kyrkan som vi ser framför oss. Vi bevisar, eller 
avslöjar, på ett mycket tydligt sätt vårt svar på 
Herrens kärlek genom den inställning vi har till 
Kyrkan, biskoparna, prästerna, deltagandet i 
Sakramenten, den tid och energi vi avsätter till 
bönen och vilka våra prioriteringarna i livet är.

Katharina Vogl (1871-1956) var en offersjäl för präster.
Medlem i den Franciskanska Lekmannaorden. Begravd på 
kyrkogården Waldfriedhof i Munchen. Citaten är hämtade ur:
A.M. Weigl
Mutter Vogls weltweite liebe,
St. Grignion Verlag, Altötting
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”Salig är den tjänare som har förtroende för 
de präster, som lever rätt enligt normerna 
för Kyrkan i Rom. Och ve den som ser ned på 
dessa. Även om de är syndare, bör nämligen 
ingen döma dem, eftersom Herren själv ensam 
förbehåller sig rätten att döma dem. Eftersom 
deras uppgift är så stor, nämligen att förvalta 
vår Herres Jesu Kristi Heliga Kropp och Blod, 
som de själva tar emot och de ensamma delar 
ut till andra, så syndar de som förgår sig mot 
prästerna mycket mer än om de förgår sig mot 
alla andra människor på denna jord!”

Ur Förmaningsord nr. 26
Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.)
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Torsdag

Altarets Allraheligaste Sakrament
”Offra och vig torsdagarna till Altarets 
Allraheligaste Sakrament och tillbringa fyra 
timmar i tillbedjan inför tabernaklet. Tillbe 
mig med en enastående hängivenhet och 
gottgör för de alltför många förolämpningar 
som sårar mig så djupt. Offra sträng fasta för 
tolv prästsjälar och offra även bönevakan för 
dem. Gå in i mitt dödsoffer, som jag genomled 
genom att svettas Blod, och du kommer att få 
mycken själsstyrka.”

Guds Moders anvisningar
för torsdagar och fredagar

29 september 1962

”Jag ber dig att se torsdagar och fredagar som 
särskilda nådedagar då du ger gottgörelse 
till min Gudomlige Son. Det jag ber om är en 
Timma av Gottgörelse i familjerna. Under denna 
timma vill jag att man ber på följande sätt: Börja 
med Rosenkransen, be sedan Kärleksflammans 
Rosenkrans och sjung hymner eller andliga 
sånger. Inled alltid Gottgörelsetimman med 
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att göra korstecknet fem gånger för att ära min 
Gudomlige Sons fem välsignade Sår. Avsluta 
timman på samma sätt. Förutom dessa böner 
ska man läsa någon andlig text och tända ett 
ljus till minne av mitt förbund med er.”

Guds Moders anvisning den 6-7 november 
1962:
”När ni utför gottgörelse och tillbedjan eller 
besöker Altarets Allraheligaste Sakrament, 
förlorar Satan sin kraft över själarna i den 
församling under tiden detta utförs, precis som 
om han inte kunde se förlorar han herraväldet 
över själarna.”

På torsdagar vänder vi oss till Maria som Kyrkans 
Moder, Rosa Mystica. 

Hyllningsbön i alla Människors Namn
Återges i ett flertal bönböcker på olika språk med följande 
inledning:
Herren sa till Moder Vogel (Katharina Vogl, 1871-1956): ”När 
följande lovprisning bes jublar hela den Himmelska Härskaran 
och Helvetet darrar av skräck.”
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Må Altarets Allraheligaste Sakrament 
och Marias trefaldigt nådeberikade 
Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta 

vara prisat och välsignat i hela mänsklighetens 
namn, av alla själar inför alla jordens tabernakel, 
nu och alltid. Amen.

Vigning till Jesu Eukaristiska Hjärta
”Akitabönen”

Bönen skrevs av Biskop Ito för Eukaristins Tjänarinnors och beds 
dagligen av systrarna inför Sakramentet i bl.a. ett kloster i Japan. 
Den 6 juli 1973 tillade Guds Moder ordet ”verkligen” och bad 
bönen tillsammans med Syster Agnes Sasagawa. Mariastatyn 
i klosterkapellet emanerade under 101 dagar både blod och 
tårar. Kyrkan bejakade i juni 1988 genom Kardinal Ratzinger att 
det rörde sig om övernaturliga händelser och budskap som var 
tillförlitliga och värda att tro på. Bönen ber man med fördel varje 
gång man besöker en katolsk kyrka där Sakramentet förvaras. 
Efter de under som hänt i klostret fick systrarna förståelse för att 
Herren ville att de endast skulle ta emot den Heliga Kommunionen 
direkt i munnen.

 

Jesu Allraheligaste Hjärta, verkligen 
närvarande i den Allraheligaste 
Eukaristin, jag viger mig till kropp och 

själ till Dig för att helt och fullt bli ett med Ditt 
Hjärta och så vara förenad med Dig när Du 
offras i varje ögonblick på altaren i hela världen 
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och ge Fadern tacksägelse och be om Hans 
Rikes ankomst.
Jag bönfaller Dig att ta emot den ödmjuka 
vigningen av mig själv. Använd mig så som Du 
vill för Faderns ära och själarnas frälsning.
Allraheligaste Guds Moder, tillåt aldrig att jag 
skiljs ifrån din Gudomlige Son. Försvara och 
beskydda mig som ditt särskilda barn. Amen.

När bönen avslutats hör Syster Agnes den himmelska rösten säga: 
”Be väldigt mycket för påven, biskoparna och prästerna. Sedan du 
döptes har du alltid bett mycket troget för dem. Fortsätt att be 
mycket för dem… väldigt mycket…”

Överlåtelse till Jesu Eukaristiska Hjärta
Kyrkoläraren, Helige Franciskus av Sales (1567-1622, 24 jan.)

Jesus, låt mitt hjärta leva enbart i lydnad 
för Ditt tillbedjansvärda Hjärta. Hjälp mig 
att verkligen förstå Ditt Hjärtas Kärlek 

och ödmjukhet så att jag också kan bli ödmjuk 
och kärleksfull så som Du vill. 
När, min Gud, ger Du mig nåden att frigöra mig 
från mitt själviska och orena hjärta och ger mig 
Ditt eget Hjärta om inte i Eukaristins Sakrament, 
det största tecknet på Din kärlek?
Må Jesu Eukaristiska Hjärta bli lovat, tillbett och 
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tackat, i varje stund, i alla tabernakel på vår jord, 
nu och till tidens slut. Amen.

Bön för Utbredandet av Daglig Kommunion
Gammal avlatsbön, Helige Pius X, 30 maj 1905.

Älskade Herre Jesus, Du kom till världen 
för att ge alla själar ett liv i Din nåd och 
för att bevara och föröka nåden i oss vill 

Du vara det dagliga läkemedlet för våra dagliga 
svagheter och den dagliga näringen. 
Vi ber Dig ödmjukt, för Ditt Heliga Hjärtas skull, 
så brinnande av kärlek till oss, att sända Din 
Gudomlige Ande över alla troende för att de 
som olyckligtvis befinner sig i syndens tillstånd, 
omvänder sig till Dig, på nytt får ett liv i nåden 
som de förlorat och att de som redan, tack vare 
Dig, lever i Din nåd, varje dag, när så är möjligt, 
med vördnad och tacksamhet tar emot den 
Heliga Kommunionen. 
Låt oss alla få ta emot Din Heliga Kropp som 
botemedel mot våra dagliga svaghetssynder, 
ge oss näring för att kunna leva i Din nåd och 
alltmer få själen renad för att en dag äntligen 
kunna nå fram till det evigt lyckliga livet hos 
Dig. Amen.
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Altarets Allraheligaste Sakraments 
Gyllene Krona

Denna underbara rosenkransbön ber man med den vanliga 
rosenkransen. Den består av gamla avlatsböner. När du besöker 
kyrkan för en kort stund är detta en fantastisk bön att be inför 
tabernaklet både som tacksägelse för Eukaristins gåva och som 
gottgörelse för dem som inte uppskattar denna Gudomliga 
Kärleksgåva.

Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och be:

Jesus, mitt goda, min ljuva kärlek. / Såra och 
upptänd mitt hjärta så att det alltid brinner av 
kärlek till Dig.
(Leo XIII, 30 juni 1893)

På pendangens fem kulor ber man till ära för Jesu Heliga fem Sår:

Jesus, lovat och välsignat / vare Ditt Heliga 
Hjärta Dyrbara Blod i Altarets Allraheligaste 
Sakrament.
(Helige Pius X, 25 aug. 1908)

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / för Jesu Kristi Dyrbara Blods skull, 
förhärliga Hans Allraheligaste Namn, enligt 
Hans tillbedjansvärda Hjärtas intentioner och 
önskningar.
(Helige Pius X, 11 dec. 1907)
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Första dekaden till ära för Jesu gudomliga närvaro bland oss:

Jesus, min Gud, / jag tillber Dig här närvarande i 
Din Kärleks Sakrament.
(Helige Pius X, 3 juli 1908)

Andra dekaden till ära för Jesu intentioner att helga oss genom 
Sakramentet:

Lovat och prisat / nu och alltid vare Du mest 
Heliga och Gudomliga Sakrament.
(Pius VI, 24 maj 1776)

Tredje dekaden till ära för att Jesus är det fullkomliga Offret till 
Fadern:

Allraheligaste Sakrament! Gudomliga 
Sakrament! / Ta emot vårt pris och tack, nu och 
alltid!
(Pius VI, 24 maj 1776)

Fjärde dekaden till ära för Jesu Gudomliga Barmhärtighet:

Jesu Eukaristiska Hjärta, / förbarma Dig över 
oss.
(Helige Pius X, 26 dec. 1907)

Femte dekaden till ära för Jesu gränslösa kärlek i Sakramentet:

Jesus, lovat och välsignat / vare Ditt Heliga 
Hjärta och Dyrbara Blod i Altarets Allraheligaste 
Sakrament.
(Helige Pius X, 25 aug. 1908)
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Avslutningsböner:

Må Jesu Heliga Hjärta som är närvarande i 
Altarets Allraheligaste Sakrament / ständigt bli 
prisat, tillbett och älskat med stor tillgivenhet i 
alla tabernakel över hela världen till tidens slut. 
Amen
(Salige Pius IX, 29 febr. 1868)

Var hälsad, frälsningens Offer, utgiven och offrad 
på Korset för mig och för hela mänskligheten. 
/ Var hälsad, Dyrbara Blod, som rinner från vår 
Korsfäste Herres Jesu Kristi Sår, och som tar bort 
alla världens synder. 
Herre, kom ihåg mig, Din skapelse, som Du har 
återlöst och räddat genom Ditt Dyrbara Blod. 
Amen.
(Leo XIII, 30 juni 1893)

Offerbön
Pledge of Immolation från The Eucharistic Crusader Movement, 
vars mål är föreningen av Jesu Heliga Hjärta, Marie Obefläckade 
Hjärta samt alla de hjärtan som är villiga att offras med den 
kalk som Herren vill offra till sin Evige Fader. Medlemmarna gör 
detta genom att överlåta sin kärlek och trohet i prövningar, 
glädjeämnen och lidanden till Herren. Alla de som önskar tillbe 
Herren i Eukaristins Sakrament och vara med Honom i sitt dagliga 
liv och visar uppmärksamhet för Jesu dolda närvaro i tabernaklet 
kan bli medlemmar.
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Ikläd mig Ditt Dyrbara Blod. Må jag ta 
till mig allt det Blod Du utgjutit, all Din 
barmhärtiga Kärlek och bli ett redskap 

för Dig att rena världen. 
Låt mig få bli den kalk som samlar Dina tårar, 
allt Ditt lidande och Ditt smärtfyllda Hjärtas alla 
sorgsna blickar. 
Låt mig få leva bara för Dig och inte ägna mig 
åt något som inte är enligt Dina intentioner. Må 
jag tysta ner världens tomma tal så att endast 
Ditt Hjärtas kärlek till Din Fader kan höras av 
alla. 
Gör mig lysande av Himmelskt ljus och 
oförmögen att höra mörkrets fördärvliga 
röster. 
Låt mig inse att den största skatt på jorden är 
Din Törnekrona och acceptera ödmjukhetens 
klädnad som min käraste ägodel. 
Min Jesus, låt mig få bli en levande bild av Dig 
i Ditt lidande och i Din död, stolt över att inte 
längre vara ett av denna världens barn. 
Förvandla mig till en renhetens ljusstråle från 
Ditt Hjärta för att tillsammans med andra 
ljusstrålar utgöra Ditt Hjärtas bländande sköld. 
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När Hostian och Ditt Blods kalk höjs i Mässan, 
lyft också oss, i förening med Dig, till Din Fader, 
nu och i evighet. Amen.

Överlåtelse till Herren inför Sakramentet
Prayer of Abandonment som alla medlemmar i The Eucharistic 
Crusader Movement ber vid tillbedjan inför tabernaklet eller vid 
Sakramental Tillbedjan.

Välsignat vare Guds Namn. Helgat varde 
Ditt Namn. Välsignad vare Du, Jesus. 
Min Herre och min Gud, tillkomme Ditt 

Rike. 
Välsignat vare Jesu Namn. Heliga Namn, Ditt 
Heliga Namn, min älskade Gud. 
Jag tillber Dig, Oändliga Majestät. 
Heliga Sår, som öppnas för mig, som välkomnar 
mig och som inbjuder mig att komma in i Dig. 
Jag tillber och älskar Dig av hela mitt hjärta. 
O Du den oändliga Kärlekens Hjärta, fyll mitt 
hjärta med Ditt Hjärtas Kärlek. 
Ge mig Dina suckar och all den sorg som är för 
stor för Dig att uttrycka, de Sår som man inte 
ens klarar av att nämna. 
Min Jesus, jag väntar på stunden då jag kan få 
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trösta Dig, att få handla enligt Din önskan och 
att älska så som Du vill att jag ska älska Dig och 
min nästa. 
O Du levande Frälsare, här närvarande i 
Sakramentet. 
Bultande Hjärta, osynligt för mina ögon, men 
ändå levande i min själ. 
O livgivande Blod, strömmar som renar, helgar 
och förnyar mig. 
O kärleksfulla blick, öppna mitt hjärta och min 
själ för Dig. 
O Du levande Frälsare, bli levande i mig. 
Jag väntar på Ditt tilltal, Din röst och jag längtar 
efter den kärlekseld som endast Du kan tända 
i mig. 
Kom, min Jesus, och fullkomna det verk som 
Din längtan och Kärlek har börjat i mig. Låt mig 
få bli ett uttryck av Din Kärlek till Din Himmelske 
Fader. 
Låt mig få bli ett redskap för den fred som 
endast Du kan ge och gör mig till ett eko för 
Dina hjärtslag i Din Kyrka.
Lyssna, min Jesus, och svara mig. Amen.

Flamma��.indd   �09 2009-0�-08   �0:�2:��



��0

Offerbön av alla Mässor för De Döende
Gammal avlatsbön, Helige Pius X, 26 okt. 1907.

Min Gud, jag offrar Dig alla Mässor 
som firas idag över hela världen, 
för syndarna som nu befinner sig 

i sin dödsstund och som kommer att dö idag. 
Låt Frälsarens Jesu Kristi Dyrbara Blod utverka 
barmhärtighet för dem. Amen.

Tacksägelsebön för Kyrkan
Från den armeniska traditionen. 

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23, § 2)

Allsmäktige Fader, vi tackar Dig för att Du 
har förberett för oss den Heliga Kyrkan 
som en fridens hamn och helighetens 

tempel där man ärar Din Heliga Treenighet. 
Halleluja.
Kristus, Du evige Konung, vi tackar Dig för att 
Du har gett oss livet genom Din livgivande 
Kropp och Ditt Dyrbara Blod; skänk oss Din 
gottgörelse för alla våra synder och Din stora 
barmhärtighet. Halleluja.
Sanne Ande, vi tackar Dig för att Du har förnyat 
den Heliga Kyrkan; bevara Henne obefläckad 
genom tron på Treenigheten, nu och till evig 
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tid. Halleluja.
Kristus, vår Gud, vi tackar Dig för att Du har gett 
oss Godhetens Bord för ett heligt liv. Bevara oss 
heliga och obefläckade genom denna näring, 
genom vilken Du bor i oss med Din gudomliga 
omsorg. Led oss till Din Heliga Viljas ängar, Du 
som gör det goda. Genom Din godhet styrk 
oss mot Lögnarens bakhåll. Gör oss värdiga 
att endast lyssna till Din röst, att endast följa 
Dig, Du den sanne och segrande Herden, och 
att få ta emot av Dig en förberedd plats i Ditt 
Himmelska Rike. Du som är vår Herre och Gud, 
Jesus Kristus vår Frälsare, som är välsignad med 
Fadern och med Din Helige Ande, nu och i all 
evighet. Amen.

Bön för Kyrkan
Från den maronitiska traditionen. 

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23, § 2)

Kristus vår Konung, Guds Son, tillbedd 
av universum, lovad vare Din 
barmhärtighet. Du är vår Herre och 

Gud, som leder oss och är vårt saliga hopp. Du 
har grundat på jorden en Helig Kyrka som avbild 
av Kyrkan i Himmelen. Efter den Himmelska 

Flamma��.indd   ��� 2009-0�-08   �0:�2:��



��2

bilden har Du format Kyrkan på jorden, av 
kärlek har Du gjort Henne till Din Brud, i Din 
barmhärtighet har Du upphöjt Henne och 
genom Ditt lidande har Du fulländat Henne. 
Låt inte Hennes älskvärda skönhet förblekna 
och inte Hennes stora andliga rikedomar 
förminskas. Kom ihåg Ditt löfte till Petrus och 
förverkliga nu Dina ord. Gör Kyrkans portar 
starka, säkra Hennes lås, gör Hennes värdighet 
synbar för alla, gör Hennes murar höga, välsigna 
Hennes barn, beskydda Hennes trogna, styrk 
och bekräfta Hennes präster och skingra dem 
som hatar Henne. Amen.

Fatimarosenkransen
Att helst bes framför Sakramentet i kyrkan, samt på Mariadagar, 

13 maj (Fatimadagen) och första lördagen i månaden

Denna rosenkransbön, som också kallas för 
Den Stora Gottgörelserosenkransen, består av 
de böner som Ängeln uppenbarade i Fatima år 
1916 samt de böner Guds Moder lärde barnen 
året därpå. 
Jämte Marias uppenbarelser i Lourdes är 
uppenbarelserna i Fatima de som mest har 
präglat Mariafromheten i modern tid. Den 13 
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maj 1917 fick barnen, Lucia dos Santos (1907-
2005), den Saliga Jacinta dos Santos (1910-
1920) samt den Salige Francisco Marto (1908-
1919) i Cova da Iria i Portugal för första gången 
se Jungfru Maria. Vid den tredje uppenbarelsen 
den 13 juli förutsade Maria om det andra 
världskriget: Om människor inte omvänder sig 
och gör bot och bättring ska ”krig, hungersnöd, 
förföljelse av Kyrkan och påvarna” bli följden. 
Vid varje tillfälle som Maria visade sig uppmanade 
hon barnen att be rosenkransen, inte bara för 
sitt eget eviga liv utan också som botgöring 
för andra och för fred i världen. Vid den sista 
uppenbarelsen den 13 okt. 1917 avslöjade hon 
sitt namn: Vår Fru av Rosenkransen. I sin högra 
hand höll hon en lysande rosenkrans. Barnen 
fick under uppenbarelserna av Ängeln och Guds 
Moder lära sig böner varav en numera alltid 
ingår i rosenkransbönen (Jesus, förlåt oss våra 
synder…). Maria lovade att om man uppfyllde 
hennes önskan att be och göra bot för världens 
synder, så ska till slut hennes ”Obefläckade 
Hjärta triumfera” dvs. Guds Moder ska utverka 
fred åt världen och helgelse åt de troende. 
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Ursprunget till att de s.k. Fatimabönerna blev 
en egen rosenkrans finner vi hos den tioåriga 
visionären, den Saliga Jacinta, som själv bad 
dessa böner om och om igen, särskilt bönen 
”O min Jesus…”, efter det att Guds Moder 
gett barnen en vision av helvetet. Lilla Jacinta 
bad dessa böner på knä under långa tider för 
att ”rädda själar från helvetet! För så många 
kommer att hamna i helvetet! Så många!” Hon 
önskade att hon kunde visa helvetet för alla så 
att de skulle upphöra med att synda och på så 
sätt undvika helvetets eviga eld. Trots att hon 
bara var tio år gjorde hon helhjärtat botövningar 
och självuppoffringar. Så stor var hennes kärlek 
till Gud och medmänniskor.

Fatimarosenkransen består av att man fem gånger (till Jesu Heliga 
Fem Sårs ära) ber sju gånger (till Marie Sju Smärtors ära) den mest 
kända av de böner som uppenbarades i Fatima. 
Denna rosenkrans bes som gottgörelse för världens synder och 
som tacksägelse för Marias moderliga omsorg, som hon visat oss 
genom uppenbarelserna i bl.a. Fatima. 
Man kan naturligtvis även be dessa böner med den ordinarie 
rosenkransen. 

Inled varje grupp böner med Ängelns bön: 
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Allraheligaste Treenighet, / Fader, Son 
och Helige Ande, jag tillber Dig i 
djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår 

Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp, Blod, Själ och 
Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, 
som gottgörelse för de kränkningar, hädelser 
och all den likgiltighet som tillfogats Honom 
själv, och för Hans Heliga Hjärtas och Marie 
Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull 
ber jag Dig om arma syndares omvändelse.
Maria, Rosenkransens Drottning, be för oss och 
vår värld.

Sju gånger (eller på rosenkransens tio kulor, dekaderna):

O min Jesus, / förlåt oss våra synder. Bevara oss 
från helvetets eld. 
Led alla själar till Himmelen, hjälp särskilt dem 
som behöver Din barmhärtighet allra mest.

Avsluta varje grupp med:

Min Gud, / jag tror på Dig, jag tillber Dig, jag 
hoppas på Dig och jag älskar Dig. Jag ber Dig 
om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte 
tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar 
Dig.

Flamma��.indd   ��� 2009-0�-08   �0:�2:��



��6

(upprepa föregående system av böner fem gånger)

Fatimarosenkransen avslutas med (pendangens kulor):

Jesus, / alla mina offer är av kärlek till Dig, för 
syndarnas omvändelse och som gottgörelse 
för synder mot Ditt Heliga Hjärta och Marie 
Obefläckade Hjärta.
Be nu Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern enligt den 
Helige Faderns intentioner.

Guds Moders Löften i Fatima
Dessa samlade löften gavs vid olika tillfällen

”Be Rosenkransen dagligen för att få fred i 
världen och slut på kriget… 
Om ni gör det som jag ber er om kommer 
många att räddas och det blir fred…
 Om det jag uppmanar till blir utfört ska Ryssland 
omvända sig och det ska bli fred… 
Till slut ska mitt Obefläckade Hjärta triumfera. 
Den Helige Fadern kommer att viga Ryssland 
till mig och landet bli omvänt och en period av 
fred ska ges till jorden. 
I Portugal kommer trons sanningar alltid att 
bevaras… 
Jesus vill att devotionen till mitt Obefläckade 
Hjärta ska spridas i hela världen. Jag lovar 
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räddning till dem som omfamnar denna 
devotion och dessa själar ska bli älskade av 
Gud, likt blommor som placeras av mig för att 
smycka Hans tron… 
Stunden är inne då Gud ber den Helige Fadern, 
i förening med alla världens biskopar, att viga 
Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta, och Gud 
lovar att rädda landet genom denna vigning.”

Guds Moders Begäran i Fatima
Vad Guds Moder begär av oss kan sammanfattas på följande sätt:

1. Den dagliga Rosenkransbönen,
2. Botgöring (särskilt uppfyllandet av vars 
och ens dagliga förpliktelser) och offer,
3. Helgandet av de fem (se kapitlet om de 
nio första lördagarna) första lördagarna som 
gottgörelse,
4. Devotionen till Marie Obefläckade 
Hjärta, 
5. Gottgörelse för allt som sårar och 
förolämpar Gud och Jesu och Marias Heliga 
Hjärtan.
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Den Mystiska Mässbönen
The Mystical Mass Prayer, av Pater Luke B. Zimmer, S.S.C.C. (Jesu 
och Marie Heliga Hjärtans Kongregation), har blivit en mycket 
välkänd och älskad bön, främst bland engelskspråkiga katoliker. 
Pater Zimmer levde mellan 1923-1997.

 

Evige Fader, vi offrar Dig, genom Marie 
Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, i 
den Helige Ande, vår Herres Jesu Kristi 

Kropp, Blod, Själ och Gudom, i förening med varje 
Mässa, från dess instiftande i Nattvardssalen, 
som firas i dag och intill tidens slut.
Med Moder Maria, den Helige Josef, varje Ängel 
och helgon i Himmelen, varje själ i Skärselden, 
varje medlem i Kristi Mystiska Kropp Kyrkan 
och Guds familj offrar vi varje akt av kärlek, 
tillbedjan, lovprisning och bön.
Vi offrar Dig varje akt av tacksägelse för de 
välsignelser, nådegåvor och välgärningar som 
mottagits.
Vi offrar varje akt av gottgörelse för synder som 
varit, sker nu och som kommer att begås intill 
tidens slut. Och vi offrar varje akt av förbön.
Vi offrar alla dessa böner i förening med Jesus 
i varje Mässa som firas över hela världen intill 
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tidens slut.
Vi står inför Dig, Treenige Gud, som den förlorade 
sonen och ångerfyllda ber vi att Du i Din Heliga 
Kärlek återigen ska öppna Din famn för oss. 
Som publikanen ber vi om barmhärtighet och 
förlåtelse. Som den lame ber vi om helande 
och styrka och som rövaren Dismas ber vi om 
frälsningens gåva.
Vi viger oss själva och allt skapat till Dig.
Evige Fader, vi ber Dig i Jesu Namn, genom 
Hans Dyrbara Blods kraft, genom Hans död 
på Korset, genom Hans uppståndelse och 
Himmelsfärd, att Du sänder den Helige Ande 
över hela mänskligheten.
 
Helige Ande, vi ber om Din nåds, välsignelsers 
och gåvors rikliga utgjutelse över dem som inte 
tror, så att de får trons gåva. Kom över dem som 
tvivlar eller lever i förvirring, så att de förstår. 
Kom till de ljumma och likgiltiga för trons liv, 
så att de förvandlas. Kom till dem som lever i 
syndens tillstånd, så att de omvänder sig. Kom 
till de svaga, så att de får styrka att leva ett liv i 
enlighet med Evangeliet. Kom till de heliga på 
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jorden, så att de håller ut i den goda kampen.
Vi ber Dig välsigna vår Helige Fader, påven N. Ge 
honom styrka och hälsa till kropp, själ och ande. 
Välsigna hans apostoliska tjänst och låt det bära 
frukt. Beskydda honom från hans fiender.
Välsigna varje kardinal, biskop, präst, 
ordensbroder, ordenssyster och alla som söker 
sig till det Gudsvigda livet, särskilt för N. 
(Be för någon du vet eller tror har en präst- eller ordenskallelse). 

Låt många få kallelsen till att viga sig helt och 
fullt till Dig i prästämbetet och i ordenslivet. 
Välsigna varje medlem i våra familjer, släktingar 
och vänner, särskilt N.
Välsigna de fattiga, de sjuka, dem som lever 
utan privilegier och trygghet, alla dem som har 
behov av hjälp till kropp och själ, särskilt N., och 
alla människor i N.
Välsigna alla dem som har dött, särskilt N., och 
som nu renas i Skärselden. 
Ta dem in i Ditt eviga Rike.
Vi viger oss själva och hela skapelsen till Jesu, 
Marie och Josefs Hjärta.

Vi ber er Maria och Josef att ta emot oss med 
alla våra förhoppningar och önskningar. Offra 
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dem tillsammans med Jesus, i den Helige Ande, 
till vår Himmelske Fader, i förening med varje 
Mässa som firas i alla tider.

Vi anförtror oss åt Ärkeänglarna Mikael, Gabriel 
och Rafael, och till varje Ängel, särskilt till vår 
Skyddsängel. 

Vi ber i Jesu Namn, genom vår Moder Maria, 
Änglarnas Drottning, att Du Himmelske Fader, 
sänder Din Himmelska Härskara för att beskydda 
och hjälpa oss:
Ärkeängeln Mikael med sina legioner att skingra 
världens, köttets och Djävulens alla anfall.
Ärkeängeln Gabriel med sina legioner att ge oss 
insikt i Din Heliga vilja och att alltid leva efter 
den. Må de hjälpa oss att ge vidare Evangeliets 
glada budskap till alla människor.
Ärkeängeln Rafael med sina legioner att hela 
våra sår, hjälpa oss i våra begränsningar och 
styrka oss i vår svaghet att övervinna ondskans 
kraft som försöker försvaga vår glädje och vårt 
hopp, att ge oss glädje i den Helige Ande, att 
beskydda oss under alla resor och att förse oss 
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med det vi behöver för vårt dagliga uppehälle.
Slutligen ber vi om den fullkomliga kärlekens 
gåva, så att vi kan leva ett liv i samma anda 
av kärlek som strålade i den Heliga Familjen 
i Nasaret, för att rättvisa och fred alltmer ska 
utbreda sig över hela jorden. Amen.

Den Heliga Kommunionen är din största Skatt
Tänk på att när du missar den Heliga 
Kommunionen, som du dagligen skulle kunna 
få ta emot:
Går du miste om en särskild förökning av den 
helgande nåden, den nåd som gör din själ 
alltmer kär inför Gud.
Går du miste om den sakramentala nåden som 
ger dig särskild hjälp och styrka i frestelser och i 
uppfyllandet av dina dagliga plikter.
Går du miste om ett dyrbart tillfälle att få dina 
veniala (förlåtliga) synder borttagna.
Går du miste om ett särskilt beskyddande 
inflytande som varje Kommunion ger dig över 
alla mänskliga svagheter och böjelser.
Går du miste om att få borttaget en del av 
det temporära straff som du måste sona för i 
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Skärselden.
Går du miste om den andliga glädje och tröst 
som kommer från en innerligt mottagen 
Kommunion.
Går du miste om ett personligt möte med 
Herren, Han som är upphovet till all andlig 
energi och helighet.
Går du miste om en högre grad av ära som 
skulle bli din i Himmelen i all evighet.
Du kan gå miste om: den fullkomliga segern över 
alla fel och lidelser, någon särskild nåd som du 
länge har önskat få, många själars omvändelse 
eller frälsning, befrielsen från Skärselden av 
någon släkting eller vän, många nådegåvor för 
andra, både levande och döda.

Detta är den rikedom som du går miste om när 
du inte använder dig av möjligheten att delta i 
Mässan och ta emot den Heliga Kommunionen 
dagligen, eller åtminstone varje helg. 
Kom ihåg helgonens erfarenheter och 
undervisning: i din dödsstund kommer alla 
de Mässor du deltagit i och alla de Heliga 
Kommunioner du tagit emot under ditt liv att 
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vara din största tröst och styrka inför steget in 
i evigheten

Bön om att tillägna sig Nåden från alla
Mässfiranden i hela Världen

Ur Pietá Prayerbook, 1994

Evige Fader, ödmjukt offrar jag Dig min 
närvaro och alla deras närvaro som 
deltagit och deltar over hela världen 

i alla de Mässoffer som någonsin framburits 
och som ska frambäras inför Ditt Gudomliga 
Majestät. 
Jag offrar Dig mitt livs alla lidanden, sjukdomar, 
böner, självförnekelse, glädjeämnen och 
vardagliga mödor i förening med allt det som 
vår Herre Jesus Kristus har uthärdat i sitt liv här 
på jorden. 
Låt Kristi Allraheligaste Blod, Sår och lidanden 
frälsa oss genom Marie Smärtfyllda och 
Obefläckade Hjärta. Amen. 

Novenan från Dozulé
Bönen är särskilt ämnad att be mellan den 9–17 
december, men många troende ber den varje 
dag under året som gottgörelse- och förbön för 
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syndare. 
Den 28 mars 1975 i Dozulé (25 km från Lisieux, 
Frankrike) fick Madeleine Aumont tillhörande 
Focolare Rörelsen (grundad 1943 av Chiara 
Lubich) en uppenbarelse av vår Herre. 
Enligt Madeleine lovar Jesus att ”Den som 
ångrar sig vid det Ärorika Korsets fot och varje 
dag ber följande bön inte längre behöver frukta 
att Satan får någon makt över hans eller hennes 
själ. Även om denna själ förnedrat sig med 
orenhet, ska allt detta renas i ett ögonblick och 
han eller hon blir ett Guds barn för all evighet.” 
(Obs! Jesus ger i och med detta ingen dispens 
från bikten!).
Den 25 december 1975 gav Herren följande 
budskap: ”Mänskligheten ska aldrig finna 
frid förrän den känner till mitt budskap och 
samtidigt lever efter det. Min Fader, vars 
godhet är oändlig, vill uppenbara för världen 
sitt budskap för att katastrofer ska undvikas. 
Mer än någonsin förr vill jag låta min nåd flöda 
över alla dessa människor som plågas av oro 
och ångest.” 
Madeleine, född 1924 och fyrabarnsmor, säger 
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sig ha fått ta emot femtio budskap från Herren 
under åren 1970-82.

Jesus bad Madeleine att gå till kyrkan nio 
dagar i följd och inför tabernaklet be följande 
novenabön.
Till dem som bad novenabönen ger enligt 
Madeleine Herren följande löften:
”Jag ska förvandla syndarnas själar så att de 
istället för bitterhet kommer att erfara min 
ljuvlighet.
Jag ska föröka nåden i prästernas och 
ordensfolkets själar, för det är genom dem som 
mitt budskap ska bli känt.
Jag ska hålla de frommas och trognas själar nära 
mitt Hjärta. För det är dessa som har tröstat mig 
på min vandring till Kalvarieberget.
Jag ska låta min nåd stråla, när hedningar och 
de som ännu inte känner mig, får kunskap om 
mitt budskap.
Jag ska föra heretikernas och apostaternas (de 
som lämnat Kyrkan) själar till enhet med min 
Kyrka.
Jag ska ta emot i mitt Hjärtas boning barnen och 
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de ödmjukas själar som har en särskild kärlek till 
vår Himmelske Fader.
Jag ska ge all den nåd som behövs åt dem som 
känner till mitt budskap och är trogna intill 
slutet.
Jag ska ge tröst och lindring åt själarna i 
Skärselden och mitt Blod ska ge dem svalka och 
släcka den ångerns eld som de erfar.
Jag ska värma de mest förhärdade hjärtan, de 
kallaste själarna och de själar som djupast sårar 
mitt Hjärta.”
Budskapet som här talas om är ingenting 
annat än att de som säger sig vara troende 
ska leva Evangeliets budskap och då särskilt 
ta Saligprisningarnas uppmaningar till sitt 
särskilda livsprogram. Genom de troendes 
engagerade och hängivna liv i bön och ständig 
omvändelse enligt Evangeliet kommer den frid 
som Änglarna förkunnade då Kristus fötts bli 
verklighet för alla människor.
 

Börja novenan med Fader vår samt tre Var hälsad Maria, enligt 
Jesu önskan. Fortsätt sedan med följande böner:
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Herre, för Ditt bittra lidandes skull, 
förbarma Dig över oss och hela 
världen.

Ära vare Gud i Höjden och frid på jorden åt 
människor som har Hans välbehag.
I Faderns + och Sonens och den Helige Andes 
Namn. 
Jesus från Nasaret har segrat över döden och 
evigt är Hans Rike. 
Han kommer för att besegra världen och tiden.
Min Gud, förbarma Dig över dem som hädar 
och missbrukar Ditt Heliga Namn. 
Förlåt dem, för de vet inte vad de gör.
Min Gud, förbarma Dig över dem som förleder 
andra till synd och orsakar skandaler. 
Befria dem från den Ondes inflytande.
Min Gud, förbarma Dig över dem som flyr från 
Dig. 
Ge dem hunger och törst efter den Heliga 
Eukaristin.
Min Gud, förbarma Dig över dem som kommer 
med sin ånger inför det ärorika Korset. 
Låt dem få finna frid och glädje i Dig, vår Gud 
och Frälsare.
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Min Gud, förbarma Dig över oss så att Ditt Rike 
kommer. 
Men rädda våra bröder och systrar, ännu finns 
det tid!
”Stunden är nära, och se Jag kommer.” Amen.
Kom, Herre Jesus!
Fader vår och tio Var hälsad Maria

Herre, uppfyll hela jorden med Din oändliga 
barmhärtighet. Amen.

Bön till Jesu Heliga Hjärta för Kyrkans Tjänare
Syster Josefa Menéndez (1890-1923) tillhörande Det Heliga 
Hjärtats Kongregation fick ta emot flera Himmelska ingivelser 
om Jesu kärlek. ”Jag är Kärleken”, säger Kristus till Sr. Josefa. 
Herrens budskap innehåller också en uppmaning till alla att be 
för prästerna, som är bärare av Kärlekens Mysterier. Sr. Josefa bad 
dagligen denna bön för prästerna och ordensfolkets helgelse. För 
vidare läsning Christs´s Appeal for Love. Tan Books, 1975.

O Jesus, vid Ditt mest älskande Hjärta, 
ber jag Dig att i alla präster, missionärer, 
ordensfolk och i alla som på något sätt 

förkunnar Ditt ord föröka kärlekens eld och 
iver för Din kärlek och ära. Gör dem brinnande 
i helig iver så att de drar undan själar från den 
Onde och kan leda dem i säkerhet till Ditt Heliga 
Hjärta, där de får ära Dig för evigt. Amen.
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Den Gudomliga Kärlekens Rosenkrans
för Präster

”Att be för syndarna hänförde mig, men att man 
skulle be för prästernas själar, som jag trodde 
var renare än kristall, föreföll mig märkligt… Om 
Gudshängivna präster, som Jesus i Evangeliet 
kallar ’jordens salt’, i sitt uppträdande röjer att 
de är i trängande behov av förböner, vad ska 
man då inte säga om de ljumma?”

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet 
(1873-97, 1 okt.)  

Chaplet of Divine Love for Priests, uppenbarad 
av Guds Moder den 24 februari 2001 för Claire 
Rose, som sedan 1952 fått visioner av Guds 
Moder. Sedan den 8 december 1987 uppenbarar 
sig Maria som Den Gudomliga Kärlekens Moder 
och hon har gett uppdraget åt offersjälar för 
präster att be för prästernas helgande och om 
goda kallelser. Claire Rose berättar om förbönens 
betydelse: ”Någon visade mig en tidningsartikel 
som visade att mellan åren 1995 till 2000 hade 
niotusen avhoppade präster återvänt till sin 
ämbetsutövning. Detta förvånade mig eftersom 
det var år 1995, samma år som Guds Moder gav 
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oss Morgonoffringen för att avhoppade präster 
skulle återvända till Kyrkans tjänst… Guds 
Moder gav oss denna enkla bön för att ofta bes 
under dagen och natten för att prästerna ska få 
många nådegåvor.”

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes 
Namn. Amen.
Den Apostoliska Trosbekännelsen
Fader vår och Var hälsad Maria

Jesus, den Levande Gudens Son, / förbarma Dig 
över oss och över alla våra präster

Bönen ber man trettiotre gånger (till ära för Jesu liv på jorden). 
Man kan byta ut orden ”all våra präster” med namnet på den präst 
man särskilt vill be för.

Efter de trettiotre bönerna ber man:

Allraheligaste Sakrament, o Gudomliga 
Sakrament, pris, ära och tack vare Dig 
nu och alltid. Amen.

Välsignad vare den Heliga och Obefläckade 
Jungfrun Guds Moder Marias Avlelse.
Maria, den Gudomliga Kärlekens Drottning, 
Prästernas Moder och Beskyddare, be för oss.
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Gud vår Fader, vi ber Dig att sända oss heliga 
präster för Jesu Heliga Eukaristiska Hjärtas skull 
och för Marias Smärtfyllda och Obefläckade 
Hjärtas skull, förenat med den Helige Josef.

Sjung gärna någon strof av Lourdessången.
Ära vare Fadern…

Helige Mikael, försvara oss i striden. Var 
vårt beskydd mot djävulens försåt och 
list.

Gud, vi ber Dig ödmjukt att Du må kuva Satan. 
Och må du, den Himmelska Härskarans Furste, 
med Guds kraft kasta i helvetets eld den Onde 
och alla onda andar, som far omkring i världen 
för att förgöra själarna. Amen.
I Faderns + och Sonens och den Helige Andes 
Namn. Amen.

Morgonoffer för Prästerna
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Uppenbarad av Guds Moder år 1995 för Claire Rose
(Brides of The Most Blessed Trinity).

Bönen har imprimatur för den engelska originalversionen.

Allraheligaste Treenighet, jag offrar 
Dig alla mina böner, gärningar, 
glädjeämnen och lidanden denna dag, 

vilken obetydlig tjänst jag än utför, offrar jag 
som gottgörelse för:
Heliga präster, för prästers omvändelse, för fler 
prästkallelser, för återvändandet av präster som 
övergett sin ämbetsutövning, för de prästsjälar 
som fortfarande finns i Skärselden och särskilt 
för de präster som behöver förbön.
Jag offrar mig själv denna dag (frivilligt: och 
ända till min död) som ett offer för att få heliga 
präster i förening med Jesu lidande, död och 
uppståndelse och i förening med Jesu Heliga 
Kropp och Blod som dagligen offras i hela 
världen på alla altaren av Dina heliga präster. 
Frivilligt gör jag detta offer i förtröstan på att 
Du, Gud, tar hand om alla mina behov, andliga 
och timliga, enligt den kallelse som Du har gett 
mig. 
Jag gör detta offer genom vår Moder av den 
Gudomliga Kärlekens, den Saliga Jungfrun 
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Marias Obefläckade Hjärta, för att hon tar denna 
ofullkomliga bön och ger den till sin Son och att 
den fullkomnas genom Jesu Heliga Hjärta för att 
ges till vår Himmelske Fader, i den Helige Andes 
kraft, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön för Påven
Avlatsbön (Part. avl. Ench. Ind. nr. 25)

Låt oss be för vår Helige Fader, Påven N. 
Må Herren uppehålla och styrka honom, 
ge honom lycka på jorden och inte låta 

honom falla i fiendehänder. 
Heliga Treenighet, Gud Fader, Son och Helige 
Ande, vi anbefaller förtroendefullt vår Helige 
Fader, vår Kyrkas ledare och Kristi präst på 
jorden i Dina händer. 
Ta nådigt emot hans böner, välsigna hans 
strävanden och uppfyll hans önskningar, som 
har Din Kyrkas ära och välbefinnande som mål. 
Led, upplys, stärk och beskydda honom, så att 
han alltid värdigt styr Ditt Rike på jorden, och 
uppnår evigt liv, tillsammans med skaran som 
anförtrotts honom. Du som lever och råder i all 
evighet. Amen.
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Devotionen till Maria,
Rosa Mystica – Kyrkans Moder

En vårkväll år 1947 fick sjuksköterskan Pierina 
Gilli (1911-1991) i Montichiari i Italien i en vision 
se Guds Moder Maria i ett sjukhuskapell. Maria 
såg sorgsen ut och hade tårar i ögonen. Hennes 
Hjärta var genomborrat av tre svärd och Pierina 
hörde de tre orden: BÖN, OFFER, BOTGÖRING! 
Den 13 juli återsåg Pierina Guds Moder, som då 
var prydd med tre rosor, en vit, en röd och en 
gyllene. Hon sade att hon kommit för att stärka 
tron hos både män och kvinnor i ordenslivet. 
Ytterligare fem gånger samma år fick Pierina 
se Maria. Först nitton år senare, den 17 april 
1966, fick hon åter se Guds Moder i Fontanelle, 
nära Montichiari, där hon på biskopens order 
hade dragit sig tillbaka. Då lovade Guds Moder 
en källa till helande för sjuka. Hon bad också 
Pierina att en staty med de tre rosorna skulle 
spridas över hela världen. Från dessa har vid 
många tillfällen tårar runnit, ibland till och med 
tårar av blod. Tårarna förekommer på statyer i 
privata hem, kyrkor, kapell och kloster. 
Rosorna på Madonnan har följande betydelse: 
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den vita symboliserar bönen, den röda 
symboliserar offret och självförnekelsen 
och den gyllene rosen symboliserar boten. 
Namnet ”Mystiska Ros” tydde visionären på 
följande sätt: ”Maria är det inre, mystiska livets 
läromästare och Kristi mystiska kropps Moder; 
med andra ord: hon är Kyrkans Moder.” Påven 
Paulus VI tycktes bekräfta detta när han vid II 
Vatikankonciliets tredje session, 21 november 
1964 sa: ”Vi önskar att man i framtiden ärar den 
Allrasaligaste Jungfrun mer under denna titel 
och att alla kristna alltmer kallar henne med 
den underbara titeln Kyrkans Moder”. Paulus VI 
(1963-78) hade Rosa Mysticastatyn och boken 
om Rosa Mystica-budskapen på sitt arbetsrum. 
Många troende önskar se fler heliga och 
fullkomliga präster och ordensfolk. Det är just 
detta som Guds Moder utlovar om man:
- älskar Kristus i Altarets Allraheligaste 
Sakrament (så ofta man någonsin kan deltar i 
Mässan och tar emot Kommunionen)
- renar sig genom Försoningens Sakrament 
(biktar sig åtminstone varje månad)
- förenar sig med Guds Moder i gottgörelse, 
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bot och bön för världens synder och för de 
Gudsvigda som sviker sin kallelse och sitt 
uppdrag.
  

Mariansk Nådedag Den 13:e i varje Månad: 
Rosa Mysticadagen

Guds Moder ger stora nådegåvor åt dem som 
helgar den 13:e i varje månad med tro och 
kärlek. 
Den 13 augusti 1947 sa Guds Moder till Pierina: 
”Jag önskar att den 13:e varje månad ska helgas 
som en särskild dag då man ber särskilda böner 
(gottgörelseböner, Rosenkransen, litanior och 
vigningsböner). Dagen ska förberedas med bön 
under de tolv föregående dagarna (d.v.s. man 
börjar denna ”novena” den 1:a varje månad). 
Om ni gör detta ska jag låta översvallande 
nåd och helighet i kallelsen komma ner från 
Himmelen den dagen till alla dem som på detta 
vis har ärat mig. Jag önskar att den 13 juli varje 
år firas som ’Rosa Mysticadagen’… Jag lovar att 
de ordenskommuniteter och institut som mest 
vördar mig, ska få mitt särskilda beskydd, få flest 
kallelser, minst fall då man överger sin kallelse 
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samt färre själar som förolämpar Herren genom 
alvarlig synd. Prästerna ska också bli heligare… 
Jag önskar särskilt att alla ordenskommuniteter 
kommer att fira den 13:e i månaden som en 
Mariansk dag.”  

Maria Rosa Mystica Kronan
Denna bön passar vid alla firanden för Rosa Mystica samt för 
böndagarna 1-12 varje månad inför Rosa Mysticas särskilda dag 
den 13 varje månad.

Rosa Mystica, Obefläckade Jungfru och 
nådens Moder, till din Gudomlige Sons 
ära vänder vi oss till dig för att be om 

Guds barmhärtighet. Vi kan inte åberopa oss på 
förtjänster, men vi ber dig, förlitande oss på ditt 
Moderliga Hjärtas godhet, om hjälp och nåd i 
visshet om att du kommer att höra oss. 
Var hälsad, Maria…

Rosa Mystica, Jesu Moder, den Heliga 
Rosenkransens Drottning och Kyrkans Moder, 
vi ber dig att åt vår värld, så sargad av strid och 
ondska, utverka fredens och enhetens gåva 
och alla nådegåvor, som skulle kunna förvandla 
dina barns förhärdade hjärtan. 
Var hälsad, Maria…
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Rosa Mystica, Apostlarnas Drottning, låt talrika 
präst- och ordenskallelser utgå från dina altaren 
och hjälp de kallade att leva ett heligt liv och 
med glödande iver verka för själarnas frälsning 
och för utbredande av din Sons, vår Herre Jesu 
Kristi Rike i hela världen. Utgjut din Himmelska 
nåd över oss. 
Var hälsad Maria…

Rosa Mystica, be för oss. 
Maria Rosa Mystica av vilken Kristus föddes 
som en ljuvlig väldoft, be för oss. Amen.
Be nu tolv Var hälsad Maria som förbön för Kyrkans alla 
angelägenheter.

Litania till Maria, Rosa Mystica

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma 
Dig
Kristus, förbarma Dig, Kristus, 

förbarma Dig
Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss
Gud Son, världens Frälsare
Gud, Helige Ande
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Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria, Be för oss
Heliga Guds Moder
Maria Mystiska Ros
Jungfrumoder till Kristus
Du den Helige Andes Brud
Du den Gudomliga Nådens Moder
Du Moder till det dyrbara livet
Du de förlorade barnens Moder
Du de landsflyktigas Moder
Du den ljuva barmhärtighetens Moder
Smärtfyllda Moder
Moder till vår själ och vårt sinne
Moder till de åldrande
Du de döendes Moder
Du kyskaste Jungfru
Du ödmjukaste Jungfru
Du uthålliga Jungfru
Du den Himmelska trädgårdens Ros
Du morgonsolens förväntansfulla skimmer
Du fredsoffrets altare
Du havets Stjärna
Du försvarets sköld
Du den Gudomliga Nådens kärl
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Du underbara vägvisare till Himmelen
Du de Gudsvigdas Moder och försvarare
Du Guds folks Moder och ledstjärna
Du Kyrkans mäktiga Moder
Du den Heliga Eukaristins Moder och 
Drottning
Du Drottning med det Obefläckade Hjärtat
Du Ordets Moder
Marie Hjärta, Rosa Mystica, Obefläckat från din 
tillkomst, genomborrat av lidande, brinnande 
av kärlek, be för våra präster och ordensfolk, 
Moder, rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
alla de präster och ordensfolk som vandrar på 
felaktiga vägar, Moder, rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be 
för de präster och ordensfolk som inte längre 
visar Gud tillbörlig respekt och vördnad, Moder, 
rädda dem 
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
de präster och ordensfolk som inte längre har 
mod att vittna om sin tro, Moder, rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
de präster och ordensfolk som inte visar det 
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Allraheligaste Sakramentet respekt och kärlek, 
Moder, rädda dem 
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
de präster och ordensfolk som har gett efter för 
världens lockelser och inte längre söker Gud, 
Moder, rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, 
genomborrad av smärta och brinnande av 
kärlek, be för de präster och ordensfolk som 
inte längre biktar sig och accepterar syndfulla 
gärningar, Moder, rädda dem 
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
de präster och ordensfolk som inte längre älskar 
dig och därför kallnat i sina hjärtan, Moder, 
rädda dem 
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
de präster och ordensfolk som inte längre lyder 
den Helige Fadern, Moder, rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
de präster och ordensfolk som leder människor 
på fel vägar, Moder, rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be 
för de präster och ordensfolk som har lämnat 
Kyrkan, Moder, rädda dem
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Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
alla präster och ordensfolk för ditt Obefläckade 
Hjärtas skull, Moder, rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be 
för alla präster och ordensfolk för dina tårars, 
smärtors och övergivenhets skull, Moder, rädda 
dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
alla präster och ordensfolk för din Sons skull, 
Han som på Korset gav dig sina präster till söner, 
Moder, rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
alla präster och ordensfolk för ditt moderskaps 
skull, som omfamnar alla människor på jorden, 
Moder, rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, 
be för alla präster och ordensfolk för din 
oövervinnerliga förbönsmakts skull, Moder, 
rädda dem
Marie Obefläckade Hjärta, Rosa Mystica, be för 
alla präster och ordensfolk, för du är Förmedlare 
av nåd, så mäktig och full av omsorg, Moder, 
rädda dem
L. Be för oss Heliga Guds Moder, Kyrkans 
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Moder.
Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.
L. Låt oss be. Allsmäktige och Barmhärtige Gud, 
för Din Barmhärtighets seger och för själarnas 
frälsning har Du skänkt den Obefläckade 
Jungfrun Maria kärlekens obegränsade makt 
över Jesu Hjärta. Vi ber Dig att på hennes förbön 
bli beskyddade från syndens smitta och få tjäna 
Dig med rent hjärta, för att leva och dö i Din 
Heliga Kärlek.
Alla Amen.
L. Herre Jesus Kristus, vår Medlare hos Fadern, Du 
som värdigats utse den Saliga Jungfrun Maria, 
Din Mystiska Ros, Din Moder och Moder till Din 
Kyrka, att även bli vår Moder och Förmedlare hos 
Dig, låt oss få all den hjälp och nåd vi behöver 
genom Marie Obefläckade Hjärta, Du som lever 
och råder från evighet till evighet.
Alla Amen.
L. Moder, kärleksfullt leder du oss på vägen 
till din Son, Jesus Kristus. Låt oss med dig få 
hjälpa de hårt prövade Gudsvigda, särskilt våra 
präster. De har den största heliga makten och 
befogenheten att förvandla bröd och vin till 
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din Sons Kropp och Blod. De är medlare mellan 
Gud och oss. De bär det största ansvaret för 
våra själar. Men vi är också ansvariga för att 
den Heliga Kyrkan får heliga präster. Hjälp oss, 
genom ditt Obefläckade Hjärta, o Smärtfyllda 
Moder, som brinner av kärlek för oss.
Alla Amen.
L. Maria, Rosa Mystica, våra själar gläds över 
att se denna ljuva blomma, vars gröna blad 
är tecknet på din eviga ungdom. Maria, Rosa 
Mystica, Moder till Jesusbarnet, Vår Herre, och 
till alla själar som är anförtrodda din moderliga 
omsorg. Genomborra oss av sorg med ditt 
Smärtfyllda Hjärtas törnen över världens synder. 
Och hela vår själs sår och led oss alla bort från 
det Gudsfrånvända levnadssättet som medvetet 
och omedvetet plågar mänskligheten, för dina 
smärtors, lidandens, umbärandens och tårars 
skull. Men framför allt, för Jesu, din älskade Sons 
och Herres skull.
Alla Amen. 

Förberedelsebön inför Mottagandet
 av Den Heliga Kommunionen 

på Gottgörelsekommunionens Dag
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P. J. M. N. OFMConv.
Gottgörelsekommunionens Dag firas enligt 
Guds Moders önskan den 13 oktober varje år. 
Vid sin fjärde uppenbarelse, den 6 oktober 1966, 
sa den Heliga Jungfrun att Jesus önskade att 
man skulle instifta ”Den Universella Föreningen 
för Gottgörelsekommunion” för den 13 oktober 
varje år (eller 2:a söndagen i oktober). 
Denna akt av gottgörelse, d.v.s. att bikta sig 
och att ta emot den Heliga Kommunionen 
den dagen med intentionen att gottgöra för 
världens synder, är vi alla inbjudna till att göra 
enligt Jesu önskan. 
Guds Moder tillade vid detta tillfälle: ”De vördade 
prästerna och de troende som uppfyller min 
Sons önskan om Gottgörelsekommunion, ska 
få överflöd av min nåd.”
Den 13 oktober uppmärksammar vi också Guds 
Moders uppenbarelse och mirakel i Fatima år 
1917.

Heliga Guds Moder, du Guds älskade 
Sons renaste Moder och vår Moder, 
enligt det uppdrag Kristus gett dig 
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från Korset. Förbarma dig över våra själar, du 
som ser hela mänsklighetens tragiska situation. 
Förlåt oss alla de besvikelser som vi ger dig 
genom att svika Gud. 
Upphör inte att vara Moder för oss, för ingen 
kan ta din roll eller ersätta dig, det vet vi. 
Älskade Moder, du har bett oss att med 
rena hjärtan ta emot din Son i den Heliga 
Kommunionen denna dag, som gottgörelse 
för mänsklighetens kalla hjärtan. Det är ett 
privilegium och en glädje att få uppfylla det 
som du vill, Heliga Moder. Men endast du kan 
hjälpa oss att ta emot Honom så som Han bör 
och vill bli mottagen. 
Förbarma dig över min själ, så att Jesus finner 
ditt kärleksfulla och Obefläckade Hjärta i mig 
när Han kommer till mig under Brödets gestalt. 
Hjälp mig vid detta heliga möte att uppriktigt 
och med sann ånger be Honom om förlåtelse 
för mina och hela världens synder, ja, för allt 
som förolämpar den Gudomliga Rättvisan. 
Goda Moder, förbered min själ med särskild 
omsorg idag inför Kommunionen, så att Han 
älskar att komma till mig. För jag vet att det du 
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förbereder för Honom, det är Himmelskt och 
det är i Himlen Han hör hemma! 
Förbarma dig, Allraheligaste Moder, du 
syndarnas Tillflykt, över alla syndare som inte 
känner Gud, över alla döpta som inte lever 
upp till dopets värdighet och som inte älskar 
Gud över allting och över själarna i Skärselden 
som nu bittert ångrar sin likgiltighet och ringa 
generositet i att ära och älska Gud. 
Led oss, älskade Moder, på det eviga livets väg 
så att vi trygga en dag får komma hem till dig. 
Amen. Var hälsad Maria.

Bön till Kyrkans Moder för 
Utbredandet av Daglig Kommunion

Gammal avlatsbön. Helige Pius X, 23 jan. 1905

Heliga Jungfru Maria, det Allraheligaste 
Sakramentets Moder, du det kristna 
folkets ära, du den världsvida Kyrkans 

glädje, du världens räddning, be för oss och 
uppväck i alla troende en djup vördnad för 
Altarets Allraheligaste Sakrament och ge oss alla 
en stark längtan att få ta emot din älskade Son 
dagligen i den Heliga Kommunionen. Amen.
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Vår Fru av det Allraheligaste Sakramentet, be 
för oss.
(Gammal avlatsbön. Helige Pius X, 30 dec. 1907)

Inledningsbön vid 
”Den Universella Nådens Timma”

P. J. M. N. OFMConv.
Denna timma högtidlighåller man, enligt Guds Moders önskan, 
kl. 12.00 den 8 december, Marie Obefläckade Avlelses Högtid. Om 
det är möjligt, försök att hålla denna Nådens Timma i en katolsk 
kyrka. 
Den 8 december 1947 gav Guds Moder följande anvisningar 
om firandet av sin Obefläckade Avlelses Högtid: ”Jag önskar 
att man varje år på min högtidsdag den 8 december, kl. 12.00, 
högtidlighåller ’Den Universella Nådens Timma’, genom vilken 
man får många synliga och osynliga nådegåvor. Låt genast den 
Helige Fadern Pius XII få veta min önskan att denna Nådens 
Timma ska högtidlighållas och spridas i hela världen. De som inte 
kan gå till någon kyrka för att hålla denna timma, kan få samma 
nåd även när de ber hemma.” ”Försök att besvara denna nåd, som 
är så stor och underbar…” Pierinas berättelse om Guds Moders 
uppenbarelse i en audiens hos Påven Pius XII (1939-58) år 1951. 

Obefläckade Jungfru, Allraheligaste 
Guds Moder, Himlarnas och jordens 
Härskarinna, du är Förmedlaren av all 

nåd, för det är du som gett oss Kristus, all nåds 
Källa. 
Du har lovat att just denna dag, så kär för dig på 
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grund av den outgrundliga nåd du mottagit vid 
din tillblivelse, ge oss gudomlig nåd. 
Förbarma dig över min själ, för det är 
förbarmande jag behöver. Som den sjuke 
kommer till läkaren, så kommer jag till dig, 
du de sjukas Räddning. Som ett skadat barn 
kommer jag till dig, eftersom synden har sårat 
och fläckat min själ, du som är syndarnas Moder 
och Tillflykt. 
Då mitt hjärta oftast inte ser eller förnimmer 
Gud på grund av min brist på kärlek till Honom, 
så ber jag dig om att få den gudomliga nåden 
genom ditt Obefläckade Hjärta. 
Ingen på jorden har varit älskad och är älskad av 
Gud som du. Är det då konstigt att jag kommer 
till dig, Heliga Jungfru? 
Jag har sett fram emot denna utlovade 
Universella Nådens Timma, för jag har verkligen 
behov av nåd. Jag vill inte be om någon särskild 
nåd. Det överlämnar jag åt dig att bestämma 
vad som är bäst för mig. Vem kan avgöra det 
bättre än du, kärleksrika Moder. Om jag ändå 
ska be dig om en nåd, den största jag kan tänka 
mig, så är det att få likna din Son så mycket som 
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möjligt. Han är ju ditt allt, och det är ju i Honom 
du älskar oss. Så ju mer jag liknar Honom, desto 
mer älskar du mig. 
Jag lägger allt i dina ömma, renande och 
mäktiga händer. Mitt liv, mitt hjärta, min själ, 
min vilja, ja, allt viger jag nu till dig. Ge mig din 
nåd och kärlek och det är mig nog. Amen.
Var hälsad Maria…

Maria, Kyrkans Moder Rosenkrans
Även kallad för Prästernas Drottnings Rosenkrans. Detta är 
en förbön för Kyrkans präster och bön om att vi ska ta emot 
den Heliga Kommunionen med största möjliga värdighet och 
förberedelse. Den passar att be när som helst, men är särskilt 
lämplig inför Sakramentet, oavsett det är framför tabernaklet eller 
vid Sakramental Tillbedjan. 

Ursprunget till titeln Maria, Prästernas Drottning 
beskrevs av Mons. Francois Delamaire, 
Ärkebiskop av Cambrai på följande sätt: ”Under 
maj månad 1903 bad Syster Maria Eugenia 
från Vishetens Systrar till Guds Moder med alla 
de titlar som hennes kärlek inspirerade henne 
till. Plötsligt överraskade hon sig själv med att 
kalla Guds Moder med en titel som var henne 
alldeles okänd: Prästernas Drottning, be för oss! 
Guds Moder uppenbarade sig då för henne 
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och sa: ’Jag älskar när man ber till mig under 
denna titel. Upprepa den, kära dotter. Ja, jag 
är Prästernas Drottning, denna ärorika titel är 
mig verkligen kär.’ Guds Moder bad om att bli 
avbildad i en staty där hon log, med en kunglig 
krona på huvudet, hållande en kalk i högra 
handen (symbolen för hennes smärtor) och på 
vänstra armen Jesusbarnet som själv höll ett 
ciborium och som visar en hostia med önskan att 
ge sig själv till oss i den Heliga Kommunionen.” 
Guds Moder sa: ”När jag visar Jesus är jag 
monstransen och när jag håller Honom är jag 
patenen.” Den enkla dräkten som Maria avbildas 
med är vit (renhet och ödmjukhet) kantade 
med guld (kärlek och generositet). Syster Maria 
Eugenia fick även ta emot uppenbarelsen av en 
medalj, som avbildar samma motiv som statyn. 
På baksidan av Mariabilden avbildas en kalk 
med hostia och runt medaljen står texten: O 
Jesus Hostia, gör oss rena och starka. Jesus själv 
började då tala och sa: ”Nej, min Moder, men så 
ska det stå: O Jesus Hostia, genom Maria den 
Obefläckade, gör oss rena och starka”.
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År 1908 upprättades genom Kardinal Richards 
tillåtelse och välsignelse i Sankt Nikolaus´ av 
Chardonnet församling i Paris, ett brödraskap 
med uppgiften att erkänna och vända sig till 
Maria, Prästernas Drottning och genom hennes 
förmedling utverka kallelser till Kyrkans tjänst 
och be om prästernas helgande.

Själva rosenkransen består av tre dekader: Trettio år för att ära 
Kristi fördolda liv i Nasaret med Josef och Maria. Pendangen består 
av fem kulor för att ära Kristi fem Heliga Sår och avslutningsvis 
finns en Mariamedalj (Maria, prästernas Drottning). Man kan 
naturligtvis be denna rosenkransbön med vilken rosenkrans som 
helst eller även utan.

 
Kyss medaljen (eller krucifixet) och gör korstecknet med det 
medan du ber:

Maria, / prästernas Moder och Drottning, be för 
oss och för hela Kristi Kyrka.

På pendangens fem kulor be:

Herre Jesus Kristus, / för Dina Heliga Sårs skull, 
skänk Kyrkan heliga präster och helig iver i dina 
troendes hjärtan.

Mellan varje dekad be:

Herre Jesus Kristus, / ge oss Din nåd, att ingen 
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tar emot Din Heliga Kropp och Dyrbara Blod 
ovärdigt: utan sann ånger över all synd och 
skuld och uppriktig längtan efter Dig. Amen.

De tre dekaderna ber man med följande bön : 

O Jesus Hostia, / genom Maria den Obefläckade, 
gör oss rena och starka.

Avslutningsbön:

Maria, prästernas Moder och Drottning, be för 
oss och för hela Kristi Kyrka. / Helige Josef, hjälp 
oss att ta emot Jesus med största möjliga kärlek 
och vördnad. Amen.
Avsluta de tre dekaderna med att be enligt den Helige Faderns 
intentioner: Fader vår och Var hälsad Maria.

Bön till Maria, Världsalltets Härskarinna
Nostra Signora Universale – Crociata mondiale di preghiera 
per il Santo Padre. År 1918 uppenbarade sig Guds Moder för 
vördnadsvärda Flora Manfrinati (1907-1954), när hennes Första 
Kommunion firades i kyrkan. Den unga Flora blev i samma 
ögonblick botad från den svåra sjukdom hon led av. Den Heliga 
Jungfrun uppenbarade sig senare även vid ett flertal tillfällen med 
uppmaningen att be följande lilla bön för Kyrkans välgång och 
beskydd. Flora blev även inspirerad att grunda en kristen lärarkår 
(Opera delle apostole educatrici) genom Guds Moders ord: ”Du 
måste kämpa mot världens fiende. Den Onde förbereder nu sin 
här, jag förbereder också min härskara av Änglar!”
Man kan med fördel be denna skottbön som en rosenkransbön 
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genom att be bönen på de fem dekaderna. De ensamma kulorna 
ber man Fader vår, precis som den ordinarie Rosenkransen.

Maria, Världsalltets Härskarinna, / beskydda 
Vatikanen och genom Vatikanen beskydda hela 
världen!   
 

Bön till Den Helige Josef
för Den Heliga Kyrkan

Påbjöds av Påven Leo XIII (1878-1903) att läsas efter 
Rosenkransbönen. Den brukar kallas för ”Oktoberbönen”. 
Avlatsbön (Ind. Part.-Ench. Ind. n. 19)

Till dig, Helige Josef, flyr vi i vår nöd. 
Sedan vi bett din renaste maka om 
hjälp, ber vi även förtröstansfullt om ditt 

beskydd. För den kärleks skull som förenade dig 
med Guds Moder, den Obefläckade Jungfrun, 
och för den faderliga kärleks skull med vilken 
du omfamnade Jesusbarnet, ber vi dig, se med 
barmhärtighet till den arvedel: Kyrkan, som 
Jesus Kristus har köpt med sitt Dyrbara Blod. 
Kom till vår hjälp med din mäktiga förbön, du 
den Heliga Familjens säkra skydd och trogna 
stöd. Vaka över oss, Jesu Kristi utvalda släkte 
och folk. Håll borta ifrån oss, kärleksrike fader, 
all villfarelsens smitta och fördärv. Hjälp oss, du 
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vår starke Beskyddare, i vår kamp mot mörkrets 
makter, och liksom du en gång har räddat 
Jesusbarnet ur den yttersta livsfara, så försvara 
nu Guds Heliga Kyrka mot alla fienders angrepp 
och försåt. Ta oss under ditt beskydd, så att vi 
efter ditt föredöme och med din hjälp får leva 
ett heligt liv, dö en salig död och uppnå den 
eviga glädjen i Himmelen. Amen.

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!
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Fredag

Kristi Lidande
”Med allt ditt hjärtas kärlek ska du förena 
dig med mina lidanden! När du vaknar på 
morgonen tänk då på de oerhörda lidanden 
som jag fått utstå under den gångna natten 
(dvs. Skärtorsdags kväll till Långfredagens 
morgon). Under ditt arbete denna dag betänk 
min korsväg, under vilken det inte fanns en 
enda stunds vila. I total utmattning ledde de 
mig till avrättningsplatsen. Meditera över alla 
de lidanden som jag har utstått till det yttersta 
för er skull! Därför säger jag dig att det aldrig är 
för mycket det du gör för mig! Från kl. 12.00 till 
15.00 ska du tillbe mina Heliga Sår. Håll fastan, 
helst tills klockslaget för min nedtagning från 
Korset (dvs. ungefär kl. 16.00). Mitt barn, ju mer 
du accepterar offer desto mer ökar nåden i dig.”

Offerrosenkransen av Herrens Bittra Lidande
”Jag ger dig hela mitt lidandes bitterhet för 
att du ska kunna offra det åt mig om och om 
igen, precis som om det vore ditt eget lidande. 
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Var och en som kommer att göra samma offer 
ska få dubbelfaldig lön ur min hand, och varje 
gång som detta offer förnyas ska belöningen 
bli dubbel. Detta är den hundrafaldiga lönen 
som man kan få i detta liv och sedan det eviga 
livet… När någon i anden ser på mig med 
kärlek och mediterar över mitt lidande, är det 
som om han kärleksfullt rörde vid mina Sår med 
en rosenknopp. Som belöning ska jag såra hans 
hjärta med min Kärlek. Ja, än mer, om någon 
fäller tårar över mitt lidande, ska jag ta emot 
detta som om han hade lidit för mig.” Herrens 
löfte genom Heliga Mechtilde av Hackeborn 
(1241-98, 19 nov.)

Inled genom att kyssa krucifixet på din vanliga rosenkrans, gör 
korstecknet med det.
På pendangens fem kulor be följande bön:

Jesus, världens Frälsare, förbarma Dig över mig. 
/ För Dig är ingenting omöjligt: förbarma Dig 
över de arma syndarna.

Heliga Gertrud den Stora fick höra Herren lova alla dem som ber 
denna bön fem gånger till Hans Heliga Sårs ära, andligen kysser 
Hans Sår med kärlek, tillsammans med andra böner (dvs. övriga 
böner i denna rosenkrans) och offrar dessa böner till Fadern 
genom Jesu Heliga Hjärta, så tas detta emot av Gud som den 
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innerligaste av alla andaktsövningar och böner.

På de ensamma kulorna be:

Med smärta tänker jag på Ditt Heliga Lidande, 
Herre, / och jag ber Dig att såra mitt hjärta med 
Din Kärlek. Amen.

På de tio kulorna:

Herre Jesus Kristus, / jag offrar Dig allt Ditt 
lidandes bitterhet, som gottgörelser för alla 
förolämpningar och synder mot Dig. Amen.

Avsluta Offerrosenkransen med att se på ditt krucifix (det som 
hänger på rosenkransen eller på väggen) och be en bön med 
egna ord om barmhärtighet för hela mänskligheten. Kyss sedan 
krucifixet med ömhet och vördnad.

”Om någon bara ser på den Korsfästes bild med 
helig intention, belönar Gud honom eller henne 
med sådan ofattbar godhet och barmhärtighet 
att han eller hon i sin själ tar emot, som på en 
helt ren spegel, en bild så underbar att hela den 
Himmelska Härskaran gläder sig över det. Detta 
bidrar också till att föröka dennes eviga ära i det 
eviga livet, i enlighet med hur han eller hon har 
praktiserat denna devotion under sitt liv.”

Heliga Gertrud den Stora (1256-1302, 16 nov.)
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De Femton Bönerna till 
Den Lidande Kristus

De Femton Bönerna till den Lidande Kristus 
brukar även kallas för Den Heliga Birgittas 
Femton Böner. 

Besökare i Sankt Paulusbasilikan i Rom 
kan se ett krucifix ovanför tabernaklet i 
Sakramentskapellet. Krucifixet har skulpterats 
av Pierre Cavallini inför vilket den Heliga Birgitta 
(1303-74, 23 juli och den 7 okt.) brukade be 
och inför vilket hon enligt traditionen mottog 
dessa femton böner från Vår Herre. Följande 
inskription finns i kyrkan för att påminna om 
händelsen: ”Pendentis, Pendente Dei verba 
accepti aure accipit et verbum corde Birgitta 
Deum. Anno Jubilei MCCCL”. (Birgitta har tagit 
emot ordet från den som är upphängd genom 
hörseln och på så sätt tagit emot Guds Ord i 
hjärtat. Jubelåret 1350).
Eftersom Birgitta sedan länge velat få veta 
antalet slag som vår Herre fick under sitt lidande 
uppenbarade Herren sig för henne och sade: 
”Jag tog emot 5480 slag på min kropp. Om du 
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önskar ära dem på något sätt, bed femton Fader 
vår och Var hälsad Maria med följande böner, 
som jag nu lär dig, under ett helt år. När året har 
fullbordats, kommer du att ha ärat vart och ett 
av mina sår.”
 
Den Heliga Birgitta skrev följande till sin bror: 
”Jag befann mig i mycket svåra situationer, 
lidande, sjukdomar, fattigdom och övergivenhet 
plågade mig ständigt. Med kärlek har jag varje 
kväll bett dessa femton böner och mitt liv blev 
på ett mirakulöst sätt förvandlat. Herren, som är 
trogen sina löften har uppfyllt mig med glädje, 
välmående, tröst och gett mig allt vad jag 
behöver. Det som Jesus har gjort för mig, det 
kommer Han även att göra för dig, käre bror. Så 
be dessa böner!”

Dessa böner med tillhörande löften har 
kopierats från en bok tryckt i Toulouse år 1740 
och publicerats av P. Adrien Parvilliers SJ, 
apostolisk missionär i det heliga landet, med 
samtycke, tillstånd och rekommendation att 
distribuera dem. Föräldrar och lärare som läser 
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dem för små barn under minst ett år, kommer 
att tillförsäkra dem skydd för hela livet från alla 
allvarliga olyckor som skulle innebära förlust av 
ett av deras fem sinnen. 

Påven Urban VI (1378-89) uppmanade att man skulle göra många 
kopior för spridning av den Heliga Birgittas femton böner. Många 
biskopar och kardinaler gav sitt uttryckliga godkännande till 
dessa böner och löften, bland andra Kardinal Giraud av Cambrai 
år 1845 och Ärkebiskop Florian av Tolouse år 1863. 
Den Salige Pius IX (1846-78) fick kännedom om dessa böner 
med prologen. Han godkände dem den 21 maj 1862 genom att 
erkänna dem som sanna och nyttiga för själen. 
En samling små böcker, bland dem dessa böner, godkändes av 
Kongressen i Malines den 22 augusti 1863. 
Påven Benediktus XV (1914-22) gav följande omdöme om den 
Heliga Birgittas femton böner: ”Efter ett grundligt studium 
innebär erkännandet av sådana uppenbarelser ingenting annat 
än att man mycket väl kan publicera dem till gagn för de troendes 
enhet… Fast de inte förtjänar samma tilltro som religionens 
sanningar, kan man emellertid tro dem utifrån människans tro, 
som överensstämmer med försiktighetsreglerna genom vilka de 
är trovärdiga och stödda av tillräckliga motiv som man fromt kan 
tro.” 
Paulus VI (1963-78) godkände bönerna genom dekret från den 18 
nov. 1966, publicerade i Acta Apostilicae Sedis, Vol. 58, Nr 16 av 
den 29 nov. 1966. 

Måste man då läsa bönerna varje dag utan 
avbrott för att få del av privilegierna? 
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- Man bör hoppa över att be bönerna så få 
gånger som möjligt; men om man av allvarligt 
motiv hoppar över att be dem en dag förlorar 
man för den skull inte de privilegier som är 
knutna till dem så länge som man läser 5480 
böner under ett år, dvs. om man inte bett 
bönerna under en dag ska man läsa dem två 
gånger dagen därpå (undantag är om man är 
allvarligt sjuk). 
- Man måste läsa dem med andakt och 
koncentrera sig på orden man uttalar.
- Man kan med fördel dela upp bönerna 
under dagen. Det är med andra ord inte 
nödvändigt att be alla femton böner vid ett och 
samma tillfälle under dagen. 
- Dessa böner kan tjäna som motsvarighet 
till Korsvägsandakten.

De Löften vår Herre gav åt Dem som ber 
De Femton Bönerna under ett helt År

”Jag ska befria femton själar i hans familj från 
Skärselden.
Femton själar i hans familj ska bekräftas och 
skyddas i nåd.
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Femton syndare i hans familj ska omvändas.
Den som läser dessa böner ska uppnå första 
graden av fullkomlighet.
Femton dagar före sin död ska jag ge honom 
min Dyrbara Kropp för att han inte ska hungra 
för evigt. Femton dagar före sin död ska jag ge 
honom mitt Dyrbara Blod att dricka för att han 
inte ska törsta för evigt.
Femton dagar före sin död ska han känna en 
djup ånger över alla sina synder och han ska få 
en fullkomlig kännedom om dem.
Jag ska ställa mitt Segertecken, som är Korset 
inför honom till hans hjälp och försvar mot 
fiendens attacker.
Före hans död ska jag komma med min käraste, 
älskade Moder.
Jag ska i nåd ta emot hans själ och jag ska leda 
den till den eviga glädjen.
Sedan jag lett den dit ska jag låta honom dricka 
ur min Gudoms källa, något som jag inte ska 
göra för dem som inte har läst dessa mina 
böner.
Låt det bli känt att den som levt i dödssyndens 
tillstånd i trettio år men som andaktsfullt läser 
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eller har intentionen att läsa dessa böner, 
kommer att få förlåtelse av Herren för sina 
synder.
Jag ska skydda honom från stora frestelser.
Jag ska bevara och skydda hans fem sinnen.
Jag ska bevara honom från en plötslig död.
Hans själ ska befrias från den eviga döden.
Han ska få allt han ber Gud och den Heliga 
Jungfrun om.
Om han har levt hela sitt liv och följt sin egen 
vilja och hans död är bestämd till nästa dag, ska 
hans liv förlängas.
Varje gång man läser dessa böner får man 
partiell avlat.
Han tillförsäkras en plats bland Änglarnas kör.
Den som lär en annan dessa böner, ska få fortsatt 
glädje och förtjänst, som ska vara i evighet.
Där dessa böner läses eller kommer att läsas i 
framtiden är Gud närvarande med sin nåd.”

Inled gärna med en akt av ånger:

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta 
mina synder och avskyr dem, ty 
genom att synda har jag inte bara 

förtjänat de straff som Du rättvist har bestämt 
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utan framför allt har jag också kränkt Dig, Du, 
det högsta goda, Du som är värd att älskas 
över allting. Därför gör jag nu den bestämda 
föresatsen att med Din nåd inte mera synda och 
undvika framtida tillfällen till synd. Amen.

Första Bönen

Jesus Kristus, Du eviga Godhet för dem 
som älskar Dig, glädje som övergår all 
glädje och vad vi kan längta efter. Du, 

frälsning och hopp för alla syndare. Du som har 
visat att Du inte har större önskan än att vara 
kvar hos oss. När tiden var inne antog Du även 
mänsklig natur till tidens ände av kärlek till alla 
människor. 
Påminn Dig det lidande Du har uthärdat från 
det ögonblick då Du avlades, särskilt under Ditt 
lidande och död såsom det var bestämt och 
förordnat från evighet i den gudomliga planen. 
Påminn Dig, Herre, att Du gav Dina lärjungar Din 
Heliga Kropp och Ditt Dyrbara Blod under den 
sista måltiden sedan Du tvättat deras fötter, och 
att medan Du vid samma tillfälle ömt tröstade 
dem, förutsagt Ditt kommande lidande. 
Påminn Dig den förtvivlan och bitterhet som 
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Du erfor i Din själ när Du själv bar vittnesbörd 
genom att säga: ”Min själ är bedrövad intill 
döden”. 
Påminn Dig all rädsla, ångest och pina som 
Din svaga Kropp fick genomlida under den 
högtidliga påsktiden före Ditt Offer på Korset. 
Kom ihåg hur Du efter att ha bett tre gånger, 
badade i svett och Blod, hur Du blivit förrådd 
av Judas, Din lärjunge, arresterad av människor 
från ett folk som Du hade utvalt och upphöjt, 
anklagad av falska vittnen, orättfärdigt dömd 
av tre domare medan Du ännu var ung. 
Påminn Dig hur Du avkläddes Din mantel och i 
stället kläddes i löjets klädnad, hur Ditt ansikte 
och Dina ögon var förbundna, hur Du blev 
torterad och krönt med törnen, fick en stav i 
Dina händer, och den våldsamhet som Du blev 
slagen med bunden vid en pelare, hur Du blev 
överöst med skymfningar och grymheter. 
Låt mig, som vill ära alla dessa smärtor och 
lidanden som Du fick uthärda före Ditt lidande 
på Korset började, innan jag dör få en sann 
ånger, avlägga en uppriktig och fullständig bikt, 
förtjänstfullt gottgöra och bli befriad från alla 
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mina synder. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Andra Bönen

Jesus, Du som är Änglarnas sanna 
frihet, Paradisets välbehag, påminn 
Dig de omänskliga prövningar som 

Du fick uthärda när Dina fiender omringade 
Dig som ilskna lejon. Påminn Dig de otaliga 
förolämpningar, spott, slag, sönderrivningar 
och andra grymheter som aldrig någon hört 
talas om, och hur soldaterna plågade Dig efter 
behag. 
När jag begrundar dessa plågor och 
förolämpande ord, bönfaller jag Dig, min 
Frälsare, att befria mig från alla mina ovänner, 
synliga och osynliga, och att ta mig under 
Ditt beskydd till fullkomlig och evig frälsning. 
Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Tredje Bönen

Jesus, Himmelens och jordens Skapare 
som ingenting kan begränsa. Du som 
omsluter och håller allt i Din kärleksfulla 
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hand, påminn Dig det fasansfulla lidande som 
Du led när Dina allraheligaste händer och fötter 
spikades fast vid Korset genom slag efter slag 
med stora, trubbiga spikar. De fann Dig inte i ett 
tillräckligt eländigt tillstånd för att tillfredsställa 
sin vrede. De gjorde Dina Sår större och la på 
Dig pina på pina och med obeskrivlig grymhet 
sträckte de ut Din Kropp på Korset, drog Dig, 
knuffade Dig från alla sidor så att Dina lemmar 
vanställdes. 
Jag ber Dig, Jesus, genom minnet av dessa 
allrahögsta kärlekens lidanden på Korset, att ge 
mig nåden att frukta och älska Dig. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Fjärde Bönen

Jesus, Himmelske Läkare, upphöjd på 
Korset för att hela våra sår med Dina. 
Påminn Dig de krossår som Du fick 

lida. Påminn Dig alla Dina lemmars svaghet, 
utsträckta så till den grad att en sådan smärta 
som Din aldrig erfarits. Från kronan på huvudet 
till Dina fötters sulor fanns inte en enda fläck på 
Din kropp som inte blivit plågad, och ändå, Du 
glömde allt Ditt Lidande, Du upphörde inte att 
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be till Din Himmelske Fader för Dina fiender: 
”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör”.
Genom denna stora barmhärtighet och i 
åminnelse av detta lidande, gör så att minnet 
av Ditt fruktansvärda lidande uppväcker i oss 
en fullkomlig ånger och befrielse från alla våra 
synder. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Femte Bönen

Jesus, den eviga härlighetens spegel, 
påminn Dig den sorg som Du erfor när Du 
i Ditt gudomliga ljus tänkte på dem som 

skulle räddas genom Ditt välsignade lidandes 
förtjänst och hur Du samtidigt såg den stora 
mängd förtappade som skulle dömas för sina 
synder och hur Du bittert klagade över dessa 
hopplöst förlorade och olyckliga syndare. 
Genom denna avgrund av medlidande, 
särskilt genom den godhet som Du visade den 
botfärdige rövaren Dismas när Du sa till honom: 
”I dag ska Du vara med mig i Paradiset”, ber jag 
Dig, gode Jesus, att i min dödsstund visa mig 
Din barmhärtighet. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.
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Sjätte Bönen

Jesus, mest älskade och efterlängtade 
Konung, påminn Dig den sorg Du fick 
lida när Du avklädd och lik en vanlig 

förbrytare spikades fast och höjdes upp på 
Korset. Kom ihåg hur hela Din familj och Dina 
vänner övergav Dig, utom Din älskade Moder 
som stannade kvar hos Dig under Din dödskamp 
och som Du anförtrodde åt Din trogne lärjunge 
när Du sa: ”Kvinna, se din son.” och till Johannes: 
”Son, se din Moder.” 
Jag ber Dig, min Frälsare, genom sorgens svärd 
som genomborrade Din Heliga Moders själ, att 
ha medlidande med mig i allt mitt lidande och 
i alla mina svårigheter, både fysiskt och andligt. 
Hjälp mig i mina prövningar, särskilt i min 
dödsstund. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Sjunde Bönen

Jesus, outtömliga Källa av medlidande, 
Du som med stor kärlek sa från Korset: 
”Jag är törstar”. Du led av törst efter 

människornas frälsning. 
Jag ber Dig, min Frälsare, upptänd i våra 
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hjärtan en längtan efter att sträcka oss mot 
fullkomligheten i allt vad vi gör och att utsläcka 
köttets begär och världsliga böjelser. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Åttonde Bönen

Jesus, hjärtats Godhet, andens Glädje, 
genom det sura vinets och gallans 
bitterhet som Du smakade på Korset 

av kärlek till oss, ge oss nåden att värdigt få ta 
emot Din Dyrbara Kropp och Ditt Dyrbara Blod 
under vårt liv och i vår dödsstund, så att detta 
ger oss läkedom och tröst för våra själar. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Nionde Bönen

Jesus, konungsliga Dygd, andens Glädje, 
kom ihåg den smärta Du utstod när 
Du djupt ner i ett hav av förtvivlan när 

döden närmade sig, förolämpad och kränkt av 
Dina fiender, ropade med hög röst att Du var 
övergiven av Din Fader och sa: ”Min Gud, min 
Gud, varför har Du övergett mig?” 
Genom denna ångest ber jag Dig min Frälsare, 
överge mig inte i min dödsstunds rädsla och 
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smärta. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Tionde Bönen

Jesus, Du som är Början och Slutet av 
allt, liv och godhet, påminn Dig, att Du 
för vår skull störtades i en avgrund av 

lidande från Dina fötters sulor till kronan på Ditt 
Huvud. 
I betraktande av Dina Sårs ohygglighet, lär mig 
att genom ren kärlek hålla Dina Bud, vilkas väg 
är bred och lätt för dem som älskar Dig. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Elfte Bönen

Jesus, Barmhärtighetens oändliga djup, 
jag ber Dig vid minnet av Dina Sår, som 
trängde in i Din benmärg och i djupet 

av Din varelse, att dra mig, eländiga syndare, 
överväldigad av allt det jag är skyldig till, bort 
från synden och att gömma mig från Ditt 
Ansikte som med rätta är förargat på mig. Göm 
mig i Dina Sår tills Din rättvisa vrede har gått 
över. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.
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Tolfte Bönen

Jesus, Sanningens Spegel, enhetens 
Sigill, Barmhärtighetens Källa, påminn 
Dig de många och olika Sår, med vilka 

Du täcktes från huvud till fot, sönderriven och 
färgad röd av Ditt utgjutna och tillbedjansvärda 
Blod. O, stora och universella Smärta, vilken Du 
led i Ditt jungfruliga kött av kärlek till oss. Gode 
Jesus, vad finns det som Du kunde ha gjort för 
oss som Du inte har gjort? 
Låt Ditt lidandes frukt förnyas i min själ genom 
att jag troget minns Ditt lidande, och må Din 
Kärlek förökas i mitt hjärta varje dag till dess att 
jag ser Dig i evigheten. Du som är allt det godas 
och all glädjes Skattkammare, som jag ber Dig 
att ge mig, gode Jesus i det eviga livet. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Trettonde Bönen

Jesus, starka Lejon, odödlige och 
oövervinnerlige Konung, påminn Dig 
den Smärta vilken Du uthärdade när 

all Din styrka, både andlig och kroppslig, var 
helt slut. Du böjde Ditt Huvud och sa: ”Det är 
fullbordat.” 
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Genom denna ångest och sorg, ber jag Dig 
Herre Jesus, att ha förbarmande med mig i 
min sista timma, när min ande är så oroad och 
försvagad. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Fjortonde Bönen

Jesus, Faderns ende Son, Hans härlighet 
och avbild av samma väsen, påminn Dig 
den enkla och ödmjuka överlåtelsen när 

Du överlät Din ande till Din Fader och sa: ”Fader, 
i Dina händer överlämnar jag min ande”, och 
med Din Kropp alldeles sönderslagen, med Ditt 
brutna och barmhärtiga Hjärta öppet för att 
frälsa oss, andades Du ut. 
Du helgonens Konung, genom denna Dyrbara 
Död, ber jag Dig, trösta mig och hjälp mig att 
motstå det onda, köttet och världen, så att jag, 
död från denna värld, kan leva endast för Dig. 
Jag ber Dig att i min dödsstund ta emot min 
pilgrimssjäl, som varit i landsflykt och som nu 
kommer tillbaka till Dig. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Flamma��.indd   �7� 2009-0�-08   �0:�2:�7



�76

Femtonde bönen

Jesus, sanna och livgivande vinstock, 
kom ihåg allt det Blod som rann från Din 
sargade Kropp då Ditt huvud slutligen 

böjdes ned och soldaten Longius öppnade Din 
sida med sin lans, så att de sista dropparna av 
Blod och Vatten strömmade ut. 
För detta oerhörda lidandes skull ber jag Dig, 
kärleksrike Jesus, att genomtränga mitt hjärta, 
så att jag dag och natt utgjuter ångerns och 
kärlekens tårar. Omvänd mig helt och hållet 
till Dig, så att Du kan bo i mitt hjärta och min 
omvändelse ge Dig glädje. Låt slutet av mitt liv 
präglas av helighet, så att jag kan få lova Dig i 
evighet med alla Dina helgon. Amen. 
Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Slutbön

Min Herre Jesus Kristus, den levande 
Gudens Son, ta emot min bön med 
samma glödande kärlek med vilken 

Du uthärdade Din Allraheligaste Kropps alla Sår. 
Förbarma Dig över oss alla, levande och döda. Öppna 
Din barmhärtighet för oss, ge oss Din nåd, förlåtelse 
för alla synder, efterskänk oss all skuld och ge oss till 
sist det eviga livet. Amen.
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Jesu Heliga Sårs Rosenkrans
Syster Maria Martha Chambon, tillhörande Visitationsklostret 
i Chambéry, Frankrike, dog i helighetens väldoft den 21 mars 
1907, tog emot följande Rosenkransbön till Jesu Heliga Sår med 
dess löften av Herren själv. Herren kallar själv i uppenbarelsen 
denna Rosenkransbön för Barmhärtighetens Rosenkrans 
(jfr Barmhärtighetens Krona som Heliga Faustina i Polen fick 
uppenbarad av Herren). Uppenbarligen har namnet senare 
ändrats av Syster Marias medsystrar då namnet Rosario delle 
Sante Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo propagerades i de 
foldrar som utgavs av Visitationsklostret i Pisa. Böneformen fick 
Kyrkligt godkännande år 1927. 
Syster Maria Martha fick följande löften för alla dem som ber 
denna Rosenkransbön: 

”Jag vill ge dig allt du ber om genom mina 
Heliga Sår. Det är viktigt att sprida denna form 
av tillbedjan. 
Denna bön kommer inte från världen utan från 
Himmelen och den kan åstadkomma allting. 
Mina Heliga Sår uppehåller världen. Be mig att 
du alltid måtte älska dem, för de är källan till 
varje nåd. 
Du måste ofta be denna bön, få din nästa att 
göra detsamma och ge den vidare till själarna. 
När du drabbas av lidanden, överlämna dem till 
mina Sår och de kommer att bli lindrade. 
Det är viktigt att be denna bön hos de sjuka. 
Bönen kommer att lyfta den sjukes själ och 
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kropp. 
Syndaren som säger ‘Evige Fader jag överlämnar 
till Jesu Heliga Sår…’ kommer att bli omvänd. 
Mina Sår helar dina sår. 
Ingen själ kommer att utplånas som andas sin 
sista suck i mina Sår, för de ger evigt liv. 
För varje ord du uttalar i mina Sårs Rosenkrans 
ska jag låta en droppe av mitt Blod falla på en 
syndares själ. 
Den själ som har ärat mina Heliga Sår och 
överlämnat åt dem själarna i Skärselden, till 
dem kommer när han eller hon dör den Heliga 
Jungfrun, Änglarna och jag själv för att ta emot 
honom eller henne i skinande härlighet och 
kröna honom eller henne. 
Mina Heliga Sår är skatternas Skatt för själarna 
i Skärselden. 
Tillbedjan av mina Heliga Sår är boten för dessa 
ondskans tider. 
Från mina Heliga Sår kommer helighetens 
frukter. När du mediterar över dem kommer du 
alltid att finna ny näring för kärleken. 
Om du sänker ned dina gärningar i mina Heliga 
Sår kommer de att öka i värde; dina minsta 
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handlingar dränkta i mitt Heliga Blod kommer 
att glädja mitt Hjärta”.

Man ber denna rosenkransbön med den vanliga rosenkransen. 
Inledningsböner:

Evige Fader, / jag offrar Dig denna 
Rosenkrans till minne av Jesu Kristi 
lidande och död. För Jesu Allraheligaste 

Hjärtas förtjänsters skull ber jag om befrielsen 
av själarna ur Skärselden. 
Och ni välsignade själar, be för mig om den nåd 
som jag behöver.
 

Jesus, Gudomlige Frälsare, / förbarma Dig 
över oss och över hela världen. Amen. 
Helige, Allsmäktige, Odödlige Gud, 

förbarma Dig över oss och över hela världen. 
Amen. 
Jesus, ge oss nåd och barmhärtighet i alla faror; 
skyl oss med Ditt Dyrbara Blod. Amen. 
Evige Fader, förbarma Dig över oss genom Jesu 
Kristi Blod, Han som är Din ende Son. 
Förbarma Dig över oss som ber Dig om nåd. 
Amen. Amen. Amen.
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På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu 
Kristi Sår till helande för våra själars sår.

På de tio kulorna:

Jesus, / för Dina Heliga Sårs förtjänsters skull, 
förlåt oss och förbarma Dig över oss.

Som avslutning ber man tre gånger:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu 
Kristi Sår till helande för våra själars sår.

Litania till Jesu Heliga Sår
P. J. M. N. OFMConv

En dag när den Heliga Gertrud den Stora (1256-
1302, 16 nov.) hade avslutat sina böner till Jesu 
Heliga Sårs ära, fick hon en vision av Herren, på 
vars Sår låg en gyllene ros. Herren gav följande 
löfte: ”Jag kommer att visa mig för dig på detta 
förhärligade sätt i din dödsstund och jag ska 
dölja alla dina synder och smycka dig med ära 
precis på samma sätt som du har smyckat mina 
Sår med dina hyllningar. Alla som hyllar mina 
Sår lovar jag samma nåd.”

Flamma��.indd   �80 2009-0�-08   �0:�2:�7



�8�

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma 
Dig
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma 

Dig
Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss
Gud Son, världens Frälsare
Gud Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria, Smärtfyllda Moder, Be för oss
Jesu Heliga Sår, var min räddning
Jesu Heliga Sår, var min styrka i allt lidande
Jesu Heliga Sår, var mitt beskydd i all frestelse
Jesu Heliga Sår, var min sköld mot själens 
fiender
Jesu Heliga Sår, var min tröst i svårmod och 
sorg
För det Heliga Såret på Din skuldra, hjälp mig 
att troget bära mitt kors
För de Heliga Såren på Ditt huvud, ge mig nåden 
att alltid ära och älska Dig
För alla de Heliga Sår som Du fått genom 
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tortyren, bevara min själ från syndens orena 
fläckar 
För det Heliga Såret i Din högra fot, led mig på 
frälsningens och fullkomlighetens väg
För det Heliga Såret i Din vänstra fot, var alltid 
vid min sida
För det Heliga Såret i Din högra hand, bevara 
mig från att någonsin skiljas från Dig
För det Heliga Såret i Din vänstra hand, välsigna 
mig och omfamna mig med Din Barmhärtiga 
Kärlek
För det Heliga Såret i Ditt Gudomliga Hjärta, 
bevara mig i Din kärlek och förlåt mig allt som 
sårar Dig
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förskona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder, 
förbarma Dig över oss, o Herre
F. Genom Kristi Sår blir vi helade.
Alla Och genom Hans död på Korset blir vi 
räddade.
F. Låt oss be. Evige Fader, vi vördar Din älskade 
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Sons Heliga Sår, som Han har lidit för vår 
frälsnings skull. Vi ber om styrka genom dessa 
Heliga Sår, så att vi, när vi får lida, kan uppfylla 
det som ännu fattas i Kristi lidanden för Kyrkan, 
som är Hans Kropp. Genom Honom, Jesus 
Kristus, vår Herre.
Alla Amen.

Bön för att Ära Kristi Sår på Skuldran
Helige Bernhard av Clairvaux (1090-1153, 20 
aug.) frågade vår Herre under bön vilken den 
största smärtan var som Han fick lida och som 
inte är ihågkommen. Herren Svarade: ”Under 
det att jag bar Korset fick jag ett djupt Sår på min 
axel, som var mer smärtsamt än alla andra och 
som ingen har uppmärksammat. Vörda detta Sår 
och jag ska ge dig vadhelst du ber mig om med 
tanke på detta Sårs förtjänster och kraft. Och 
de som vördar detta Sår kommer jag att förlåta 
alla deras veniala synder (svaghetssynder) 
och efter bikten aldrig mer komma ihåg deras 
dödssynder.” 
Att Herren haft ett fruktansvärt Sår på axeln efter Korsets tyngd 
bekräftades när man undersökte Svepeduken i Turin år 1978.
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Kärleksrike Jesus, Guds milda Lamm, 
jag syndare som är i behov av Din 
barmhärtighet hyllar och ärar det 

Allraheligaste Såret på Din skuldra, på vilken Du 
bar Ditt tunga Kors och som fläkte upp Din hud 
och blottlade Dina ben, så att det gav Dig mer 
smärta än några andra sår på Din Heliga Kropp. 
Jag tillber Dig, lidande Jesus, jag prisar och ärar 
Dig och jag tackar Dig för detta smärtsamma 
och Heliga Sår som Du ådragit Dig för min skull. 
Med tanke på denna fruktansvärda smärta och 
på den oerhörda bördan som Ditt Kors var, 
så ber jag Dig att vara barmhärtig mot mig 
syndare, att förlåta mig alla svaghetssynder och 
dödssynder och att leda mig till Himmelen på 
det Heliga Korsets väg. Amen.

Jesu Heliga Törnekronas Rosenkrans
Vår Herres Jesu Kristi Allraheligaste Törnekronas Fest har firats 
i Frankrike sedan år 1239, när den Helige Ludvig förde delar av 
Törnekronan till Saint Chapel i Paris. 
Flera platser började fira Törnekronan och år 1831 gav Rom 
tillåtelse till detta liturgiska firande på fredagen efter Askonsdagen. 
I vårt stift firas Törnekronan även den 2 september sedan Helige 
Brynolf av Skara tagit emot en tagg år 1302. 
Följande rosenkrans eller krona fick Kyrkligt godkännande och 
spreds framför allt i Italien och spansktalande länder i början på 
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1900-talet. Bönerna blev avlatsböner och enligt det gamla sättet 
att ge avlat kunde man med denna böneform få 17.400 dagars 
avlat. 

Jesu Törnekronas Rosenkrans uppenbarades för 
en utvald själ och Herren ska ha gett följande 
löften och uppmaningar: 
”De som har begrundat och ärat min Törnekrona 
på jorden, ska bli min ärekrona i Himmelen. 
Min Törnekrona ger jag åt mina särskilt utvalda 
och älskade. 
Törnekronan är mina vigdas och mina mest 
älskades bröllopsgåva. 
Se min panna som blev sargad av kärlek till 
dig och för vars förtjänster du en gång ska bli 
krönt.
Mina Törnen är inte enbart de törnen som sårade 
mitt huvud under korsfästelsen. Jag har alltid 
en törnekrona runt mitt Hjärta: människornas 
synder är lika mycket törnen för mig.”
Syster Maria Martha Chambon (1841-1907) fick 
även hon en vision av Herren i sitt gränslösa 
lidande med törnekronan på sitt huvud. Herren 
sa: ”Ta bort törnen från mitt huvud och offra mina 
Sårs förtjänster till Fadern för syndarna… Sök 
själar!” Medan Syster Maria Martha begrundade 
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den Heliga Törnekronan såg hon strålar av ära 
komma från varje törne.
”Törnekronan, jämte Såret på skuldran efter 
Korset, gav mig mer lidande än något annat 
Sår… Det var det mest intensiva lidandet 
efter min ångest i Getsemane… Min Heliga 
Törnekrona är för de troende en källa av 
förtjänster… Törnekronan kommer att förtjäna 
för dig en ärekrona… Den själ som utför 
sina gärningar i förening med min Heliga 
Törnekronas förtjänster uppnår mer än många 
andra som inte gör det.”
Låt oss be denna rosenkrans ofta och gärna, 
särskilt under fastetiden men också på tisdagar, 
som är särskilt vigda åt Jesu Heliga Anlete. 
Många mystiker har påpekat att Kristus fick lida 
törnekronans tortyr för vårt högmods skull och 
för våra okyska och världsliga tankars skull. 

Enligt det s.k. Sanna Brevet från Vår Herre får 
vi en beskrivning av antalet taggar som sårade 
Herrens huvud. ”De stora törntaggarna som 
trängde in i mitt huvud var 72 till antalet och de 
små var 110. Det var ytterligare 3 dödligt stora 
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törntaggar som trängde in i min panna.”
Därför finns det redan en mycket gammal 
tradition att man ber sju dekader av denna 
rosenkransbön (dvs. lika många gånger som i 
den Franciskanska Kronan). På slutet tillägger 
man bönen Törnekrona tre gånger för de 
’dödligt stora törnetaggarna’.  

På de ensamma kulorna:

Törnekrona, / helgad av Gud för världens 
frälsnings skull. För våra synder i tankar, vi ber 
om rening för våra sinnen. Amen.

På de tio kulorna (på den sista, sjunde dekaden ber man ytterligare 
denna bön två gånger, för att det sammanlagt ska bli 72 böner, en 
för varje stor törnetagg):

För Din smärtsamma Törnekronas skull, / förlåt 
mig, Jesus.

Avslutningsvis ber man den första bönen tre gånger för att ära de 
’dödligt stora törnetaggarna’: Törnekrona…

Den Mäktiga Bönen
Iklädningen av Jesu Törnekrona

Louisa Piccarreta (1865-1947 i Corato, Bari, 
Italien) kallad av Jesus för ”Den Gudomliga 
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Viljans lilla dotter”. Från det att hon var sexton 
år till dess hon avslutade sitt jordiska liv den 
4 mars 1947 vid 82 års ålder livnärde hon sig 
endast av den Heliga Kommunionen. Louisa 
vände sig till Guds Moder med orden: ”Min 
Moder, be tillsammans med mig, för själv vet 
jag inte hur jag ska be.” Maria svarade: ”De mest 
verkningsfulla bönerna som har makt över min 
Sons Hjärta och som gör att Han älskar dig 
alltmer är när man iklär sig allt som Han gjorde 
och led. Han gav allt till sina skapelser…”

Herre Jesus, inför Ditt Gudomliga 
Majestät kommer jag med Din 
Törnekrona på mitt huvud, Dina tårar 

i mina ögon, det bittra Du tvingades smaka 
på Din tunga, med min själ iklädd Ditt Blod, 
smyckad med Dina Sår, med mina händer och 
fötter fästa med Dina spikar, iklädd Ditt bittra 
Lidande vädjar jag om Ditt förbarmande, Herre.

”Vid denna åsyn blir min Son så rörd att Han 
inte vet hur Han ska kunna vägra något åt den 
själ som iklär sig Hans egen klädnad. Men tyvärr 
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är det alltför få som vet hur man ska använda de 
gåvor som min Son har gett dem!”

Korsvägsandakt
Få böner gagnar vår egen själ och de avlidnas själar i Skärselden så 
mycket som Korsvägsandakten. Tyvärr använder sig få katoliker av 
denna andaktsform utanför fastetiden. Här ges förslag till en kort 
form som man lätt hinner med vid ett besök i en katolsk kyrka när 
som helst. De som på något sätt är förhindrade att be den i kyrkan 
kan mycket väl be Korsvägsandakten hemma eller var som helst. 
När du ber Korsvägsandakten hemma eller på annan plats ha då 
gärna ett krucifix i handen.

Inledningsbön:

Herre Jesus, må Du alltid vara korsfäst 
i mitt hjärta med spikar av kärlek, Du 
som av kärlek till mig var korsfäst med 

spikar av järn vid det hårda Korset av trä. 
Jag vill närma mig Dig min lidande Frälsare; 
jag vill sörja med Dig min sörjande Jesus, med 
brustet hjärta med Dig min Jesus med brustet 
Hjärta, och framför allt, jag vill söka att trösta 
Dig med löfte att i framtiden älska Dig allt mer 
brinnande och att efterlikna Dig allt trognare. 
Amen.
Förenad med Maria, Smärtornas Moder vill jag i 
anden gå Ditt lidandes väg.
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(Inleder varje Station):

F. Vi tillber Dig Herre och prisar Dig,
Alla. ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst 
världen.

I. Jesus döms till döden

Jag tillber Dig, Jesus, som underkastade Dig 
dödsdomen av kärlek till mig. 
För Dina förtjänsters skull, befria mig från den 
eviga döden. 
Himmelske Fader, för Jesu smärtfyllda lidandes 
skull, förbarma Dig över oss och över hela 
världen.

II. Jesus tar Korset på sig

Jag tillber Dig, Jesus, pålagd Korset av kärlek till 
mig. 
Ge mig nåden att få bära mitt kors av kärlek till 
Dig.
Himmelske Fader…

III. Jesus faller för första gången

Jag tillber Dig, Jesus, fallen under Korset för 
tyngden av mina synder. 
För Dina förtjänsters skull, låt mig snabbt resa 
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mig upp efter varje fall.
Himmelske Fader…

IV. Jesus möter sin Moder

Jag tillber Dig, Jesus, sörjande över Din 
Allraheligaste Moders lidanden. 
Låt mig alltid ta min tillflykt med förtröstan till 
henne.
Himmelske Fader…

V. Simon från Cyrene hjälper Jesus att bära Korset

Jag tillber Dig, Jesus, medan Du ödmjukt 
accepterar Simeons hjälp. 
Ge mig nåden att acceptera alla 
förödmjukelser.
Himmelske Fader…

VI. Veronika räcker Jesus svetteduken

Jag tillber Dig, Jesus, medan Du låter Ditt 
vördnadsvärda Anletes bild inpräntas på 
Veronikas svetteduk. 
Låt mig få Din Gudomliga avbilds avtryck i min 
själ.
Himmelske Fader…
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VII. Jesus faller andra gången under Korset

Jag tillber Dig, Jesus, lidande i Ditt andra fall. 
Låt mig inte hänge mig åt tröstlöshet och 
missmod i lidanden och motgångar.
Himmelske Fader…

VIII. Jesus talar till de gråtande kvinnorna

Jag tillber Dig, Jesus, och jag ber Dig om att ge 
mig en sann smärta över alla mina synder, enda 
orsaken till mitt lidande.
Himmelske Fader…

IX. Jesus faller tredje gången under Korset

Jag tillber Dig, Jesus, i Ditt falls förödmjukelse. 
Låt mig efter alla mina misslyckanden 
omedelbart kasta mig i Din kärleksfulla famn 
för att på nytt bli upplyft i Din famn.
Himmelske Fader…

X. Jesus berövas sina kläder

Jag tillber Dig, Jesus, som av kärlek till mig 
uthärdade att förnedras och förödmjukas. 
Forma mitt hjärta efter Ditt Heliga och 
Ödmjuka Hjärta.
Himmelske Fader…
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XI. Jesu korsfästelse

Jag tillber Dig, Jesus, som av kärlek till mig har 
velat lida korsfästelsens smärtor. 
Låt även mig korsfästa mina lidelser av kärlek 
till Dig.
Himmelske Fader…

XII. Jesus dör på Korset

Jag tillber Dig, Jesus, döende för mig. 
Låt mig inte slösa bort Dina förtjänster, utan ge 
mig nåden att i stället hjälpa min nästa att rena 
sig i Ditt Dyrbara Blod.
Himmelske Fader…

XIII. Jesus tas ned från Korset

Jag tillber Dig, Jesus, nedlagd i Marias famn. 
Ge mig nåden att avkläda mig det som misshagar 
Dig och låt mig vila med Dig i Jungfruns famn.
Himmelske Fader…

XIV Jesus läggs i Graven

Jag tillber Dig, Jesus, och jag bönfaller Dig om 
nåden att få begrava alla mina synder för att få 
stå upp med Dig i ett förvandlat liv.
Himmelske Fader…
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Avslutningsböner

F. Min Korsfäste Jesus, 
Alla ta i Din barmhärtighet emot denna bön 
när jag nu ber Dig om hjälp inför min egen 
dödsstund.
F. Jesu Heliga Hjärta, tillkomme Ditt Rike. 
Alla Jesu Heliga Hjärta, omvänd syndarna, fräls 
de döende, befria själarna i Skärselden. 
F. Herre, förbarma Dig över oss för Ditt heliga 
lidandes skull:
Alla välsigna våra biskopar och präster, skänk 
heliga kallelser till Kyrkans tjänst.
F. Be för oss Heliga Smärtfyllda Guds Moder,
Alla. att vi blir värdiga Kristi löften.
Var hälsad Maria…
F. Kristus blev lydig intill döden, döden på ett 
Kors. 
Alla Därför har Gud upphöjt Honom och gett 
Honom Namnet som är över alla andra namn.
F. Låt oss be. Himmelske Fader, låt vårt liv bli ett 
med Kristi Korsoffer, som vi firar på våra altaren, 
så att vi korsfäster vår gamla människa och står 
upp till det nya livet i Jesus Kristus, vår Herre.
Alla Amen.
Be nu: Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, enligt den 
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Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och för åtnjutandet av 
avlaten.

Offerrosenkransen av 
Jesu Gudomliga Blod

Coroncina di offerta del Divin Sangue. 
Karmelitnunnan och mystikern, Heliga Maria 
Maddalena De´ Pazzi (1566-1607, 25 maj) offrade 
varje dag Jesu Dyrbara Blod femtio gånger till 
den Evige Fadern. Jesus uppenbarade sig för 
henne och sa: ”Du kan inte ens ana hur många 
syndare som blivit omvända och hur många 
själar som befriats från Skärselden sedan du 
började med att offra mitt Gudomliga Blod som 
gottgörelse!” 
Om möjligt be denna bön åtminstone en gång per dag. Man 
använder den vanliga rosenkransen.

Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och be:

Herre Jesus Kristus, Du har lovat den 
Heliga Maria Magdalena De´ Pazzi 
att omvända många syndare och 

befria själar från Skärselden när vi offrar Ditt 
Gudomliga Blod som gottgörelse. / Se inte till 
våra synder, utan till Din Kyrkas tro och ge oss 
Din barmhärtighet, förlåtelse och frid, som 
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övergår allt förstånd. Amen. 
Maria, syndarnas Tillflykt, / var med mig i detta 
offer av din älskade Sons Gudomliga Blod 
för syndarnas omvändelse och befrielsen av 
själarna i Skärselden. Amen.

På pendangens fem kulor be till Jesu Heliga Sårs ära:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige 
Ande. / Nu och alltid och i evigheters evighet, 
Amen.

Före varje dekad, på de ensamma kulorna:

Evige Fader, / eviga och oändliga kärlek, kom till 
oss med Din kärlek och ta bort från vårt hjärta 
allt som förolämpar Dig. Fader vår…

På de fem dekaderna ber man följande bön:

Evige Fader, / vi offrar Dig, genom Marie 
Obefläckade Hjärta, Jesu Kristi Blod, för 
helgandet av prästerna, syndarnas omvändelse, 
de döendes frälsning och befrielsen av själarna i 
Skärselden.

Som avslutning efter fem dekader ber man tio gånger Ära vare 
Fadern…
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Uppenbarad Bön om Beskydd 
i Jesu Dyrbara Blods Namn

Pater Giovanni Bartolomeo CP från 
Passionisternas generalhus Santi Giovanni e 
Paolo i Rom fick enligt eget vittnesbörd följande 
bön dikterad för sig under Mässan. Patern kom 
att tänka på alla straff och prövningar som 
mänskligheten måste utsättas för på grund av 
alla synder: krig, hungersnöd, epidemier etc. 
Passionisten, som var van vid övernaturliga 
andliga upplevelser, fick bönen dikterad för 
sig. Löftet för bönen är, enligt prästen, att: ”De 
som ber bönen med innerlighet och tro ska bli 
skonade från det stora lidande som snart ska 
komma över världen.” 
Bönen, som bör bes inför Sakramentet, fick bl.a. kyrkligt 
godkännande på engelska av Kardinal Patrick Hayes, New York 
den 5 september 1936.

Jesus, Gudomlige Frälsare, var barmhärtig 
mot oss och mot hela världen. Amen.
Helige Herre Gud, Helige Allsmäktige 

Gud, Helige Odödlige Gud, förbarma Dig över 
oss och över hela världen. Amen.
Min Jesus, vi vädjar om förlåtelse och 
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barmhärtighet. Amen.
Inför de faror som ska komma över världen 
för dess synders skull, överskyl oss med Ditt 
Dyrbara Blod. Amen.
Evige Fader, visa oss Din Barmhärtighet. Vi 
vädjar till Dig att Du för Din enfödde Sons Jesu 
Kristi Dyrbara Blods skull förbarmar Dig över 
oss. Amen.
Barmhärtige Gud, ta emot offret av Jesu Dyrbara 
Blod till försoning för oss och beskydda oss från 
alla faror på den alltid Saliga Jungfrun Marias, 
den ärorike Helige Josefs och alla helgons 
förbön, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Vigning till Jesu Dyrbara Blod
”Jag har många fördolda själar som med sitt 
ödmjuka arbete är mycket nyttiga arbetare i min 
vingård. De är nyttiga för att de är motiverade 
av kärlek och de vet hur de ska förädla sina 
gärningar med övernaturligt guld genom att 
sänka dem i mitt Blod… Du borde iklä dina 
gärningar mina förtjänster, överskyl dig med 
mitt Blod och vig ditt liv åt att rädda själar och 
att föröka min ära.” Herrens ord till Syster Josefa 
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Menendez (1890-1923)

”Be min Fader om lika många själar som de 
Blodsdroppar som jag förlorade under mitt 
lidande.” Herrens ord till Syster Maria av den 
Helige Petrus (1816-1848)

Herre Jesus, av kärlek till Dig och med 
upphöjd intention ber jag Dig att 
överskyla mina ödmjuka gärningar 

med Dina förtjänster och sänka dem i Ditt 
Dyrbara Blods övernaturliga guld. 
Enligt Din Heliga Vilja viger jag mitt liv åt att 
rädda själar och att göra allt för att föröka Din 
ära.
Himmelske Fader, jag ber Dig om lika många 
själars räddning som de Blodsdroppar som 
Din älskade Son förlorade under sitt lidande. 
Amen.
Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi 
Dyrbara Blod som gottgörelse för mina synder, 
för den Heliga Kyrkans alla behov och för 
befrielsen av Själarna i Skärselden. Amen.
Heliga Guds Moder, Jesu Dyrbara Blods 
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Moder och Drottning, be för mig och för alla 
människors frälsning. Må inte en droppe av din 
Sons Dyrbara Blod vara spillt förgäves för våra 
själar. Amen.

Offer av Jesu Blod med Korstecknet
Offerta in Forma di Croce. Offret av Jesu Dyrbara Blod är mycket 
viktigt. Detta offer görs främst i Mässan. Privat kan detta göras 
genom vår bön. Även offret av Marias smärtor och tårar är mycket 
välbehagligt inför Gud. Denna offerbön görs med korstecknet.

Evige Fader, vi offrar Dig Jesu Dyrbara Blod och 
Marie Heliga Tårar:
(vid pannan) 

för de levande och de döda,
(vid bröstet) 

för mig och de som jag ber Dig frälsa,
(vid vänstra skuldran) 

för offersjälarna,
(vid högra skuldran) 

för de döende,
(sammanför händerna) 

för de som är frestade och för dem som lever i 
dödssynd. Amen.
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Novena i Förtröstan på Jesu Heliga Hjärta
Enligt Vassula Rydén (Sant Liv i Gud) rekommenderade Herren 
den 25 juli 1988 att man dagligen bad tre traditionella böner: 
Novenabön till Jesu Heliga Hjärta, Memorarebönen (se lördagen, 
Expressnovenan) samt Skyddsbönen till Ärkeängeln Mikael (se 
tisdagen).

Herre Jesus Kristus, åt Ditt Allraheligaste 
Hjärta anförtror jag denna min vädjan 
(nämn böneintentionen). 

Jesus, min Herre, se på mig och gör vad Ditt 
Hjärta önskar. 
Låt Ditt Heliga Hjärta bestämma. 
Jag räknar med Ditt Hjärta. 
Jag förtröstar på Ditt Hjärta. 
Jag kastar mig i Ditt Gudomliga Hjärtas 
barmhärtighet. 
Herre Jesus, Du kommer aldrig att svika mig. 
Jesu Heliga Hjärta, jag litar på Dig. 
Heliga Hjärta, jag tror på Din kärlek till mig. 
Jesu Konungsliga Hjärta, må Ditt Rike komma. 
Jesu Heliga Hjärta, jag har bett om Din hjälp 
och nåd många gånger och nu kommer jag 
med denna vädjan. Ta den till Ditt Barmhärtiga 
Hjärta. När vår Evige Fader ser den täckt med 
Ditt Dyrbara Blod, kommer Han inte att neka 
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Dig den. Det kommer då inte längre att vara 
min bön, utan Din, Jesus. 
Jesu Heliga Hjärta, jag förlitar mig helt på Dig. 
Låt mig aldrig gå vilse! Amen. 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona
Den 13 september 1935 fick den Heliga Faustina 
Kowalska (1905-38, 5 okt.) se en Herrens Ängel 
som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff 
över mänskligheten. Genast kände hon sig 
inspirerad att offra till Fadern Hans älskade 
Sons ”Kropp och Blod, Själ och Gudom som 
gottgörelse för våra och hela världens synder”. 
Under det att helgonet bad bönen kunde 
Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad 
Jesus henne att med samma ord be dessa böner 
som vi nu känner till som Barmhärtighetens 
Krona.
Barmhärtighetens Krona bes med en vanlig 
rosenkrans, särskilt – enligt Herrens egen 
begäran - som novena från Långfredagen 
till Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest, 
som firas andra Påsksöndagen, den s.k. ”Vita 
Söndagen”. Vid uppenbarelsen den 14 sept. 
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1935 gav Herren följande löften: 
- ”Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar 
som vill be Barmhärtighetens Krona. 
- Genom den kan du uppnå allt, om det du ber 
om är i överensstämmelse med min Vilja. 
- De själar som kommer att be med dessa ord 
kommer att omslutas av min Barmhärtighet för 
resten av deras liv och särskilt i dödsstunden. 
- Om syndare ber denna Krona ska jag uppfylla 
deras själ med förlåtelsens frid och göra deras 
dödsstund lycklig. 
- Prästerna bör uppmana dem som lever i synden 
att använda denna bön som en frälsningens 
sköld. 
- Även den mest inbitne syndare som ber denna 
Krona, om så bara en enda gång, kommer att få 
ta emot någon nåd från min Barmhärtighet. 
- Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Krona 
vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa 
mig mellan den döende och Faderns Rättvisa. 
Jag kommer då inte att vara Domaren, utan 
Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer 
att omfamna den döendes själ till minne av mitt 
eget lidande”.
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Inled på följande sätt: Kyss rosenkransens krucifix, gör korstecknet 
med det. 
Fader vår, Var hälsad Maria, Trosbekännelsen.

På de ensamma kulorna före varje dekad:

Evige Fader, / vi offrar Dig Din högt älskade 
Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och 
Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra 
och hela världens synder.

På de tio kulorna i varje dekad:

För Hans smärtfyllda lidandes skull, / förbarma 
Dig över oss och hela världen.

Avsluta Barmhärtighetens Krona med:

Helige Herre Gud, Helige Allsmäktige Gud, 
Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss 
och hela världen. 
(tre gånger).

Jesus, / jag litar på Dig.
(tre gånger)
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Bön vid Barmhärtighetens Timma
På många platser brukar man avsluta Barmhärtighetens Krona 

med denna bön:

Blod och Vatten / som vällde fram från 
Jesu Hjärta som en Barmhärtighetens 
Källa för oss. 

Jesus, jag förtröstar på Dig. 
Du gav upp andan, Jesus, när Livets Källa vällde 
fram för själarna och Barmhärtighetens hav 
öppnades för hela världen. 
Livets Källa, outgrundliga Gudomliga 
Barmhärtighet, övertäck hela världen och utgjut 
Dig över oss. Jesus, jag litar på Dig

Marie Tårars Rosenkrans
Rekommenderas särskilt för fredagar och lördagar

i faste- och passionstiden.
Novena: 11-19 februari, 20 februari Marie Tårars Fest

Novena: 6-14 september, 15 september Marie Smärtors Fest

Efter Jesu Dyrbara Blod finns inget mer rörande 
och effektivt för vår frälsning än vår Himmelska 
Moders tårar. Hur många tårar har hon inte 
utgjutit under Sonens väg till Golgata för våra 
synders skull. Hon grät för all den hädelse och 
grymhet Jesus utsattes för trots alla prov på 
kärlek som Han gett människorna. Hur många 
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tårar måste inte vår Mamma i Himmelen fälla för 
alla de själar som inte vill underställa sig Guds 
Heliga Vilja och kämpa för att komma igenom 
den trånga Porten till det Himmelska Hemmet.
Guds Moder har även gråtit offentligt i modern 
tid: vid uppenbarelserna i La Salette den 19 
september 1846 (över alla som kallar sig kristna 
och ändå inte helgar Herrens dag, söndagen) 
samt genom tårar av sorg som kommer från bilder 
av Guds Moder. Som ett mycket känt exempel 
kan nämnas den gråtande Madonnabilden i 
Syracusa (Sicilien). Den 29 augusti 1953 började 
gipsbilden av Marie Obefläckade Hjärta gråta 
i Antonia och Angelo Iannusos hem. Detta 
övernaturliga fenomen, som senare officiellt 
erkändes av Siciliens biskopar, pågick i tre dagar. 
Tårarna samlades upp och finns nu bevarade 
i en relikbehållare i det stora sanktuariet som 
byggdes och där den lilla Mariabilden årligen 
vördas av tusentals pilgrimer. Pius XII utropade 
i ett radiotal: ”O, Marias tårar!”

Marie Tårars Rosenkrans uppenbarades den 
8 november 1929 för Syster Amalia av den 
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gisslade Jesus från Den Gudomlige Korsfästes 
Missionärer i Campinas (Brasilien) av vår Herre 
och Hans Allraheligaste Moder. Stiftets Biskop 
och Kongregationens grundare Francisco de 
Campos Barreto bekräftade att det rörde sig om 
en uppenbarelse. 
Syster Amalia bad ivrigt för en släktings 
tillfrisknande. Hon bad Herren att ta hennes liv 
i stället för denna mycket svårt sjuka mamma. 
Plötsligt hörde hon Herren säga: ”Om du vill få 
den nåd du ber om ska du be om bönhörelse för 
min Moders tårars skull. Det som man ber om 
för dessa tårars skull kan jag inte vägra någon”. 
Syster Amalia frågade då vilka böner man skulle 
be. Herren svarade med de böner som finns 
återgivna i denna Rosenkrans. 
Den 8 mars 1930 såg Syster Amalia en kvinna 
av obeskrivlig skönhet, klädd i violett klänning, 
himmelsblå mantel och en vit slöja, som med 
ett varmt leende överräckte en rosenkrans med 
snövita kulor till henne med orden: ”Här ger jag 
dig mina Tårars Rosenkrans. Min Son överlämnar 
denna Rosenkrans till din kongregation som 
arv. Han har redan uppenbarat för dig vilka 
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böner man ber den med. Han vill att man på 
ett särskilt sätt ska ära mig med denna bön och 
Han vill ge stora nådegåvor till alla dem som 
ber denna rosenkransbön och ber i mina tårars 
namn. Genom Tårarnas Rosenkrans kommer 
många syndare att omvända sig, särskilt de som 
hängett sig åt andedyrkan. Åt er kongregation 
är förbehållet det stora privilegiet att återföra 
och omvända många vilsegångna till den 
Heliga Kyrkans famn. Djävulen besegras med 
hjälp av denna rosenkransbön och Helvetets 
Rike förstörs”.
Tårarnas Rosenkrans godkändes av Biskopen i 
Campinas som också införde Marie Tårars Fest 
den 20 februari för ovan nämnda kongregation. 
Denna fest firas även av många andra troende 
världen över.
 
En mycket speciell form av ’novena’ har vuxit 
fram för att be om Herrens särskilda hjälp 
(exempelvis om någons omvändelse): man ber 
Tårarnas Rosenkrans 77 dagar i följd.

Inledningsbön:
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Korsfäste Jesus, / i ödmjukhet offrar vi 
Dig de tårar, som Din Heliga Moder 
utgöt när hon med innerlig kärlek 

följde Din smärtfyllda korsväg. Gode Mästare, 
låt oss ta lärdom och så uppfylla Din Vilja här på 
jorden, så att vi blir värdiga att prisa och lova 
Dig i Himmelen och i all evighet. Amen.

På den ensamma kulan: 

Jesus, / se på Din Moders tårar, hon som älskade 
Dig högst av alla här på jorden och som är 
innerligt förbunden med Dig i Himmelen.

Sju gånger ber man: 

Jesus, vi ber Dig, / se på Din Moders tårar och 
hör vår bön.

Som avslutning: 

Maria, kärlekens, smärtornas och 
barmhärtighetens Moder, / vi ber 
dig, förena dina böner med våra, så 

att Jesus, din Gudomlige Son bönhör oss med 
de nådegåvor som vi ber om och till sist skänker 
oss det eviga livets krona. Amen. 
Du smärtornas Moder, må dina tårar tillintetgöra 
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Helvetets herravälde. Amen.
Bevara, barmhärtige Jesus, genom Din 
gudomliga mildhet, världen från den förvillelse 
som hotar. Amen. 
Smärtfyllda Moder, må dina heliga tårar inte vara 
fällda förgäves för mig! Som ditt barn vill också 
jag ta del i ditt lidande för själarnas frälsning. 
Moder, led mig allt närmare Jesu Heliga Hjärta, 
som lidit döden för oss. Amen.

Devotionen till 
Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta

”Gå ut med budskapet om min Moders 
genomborrade Hjärta och tala om att hon led 
samma smärtor som mitt Hjärta fick lida.”
Detta budskap från Herren kom till Berthe Petit 
den 25 december 1909. Den 25 mars 1919 
talade Guds Moder åter till henne och sade: 
”Jag har kallat mig själv den Obefläckade 
Avlelsen. För dig presenterar jag mig som det 
Smärtfyllda Hjärtats Moder. Denna titel som 
jag fått av min Son är kärare för Honom än alla 
andra namn. Varhelst denna devotion är spridd, 
så kommer nådegåvor av barmhärtighet, andlig 
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förnyelse och frälsning att komma ner från 
Himmelen.” 

Den franciskanska lekmannamystikern från 
Belgien, Berthe Petit (1870-1943), fick uppdraget 
i många privata uppenbarelser av vår Herre att 
sprida devotionen till Marie Smärtfyllda och 
Obefläckade Hjärta. I februari månad år 1916 sa 
Jesus till Berthe: ”Jag vill triumfera genom min 
Moders Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, för 
detta Hjärta, efter att ha samarbetat för själarnas 
frälsning, har samma rätt till att samarbeta för 
frälsningen i min rättvisas uppenbarelser och i 
min kärlek. Min Moder är stor i allt vad hon är 
och gör! Men särskilt i hennes sargade Hjärta, 
som är sårat av Såret i mitt Hjärta. Jag vill se 
hennes Hjärtas strålande triumf och seger, 
och därför väntar jag på att ni ska ge hennes 
Hjärta en ’universell ambassad’ (=att alla 
troende upptäcker sitt uppdrag att samverka 
till Marie Hjärtas seger) som finner gehör i 
Marie Smärtfyllda Hjärta, som är lika universellt 
som mitt Hjärta. Den som vill utföra det jag vill 
ska ta till sig denna devotion och sprida den 
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till andra. För med bönen och vigningen till 
Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta följer 
mycken nåd av ljus. Detta ljus ska gradvis föra 
själarna till den fullständiga kunskapen om 
mitt och min Moders förenade Hjärtan, sårade 
av samma Sår, outsinliga källa till allt gott för 
mänskligheten, vars ära gör och kommer att 
göra alla de utvalda lyckliga i all evighet.” 
Jesus hade tidigare förklarat, i det s.k. Stora 
Budskapet den 8 september 1911, för Berthe 
varför Han först nämnde sin Moders Hjärta 
för det ”Smärtfyllda”, före ”Obefläckade”. 
Anledningen var att titeln ”Smärtfyllda” hade 
hon själv erövrat genom sitt trogna samarbete i 
Frälsningsverket (sorgen och smärtan uthärdad 
för vår frälsnings skull).
Att uppfylla Herrens önskan om en sådan 
vigning till Marie Smärtfyllda och Obefläckade 
Hjärta mötte många svårigheter i Kyrkan. 
Det skulle bli den engelska Katolska Kyrkans 
Ärkebiskop och Primas, Kardinal Bourne, 
som gav sitt godkännande och beslutade att 
Storbritannien skulle vigas till Marias Smärtfyllda 
och Obefläckade Hjärta för första gången den 
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15 september (Marie Smärtors Dag) 1916 samt 
följande söndag i alla katolska kyrkor i hans 
vård. Tidningen La Croix i Paris noterade den 
17 september 1916 att på Gudomligt uppdrag 
skulle denna vigning till Marie Smärtfyllda 
och Obefläckade Hjärta för första gången i 
världshistorien bes offentligt och detta ”var det 
mest välsignade och lyckade som gjorts för den 
brittiska armén.” 
Jesuitpatern Condamin fick uppdraget av 
kardinalen att komponera denna vigningsakt, 
men P. Condamin svarade att han bett fröken 
Petit att be vår Herre om en sådan vigningsbön 
efter att hon mottagit den Heliga Kommunionen. 
Herren hade själv dikterat denna bön ord för ord 
och kardinalen fann bönen, enligt P. Condamin, 
”mycket vacker, enkel men välformulerad, helt 
ädel och värdig. Men hur kan man bli förvånad, 
när man tänker på dess ursprung?”
Denna högtidliga vigning till Marie Smärtfyllda 
och Obefläckade Hjärta, dikterad av vår Herre 
själv, passar till den 14 och 15 september, samt 
under fastetiden och lördagar och söndagar 
under september månad.
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Högtidlig Vigning till 
Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta

Dikterad av Vår Herre själv till Berthe Petit år 1916

Herre Jesus, Du har uppenbarat 
Dig som Kärlekens Gud och som 
Barmhärtigheten på Kalvarieberget 

och i Eukaristin. Vi knäböjer i ödmjukhet inför Dig 
för att tillbe Dig och för att be om förlåtelse för 
våra skulder hos Din Gudomliga Barmhärtighet 
och mildhet. Vi påminner oss om vad Du gjorde 
på Kalvarieberget, då Du gav den Smärtfyllda 
Jungfrun till Moder åt hela mänskligheten, 
representerad i Din älskade lärjunge Johannes 
person. Vi vill nu ära och hylla vår Himmelska 
Moders lidande och sårade Hjärta och vi viger 
oss nu åt hennes Smärtfyllda och Obefläckade 
Hjärta. 
Maria, det är tillbörligt och rätt att våra själar 
viger sig från och med denna stund till att 
vörda, med en alldeles särskild devotion, ditt 
Smärtfyllda Hjärta, för du har förvärvat denna 
titel genom din medverkan i hela din Gudomlige 
Sons lidande. På detta sätt medverkade du till 
vår frälsning och erövrade denna rättvisa titel, 
som vi tror är Jesus så kär och för ditt Hjärta, 
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sårat med samma Sår som Hans Gudomliga 
Hjärta.
Vi viger härmed, o Maria, till ditt Smärtfyllda och 
Obefläckade Hjärta, oss själva, våra familjer och 
vårt land. Förbarma dig över våra svårigheter, 
våra hjärtans oro och lidanden mitt i all sorg och 
alla svårigheter som fyller vår värld. Förbarma 
dig över oss, Himmelska Moder, och be för 
oss om barmhärtighet, så att vi omvända och 
renade genom lidandet, blir styrkta i tron och 
får förnyad kraft och inspiration till att troget 
tjäna Jesus Kristus och Hans Kyrka, vars seger 
och triumf vi ber om.
Obefläckade Jungfru Maria, vi lovar dig att 
troget tjäna ditt Smärtfyllda Hjärta och vi ber 
dig om förbön hos din Gudomlige Son, att Han, 
på ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas 
vädjan, låter rättvisa, fred bland folken och 
hjärtats frid råda över alla.
Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss.
Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, be 
för oss och rädda oss. Amen.
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Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas 
Rosenkrans

”De svärd som genomborrat Marie Obefläckade 
Hjärta, är det lidande som hon använder för att 
försvara oss.” Helige Gabriel av den Smärtfyllda 
Modern, Passionist (1838-62, 27 febr.) 

Denna rosenkrans är särskilt ämnad för september månad då vi 
firar Marie Smärtor (15 sept.) samt under fastetiden och då vi vill be 
om någon särskild nåd genom vår Himmelska Moders Smärtfyllda 
och Obefläckade Hjärta. Bes med den vanliga rosenkransen.

Inled med de sedvanliga bönerna på rosenkransens pendang: 
Fader vår, tre Var hälsad Maria (för trons, hoppets och kärlekens 
nåd), Ära vare Fadern.

På de ensamma kulorna ber man de ord som uttalats av den 

Helige Gabriel av den Smärtfyllda Modern:

Himmelska Moder, / låt de lidanden som 
genomborrat ditt Obefläckade Hjärta vara vårt 
försvar på Domens Dag mot vår själs alla fiender 
och inför Herren Jesus Kristus, din Gudomlige 
Son. Amen.

På de tio kulorna ber man:

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta / Be 
för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.
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Efter fem dekader (till Jesu Heliga Sårs ära) avslutar man med 
följande vigningsbön:

Vigning till Marie 
Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta

Berthe Petit (1870-1943)

Marie Smärtfyllda och Obefläckade 
Hjärta, Guds Tabernakel, som renar 
våra böner och gärningar. Omslut 

min själ med din moderliga kärlek så att jag blir 
alltmer trogen Jesu röst och kan besvara Hans 
Kärlek genom att i allt uppfylla Hans Gudomliga 
Vilja. Du min Moder, jag vill alltid komma ihåg 
din delaktighet i Frälsningsverket, så att jag får 
en plats i ditt Hjärta, som är så totalt förenat med 
din Gudomlige Sons Hjärta. Genom dig, Heliga 
Moder, ber jag att få bli oskiljaktigt förenad med 
Kristi Hjärta genom att leva i din efterföljd och 
för den sorg och smärta som ditt Obefläckade 
Hjärta har fått genomlida. Marie Obefläckade 
och sårade Hjärta, beskydda mig nu och för all 
framtid. Amen.
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Den Helige Josefs ”Memorare”
Denna klassiska bön till den Helige Josef tar sin inspiration från 
den Helige Bernhards´ (1080-1153, 20 aug.) Memorare (Påminn 
dig) till Guds Moder. Denna version skrevs av den Salige Pius IX 
(1792-1878) och ger uttryck för hela det förtroende han hyste 
för den Helige Josefs beskydd. Samme påve utnämnde den 8 
december 1870 den Helige Josef till Kyrkans Beskyddare.

Påminn dig, Helige Josef, Jungfru 
Marias ärorike make och min ömme 
och trogne Beskyddare, att det aldrig 

blivit hört att någon som tagit sin tillflykt till dig 
har blivit övergiven och lämnad utan tröst och 
hjälp. Med förtroende kommer jag därför till dig 
med mina bekymmer. Du Frälsarens fosterfader 
av Davids ätt, vänd dig inte bort från min bön 
utan bönhör mig i din barmhärtighet. Amen.
Med Barnet du på armen bär, välsigna oss, o 
Josef kär, i Faderns + och Sonens och den Helige 
Andes Namn. Amen.

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!
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Den Stora Gottgörelsenovenan 
till Jesu och Marie Förenade Heliga Hjärtan

I början på 1940-talet fick Syster Maria Natalia 
Magdolna (1901-1992) från Den Gode Herdens 
Systrar av Heliga Maria Magdalena i Keeskemet, 
ta emot uppenbarelser av vår Herre och 
Guds Moder. Särskilt ville Herren att vi skulle 
vörda Maria under titeln Världens Segrande 
Drottning. Pius XII erkände denna titel år 1954 
och beslutade att den 31 maj skulle vara den 
särskilda dag då Guds Moder vördades under 
denna titel. Firandet flyttades senare till den 
22 augusti. Herren ville att Syster Natalia skulle 
sprida skottbönen: ”Vår Obefläckade Moder, 
visa oss din makt!”, en bön som undervisar oss 
om Marias roll i Kyrkans och världens framtid.

Vår Herre ville också att Syster Natalia skulle 
sprida Gottgörelseakten av de nio första 
fredagarna och lördagarna. Systern kände till 
Jesu Hjärta uppenbarelserna på 1600-talet till 
den Heliga Maria Margerita Alacoque, men 
var inte medveten om att uppenbarelserna år 
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1917 i Fatima talade om fem första lördagar. 
Biskopen, som var väl insatt i Fatimabudskapet, 
uppmanade då Syster Natalia att fråga Herren 
varför Han önskade även nio lördagar till 
Marie Obefläckade Hjärta och inte fem, som 
begärdes i Fatima. Herren svarade: ”Min 
Moders önskan om fem lördagar är ett tecken 
på hennes ödmjukhet. Hon såg sig inte värdig 
samma devotion och gottgörelse som jag bett 
om tidigare. Men min nuvarande önskan om 
nio lördagar av gottgörelse för min Moders 
Obefläckade Hjärta är ett tecken på min kärlek 
till henne. Jag kan inte uthärda tanken på att be 
om mer för mig själv än vad som begärs för min 
Moder, som är så förenad med mig i kärlek.”

Syster Lucia (1907-2005) från Fatima frågade 
Jesus under natten mellan den 29 och 30 
maj 1930 varför det är just fem lördagar och 
exempelvis inte sju för Marias smärtor. Jesus 
svarade: ”Det handlar om att gottgöra för de fem 
förolämpningar som sårar Marie Obefläckade 
Hjärta: 
1. Hädelser mot hennes Obefläckade Avlelse.
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2. Hädelser mot hennes ständiga Jungfrulighet.
3. Hädelser mot hennes gudomliga Moderskap 
och vägran att erkänna henne som människornas 
Moder.
4. Deras gärningar som offentligt sprider i 
människornas hjärtan likgiltighet, förakt och till 
och med hat mot denna Obefläckade Moder.
5. Deras gärningar som direkt hånar och 
vanhelgar hennes heliga bilder.”
Intentionen att gottgöra, eller ’ersätta’, för dessa 
synder under de nio lördagarna är desamma.

Herrens Trettiotre Löften 
för den Dubbla Gottgörelsenovenan

Den 15 augusti 1942 gav Herren genom Syster 
Maria Natalia stora löften för dem som uppfyllde 
Hans Vilja att högtidlighålla och be novenan 
av de nio första fredagarna och lördagarna 
till Hans Heliga Hjärta tillsammans med Marie 
Obefläckade Hjärta:
”Så som Fadern anförtrott allt åt mig, så ger 
också jag segrande makt över världen och all 
synd åt min Moders Obefläckade Hjärta. Genom 
min dotter, Heliga Margareta Maria Alacoque, 
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gav jag världen stora löften, men tack vare min 
oändliga godhet erbjuder jag nu ännu mer.
- Om de troende vill dra fördel av mina 
löften måste de älska och vörda min Moders 
Obefläckade Hjärta. Det största tecknet på 
denna vördnad kommer att vara att man tar 
emot den Heliga Kommunionen under den 
första lördagen i månaden, nio månader i 
följd, på samma sätt som för de nio första 
fredagarna.
- Man ska dessutom förbereda sig väl 
och ha en uppriktig ånger över sina synder.
- Intentionen för uppfyllandet av denna 
nio månaders novena ska vara att trösta mitt 
Hjärta och min Moders Obefläckade Hjärta.”

”Jag vill ge allt ni ber om under novenan genom 
min Moders Hjärta, om det är i enlighet med 
Faderns Vilja.
Ni ska erfara i allt min Moders särskilda hjälp 
och välsignelse.
Frid, harmoni och kärlek ska råda i era själar och 
i era familjer.
Jag ska beskydda era familjer från skandaler, 
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besvikelser och orättvisor.
Gifta kommer att få nåden att hålla ihop i enhet, 
men om en av dem lämnar den andre, kommer 
min nåd att få maken eller makan att komma 
tillbaka.
Familjemedlemmar kommer att få förståelse för 
varandra och hålla ut i tron.
Havande mödrar ska få erfara min Moders 
särskilda beskydd och erhålla det som de 
behöver för sig och sina barn.
Fattiga ska få mat och husrum.
Jag ska ge er kärlek och förståelse till bön och 
lidande.
Ni ska lära er att älska Gud och er nästa.
Syndare ska få nåden till att omvända sig på ett 
enkelt sätt, även om någon annan ber novenan 
för dem. Syndarna kommer inte att falla tillbaka 
till sitt gamla liv i synd.
Syndarna kommer inte bara att få förlåtelse för 
sina synder, utan också få en uppriktig ånger 
över sina synder och, genom kärlek, kommer 
de att återfå dopets oskuld (särskilt barnen) och 
de kommer inte att förolämpa mitt Hjärta mer 
med svåra fel intill deras dödsstund.
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Syndare som uppriktigt ångrar sig kommer inte 
bara att undfly Helvetet, utan även Skärselden.
De ljumma ska förvandlas till hängivna troende 
och de ska få uthållighetens gåva och uppnå 
fullkomlighet och helighet på mycket kort tid.
Om föräldrar eller någon annan familjemedlem 
ber denna novena, kommer ingen i familjen att 
bli dömd till Helvetet.
Om ni ber denna novena kommer många unga 
att bli kallade till ordenslivet och få kallelsen till 
prästämbetet.
De som inte tror kommer att få trons gåva och 
de som vandrar utan riktning (dvs. avfallna 
katoliker) kommer att återvända till Kyrkans 
gemenskap.
Präster och ordensfolk kommer att förbli trogna 
sin kallelse.
De otrogna ska få omvändelsens nåd och 
möjlighet att på nytt leva sin kallelse.
Föräldrar och ansvariga ska få hjälp i sina andliga 
och materiella behov.
Kroppen ska befrias från världsliga frestelser 
och från synd.
De högmodiga och arroganta ska bli ödmjuka 
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och de ljumma glödande i sin kärlek.
De hängivna själarna ska erfara ljuvhet i bön 
och offer. De ska aldrig bli plågade av oro och 
tvivel.
De döende ska lämna denna värld utan 
dödsångest och utan att bli anfäktad av den 
Onde.
De döende ska få en sådan överväldigande 
längtan efter det eviga livet att de helt och fullt 
överlämnar sig åt min Vilja och lämnar detta 
livet i min Moders armar.
De som ber novenan kommer att ervara min 
Moders väldiga beskydd vid den Sista Domen.
De kommer att få nåden att dela och trösta mitt 
och min Moders lidanden.
De som strävar efter fullkomlighet kommer att 
få privilegiet att få min Moders främsta dygder: 
ödmjukheten, kärleken och renheten.
De som ber novenan ska få frid och både yttre 
och inre glädje under sina liv, oavsett om de är 
sjuka eller friska.
Präster som ber novenan ska få nåden att leva i 
min Moders närvaro utan svårigheter.
De som strävar efter att bli allt mer förenade 
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med mig ska få den underbara nåden att erfara 
denna förening. De ska inse vad detta betyder: 
inte leva ett längre liv, utan att jag ska leva i deras 
själar. Med detta menas att jag ska älska med 
deras hjärtan, jag ska be genom deras själar, 
jag ska tala genom deras ord och jag ska tjäna 
genom deras person. De som ber novenan ska 
erfara vad som är gott, vackert, heligt, ödmjukt, 
enkelhet, lydnad, dyrbart och beundransvärt 
i dem, för det är jag, den Allsmäktige, den 
Oändlige, den ende Herren och den enda sanna 
Kärleken.
De som ber novenan ska stråla likt vita liljor 
kring min Moders Hjärta i evigheten. Jag, Guds 
Gudomliga Lamm, förenad med min Fader och 
den Helige Ande, kommer alltid att glädjas över 
att se dessa själar, som genom min Moders 
Obefläckade Hjärta, ska få evighetens ära.
 Prästernas själar ska alltid göra framsteg i tro 
och dygder.”

Guds Moders Stora Löfte:
”Helvetets portar kommer att vara stängda den 
första lördagen i månaden. Ingen kommer att 
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hamna i Helvetet dessa dagar. Däremot kommer 
Skärseldens portar att vara öppna, så att många 
själar kommer att nå Himmelen. Detta är en 
frukt av min Sons Barmhärtiga Kärlek – det 
är en belöning för de själar som vördar mitt 
Obefläckade Hjärta.”

Hur man Högtidlighåller Novenan:
1. Förbered dig genom en uppriktig 
samvetsrannsakan över allt i ditt liv som 
förolämpar och sårar Jesu Heliga Hjärta och 
Marias Obefläckade Hjärta.
2. Det är lämpligt att man går till bikt inför 
månadens första fredag och lördag då novena 
ska hållas (inom en veckas tid).
3. Den Heliga Kommunionen ska tas emot 
(i nådens tillstånd!) både på den första fredagen 
och på den första lördagen i månaden. Inför 
Mässan bör man förbereda sig särskilt noga 
båda dagarna, enligt Herrens anvisningar. 
Gärna genom att be Rosenkransen.
4. Genom en enkel intentionsbön ger man 
uttryck för att novenan högtidlighålls för att 
trösta Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade 
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Hjärta.

Låt oss hörsamma Herrens önskan att ge Herren 
och vår Himmelska Moder Maria nio första 
fredagar och lördagar i månaden i bot och 
bön för alla hädelser och kränkningar av deras 
Kärlek till oss!

Förslagsvis ber man följande böner på de nio första fredagarna 
och lördagarna:

Intentionsformel
För de Nio Första Fredagarna och Lördagarna

Formeln är tagen ur budskapen till Syster Maria Natalia

Evige Fader, med glädje och tacksamhet 
vill jag uppfylla Din Gudomlige Sons, vår 
Frälsares önskan att helga den fredagen 

och lördagen under nio månader för att trösta 
Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade 
Hjärta.
Samtidigt är det en vädjan till Dig, Himmelske 
Fader, att omvända hela mänskligheten till 
Dig så att världens ondska upphör. Uppfyll alla 
människors hjärtan med helig och himmelsk 
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frid, den frid som Herren Jesus gav oss. Må Kristi 
frid spridas överallt.
Jesu Gudomliga Hjärta och Marie Smärtfyllda 
och Obefläckade Hjärta, Heliga Förenade 
Hjärtan, ta emot min ödmjuka hyllning och mitt 
tecken på kärlek och förtroende för Er.

Novenabön 
för De Nio Första Fredagarna och Lördagarna

Jesu Gudomliga Hjärta och Marie 
Obefläckade Hjärta, till Era Heliga 
Förenade Hjärtan kommer jag för att 

vädja om de obegränsade förtjänster och 
nådegåvor som bara Gud kan ge.
Jesus, Ditt Gudomliga Hjärta brinner av kärlek 
till mig, jag vet att Du älskar oss alla med en 
obegränsad Kärlek. Hur ofta har vi inte sårat 
Din Kärlek genom synd! Hur ofta har jag inte 
genomträngt Ditt Hjärta med otacksamhetens 
och syndens törnen! Förlåt mig, Jesu Heliga 
Hjärta.
Maria, ditt Obefläckade Hjärta, älskar var och en 
av oss som dina barn. Ditt Hjärta är också sårat 
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av våra synder. Vad vi gör mot Jesu Gudomliga 
Hjärta, det gör vi också mot ditt Moderliga 
Hjärta. Ditt Smärtfyllda Hjärta är fyllt av sorg 
eftersom så många är likgiltiga för den Kärlek 
och Barmhärtighet som Jesus erbjuder oss.
Med ditt Obefläckade Hjärta, o Maria, och med 
Ditt Heliga Hjärta, Herre Jesus, offrar jag all 
er Kärlek med denna bön till vår Himmelske 
Fader, och genom Era Förenade Hjärtan ber jag 
ödmjukt (nämn böneintention).
Jesu Allraheligaste Hjärta och Marie Obefläckade 
Hjärta, det finns inte nog med tid under mitt liv 
på jorden för att kunna tacka Er, men jag ger Er 
all min kärlek och mitt förtroende och hoppas 
att Era Heliga Förenade Hjärtan kan finna någon 
tröst i mitt ovärdiga hjärtas kärlek. Amen.
Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar.   

Hyllningsbön och Vigning till 
Jesu och Marie Heliga Förenade Hjärtan

Helige Johannes Eudes (1601-80, 19 aug.). Den Heliga Jungfrun 
lovade helgonet: ”Att ge en allt större längtan efter och förmåga 
till rening till alla dem som med devotion bad denna bön, så 
att de blir allt mer värdiga och mottagliga för de himmelska 
nådegåvorna”. 
Många har vittnat om denna böns mirakulösa kraft!
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Allraheligaste Hjärtan, ljuvaste Hjärtan, 
ödmjukaste Hjärtan, renaste Hjärtan, 
Hjärtan som utger Er utan förbehåll, 

visaste Hjärtan, tålmodiga Hjärtan, lydiga 
Hjärtan, vakande Hjärtan, trogna Hjärtan, de 
lyckligaste av Hjärtan, de barmhärtigaste av alla 
Hjärtan, Jesu och Marie Hjärtan uppfyllda av 
kärlek, vi hälsar Er. Vi tillber Er, vi prisar Er, vi ärar 
Er och vi tackar Er. Vi älskar Er av hela vårt hjärta, 
av hela vår själ och av all vår kraft. Vi offrar våra 
hjärtan till Era förenade Hjärtan, vi ger oss själva 
som en gåva, vi viger oss till Er, vi vill vara ett 
offer för Era Hjärtan. Ta emot våra hjärtan och 
härska i oss helt och hållet. Rena våra hjärtan, 
upplys oss, helga oss. Lev och regera nu och för 
alltid i oss. Amen.

Jesu och Marie Hjärtan av Kärlek
The Two Hearts of Love of Jesus and Mary

”Var ivrig i att vörda mitt Heliga Hjärta och även 
min Moders Hjärta. Skilj aldrig dessa Hjärtan åt. 
Det är min önskan att du ber till våra förenade 
Hjärtan för dig själv och för syndarna. I gengäld 
vill jag glömma dina gamla fel och förutom 
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denna stora gåva ska jag ge dig ännu mer nåd…” 
Herrens löfte till karmelitnunnan, Syster Maria 
av den Helige Petrus och Den Heliga Familjen 
(1816-1848), Jesu Heliga Anletes Apostel.

Följande bön och löften gavs till en katolsk präst 
i Nigeria av Herren. En internationell rörelse, 
The Catholic Society of the Two Hearts of Love 
of Jesus and Mary, med kyrkligt godkännande, 
bestående av präster, ordensfolk och lekmän, 
sprider denna bön och devotion till Jesu och 
Marie Förenade Hjärtan av Kärlek. 
Bönen är en gåva från Guds djupaste och 
oändliga Kärlek för hela världen. Den är bönen 
för den nya tiden, tiden för Guds Hjärtas 
Kärleksrike i Jesu och Marias två Kärleksfulla 
Hjärtan, som är förenade för evigt. 
Herrens ord: ”Jag är denna bön. Uppmana alla 
att be den särskilt klockan 06.00, 12.00 och 
16.00, efter Kommunionen som tacksägelse, 
under den Sakramentala Tillbedjan och vid 
bönevakor… Översätt bönen till alla språk och 
sprid den likt regnet faller ner överallt och som 
solen skiner över hela världen.”
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Bönen fick imprimatur bl.a. på engelska i Nigeria, 
Owerri, den 14 oktober 1966, på italienska, 
Rom, den 3 maj 2002. Till denna devotion hör 
en bild av Jesu och Marie Förenade Hjärtan och 
firandet av söndagen efter Jesu Hjärtas Fest 
som De Två Hjärtans av Kärleks Fest (eller som 
Jesus har sagt även till andra visionärer: Jesu 
och Marie Förenade Hjärtans Fest). 

Jesus, Maria, jag älskar Er. Förbarma Er 
över oss. Rädda alla själar. Amen.
O Hjärtan av Kärlek, Hjärtan alltid 

förenade i Kärlek, låt mig alltid få älska Er och 
hjälp mig att få andra att älska Er.
Ta mitt syndfulla hjärta och låt mig inte få 
tillbaka det tills det förvandlats till flammande 
låga av Er Kärlek.
Jag känner min ovärdighet när jag närmar mig 
Er, men jag ber Er att ta mig till Er och rena mig 
med Era Kärleksflammor.
Låt mig få komma till Er och använd mig som Ni 
vill, för jag tillhör Er helt och fullt. Amen.
O Rena Kärlek, Heliga Kärlek, såra mig med Era 
kärlekspilar och låt mitt blod få flöda in i Marie 
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Obefläckade Hjärtas sår.
Obefläckade Hjärta förenat med Jesu Heliga 
Hjärta för att ge liv, tröst, förhärliga och att 
älska. Amen.
O Kärleksfulla Hjärtan, förtär mig i Er Kärlek.
Jag är Er Kärleks offersjäl. Amen.

Jesu och Marie Kärleksfulla Hjärtans Löften
”Efter den Heliga Eukaristin, är den största 
gåvan jag ger min Kyrka och hela världen, 
denna bön och devotionen till mitt och min 
Moders Kärleksfulla Hjärtan. Bönen till de Två 
Kärleksfulla Hjärtan kommer från den Heliga 
Mässan på samma sätt som Blod och Vatten 
rinner ut ur min öppnade sida. För den Heliga 
Mässan och denna bön är förenade. Du kan inte 
skilja denna bön med dess devotion från det 
Heliga Mässoffret. Min son, låt min Kärlek råda, 
mitt Hjärta regera, låt våra Kärleksfulla Hjärtan 
regera!
’O Hjärtan av Kärlek’ Vad jag älskar att ni tilltalar 
mig och Maria på detta sätt! Jag och Maria är 
verkligen Hjärtan av Kärlek. Jag är Gud, men 
Kärlekens Gud. Alla som tilltalar mig ’O Hjärtan 
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av Kärlek’ med innerlighet, om så bara en gång 
i deras liv, kommer att få bära sigillet av våra 
Hjärtan av Kärlek ingraverat i sitt hjärta.
De som kommer att utöva denna devotion med 
uthållighet ska förvandlas till glödande lågor av 
Gudomlig Kärlek och går aldrig förlorade.
De döende som efter att ha renat sig själv 
genom denna Akt av Kärlek (Jesus, Maria jag 
älskar Er…) och ber bönen till Hjärtan av Kärlek 
(O Hjärtan av Kärlek…) och kysser bilden av 
våra Hjärtan av Kärlek ska jag ta till mig, utan 
någon Skärseld.”

Vår Segrande Drottnings Ärekrans
Enligt uppenbarelserna till Syster Maria Natalia 
i Ungern på 1940-talet uppmanade oss Herren 
att ivrigt be den skottbön som utgör stommen 
i denna lilla krans av böner, som vi hyllar vår 
Himmelska och Segrande Drottning och Moder 
med. Man ber Ärekransen med den vanliga 
rosenkransen. Bönen är särskilt ämnad för den 
första fredagen och lördagen i månaden och 
vid behov av Marias särskilda hjälp.
”Var inte rädda. Be! Vänta med glädje på er 
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Moder, världens Segrande Drottning. Hon ska 
komma med sina rikaste välsignelser. Påskynda 
hennes ankomst genom att be mycket, offra era 
liv till henne och ge gottgörelse.” Herrens ord till 
Syster Maria Natalia. 

Inled som vanligt med Trosbekännelsen, Fader vår, tre Var hälsad 
Maria (för trons, hoppets och kärlekens gåva) samt Ära vare 
Fadern.

Före varje dekad:

Jesu och Marie Heliga och Förenade 
Hjärtan, / låt våra hjärtan bli brinnande 
av kärlek till Era Hjärtan.

Marie Obefläckade Hjärta, / låt oss får älska 
Jesu Heliga Hjärta med samma kärlek som du 
älskade Honom med och må vi få obegränsat 
förtroende för din moderliga kärlek till oss!

På de tio kulorna:

Vår Obefläckade Moder, / visa oss din makt!

Avslutningsbön:

Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade 
Hjärta, jag viger mig helt till Era Förenade 
Hjärtans Heligaste Kärlek. Av allt mitt 
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hjärta vill jag ge Er gottgörelse för världens alla 
synder och alla mina synder. Jesus och Maria, 
jag offrar Er följande av kärlek för Era Hjärtan:
Jag vill hålla Er heliga i mitt hjärta genom att 
tänka på det som upphöjt, rent och heligt.
Jag vill hålla min själ ren genom att inte 
uppehålla mig i okyska tankar.
Jag ska behärska mitt temperament och uthärda 
andras fel. 
Jag ska förlåta min nästa med kärlek och helig 
glömska.
Jag vill erkänna när jag har fel och be andra om 
förlåtelse.
Jag ska inte framhålla mig själv och vara 
skrytsam när jag lyckats med något.
Jag ska offra som gottgörelse alla mina lidanden, 
sjukdomar, sorger och besvikelser och förena 
mina lidanden med Era frälsningsbringande 
lidanden.
Jag lovar att söka Guds Vilja i allt och inte min 
egen.
Jag ska visa tacksamhet för all godhet och 
välsignelse som jag får ta emot och tacka Gud 
för allt.
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Jag ska utföra allt i mitt liv av kärlek till Gud.
Jag ska älska min nästa, så som Gud vill att jag 
ska älska andra människor.
Jesu Heliga Hjärta, genom Marie Obefläckade 
Hjärtas förbön, ta emot det offer och den vigning 
som jag nu gör av mig själv till Dig. Ge mig Din 
nåd att vara trogen denna vigning och låt mig 
en dag få komma hem till Dig i Himmelens 
eviga lycka. Det är ingenting jag önskar mer än 
att få leva för evigt med Gud Fader, den Helige 
Ande och Dig, min Jesus, tillsammans med Din 
Obefläckade Moder. Amen.

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!
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Lördag

Vigd till vår ljuva Moder
”Lördagar är vigda åt vår ljuva Moder och då 
ska du ära henne på olika sätt med särskild 
tillgivenhet. Hon är Nådens Moder och hon 
gläder sig när man ärar henne på samma sätt 
som härskarorna gör i Himmelen. Be om nåden 
om en helig död för döende präster. Om du 
viger varje ögonblick denna dag enligt denna 
intention kommer du att få en stor belöning 
för detta. Prästerna kommer att be för dig i 
Himmelen och den Heliga Jungfrun kommer att 
ta emot din själ i din dödsstund. Enligt denna 
intention vill jag även att du viger din nattliga 
bönevaka. 

Offer av Den Saliga Jungfrun Marias Förtjänster 
som Gottgörelse till Den Gudomliga Rättvisan

Offering of The Merits of The Blessed Virgin
to Appease The Divine Justice.

”De som ofta och gärna ber denna offerbön får ta emot många 
nådegåvor!”
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Som gottgörelse till Din Gudomliga 
Rättvisa offrar vi Dig, Herre, Marias, Din 
och vår Himmelska Moders, förtjänster 

när hon stod under Korset. 
Om Du Herre vill tillräkna missgärningar, vem 
kan då bestå?

Bön om Immaculatas Beskydd
Guds Moder uppenbarade sig år 1954 för Syster Mildred Mary 
Neuzil (1916-2000) och presenterade sig som Vår Fru av Amerika 
(Our Lady of America) och gav följande bön, som kan användas 
som skottbön under lördagar och gärna som en rosenkransbön 
(dekaderna ber man med denna bön och de ensamma kulorna 
som vanligt med Fader vår etc.)

O Maria, genom din Heliga och Obefläckade 
Avlelse, befria oss från allt ont!

De Tre Ave Maria
Heliga Mechtilde av Hackeborn (1241-98, 19 
nov.) var benediktinnunna och en av de tre 
förgrundsgestalterna för den tyska mystiken. 
Sina visioner och nådebevis avslöjade hon vid 
femton års ålder och så tillkom Boken om den 
stora nåden, ett av den medeltida mystikens 
vackraste och mest berömda verk. Mechtilde 
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var mycket brinnande i sin andakt till Jesu Heliga 
Hjärta och många av Jesu Hjärta Litanians 
invokationer är tagna ur Mechtildes böcker. 
När hon tänkte på döden blev hon både rädd 
och orolig. Hon bad Guds Moder att beskydda 
henne i den sista stunden. Den Heliga Jungfrun 
tröstade henne och sade: ”Jag lovar att vara vid 
din sida när du ska lämna jordelivet, men jag 
ber dig att, för mitt löftes skull, varje dag be tre 
’Var hälsad Maria’. Det första för att tacka Gud 
Fader för att Han har gett mig makt i Himlen 
och på jorden. Det andra för att hylla Gud 
Sonen för att Han har gett mig en kunskap och 
vishet som överträffar alla helgons och Änglars 
kunskap och vishet och för att Han har gett mig 
en sådan strålglans att jag upplyser, som solen, 
hela Paradiset. Det tredje ’Var hälsad Maria’ ska 
du be för att ära den Helige Ande för att Han 
har upptänt i mitt Hjärta den mest brinnande 
kärleken och för att Han gjort mig så god och 
värd att älska att jag, efter Gud själv, är den 
mest kärleksfulla och barmhärtiga personen 
som finns”.
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Detta löfte från Guds Moder gäller för alla: ”I 
din dödsstund ska jag vara närvarande för att 
trösta dig och köra bort allt från den Onde som 
vill störa dig och få dig att misströsta. Jag ska 
ge dig trons ljus och kunskap, så att din tro inte 
ska vackla för din okunnighets skull. Jag ska 
vara med dig i din övergång från det jordiska 
livet till det Himmelska och ingjuta i din själ 
den Gudomliga Kärlekens ljuvlighet så att all 
bitterhet, som kommer från döden förvandlas 
till stor glädje.” (ur Liber specialis gratiæ. p. 1. 
cap 47). 

Många helgon, bland dem de Heliga Alfons 
Maria de’ Liguori, Johannes Bosco, Pio av 
Pietrelcina, spred denna devotion. Denna form 
av bön har även blivit godkänd av flera påvar. 
Man skulle kunna komma med invändningen 
att utövandet av denna andakt och löftet om 
den eviga frälsningen inte står i proportion 
till varandra. På den Marianska Kongressen i 
Einsiedeln svarade Fader G. Battista de Blois 
så här: ”Om denna devotion verkar vara 
oproportionerlig i förhållande till det man vill 

Flamma��.indd   2�2 2009-0�-08   �0:�2:�0



2�3

uppnå, nämligen det eviga livet, så kan man inte 
göra annat än att åberopa den Heliga Jungfruns 
löften, eller ännu bättre gå till Gud själv, som 
har iklätt henne denna auktoritet och fullmakt. 
Förresten, är det inte likt Herren kanske att göra 
de största undren med så små medel att vi 
tycker att de inte står i proportion till varandra? 
Gud är den absolute Herren över alla sina gåvor, 
och Guds Moder med sin mäktiga förbön, svarar 
med oproportionerlig generositet, på vår lilla 
hyllning men ändå står den i proportion till den 
kärlek hon har som Moder”. 
Denna böneform ska man särskilt försöka 
sprida, för som den Helige Augustinus (354-
430, 28 aug.) säger: ”Den som hjälper en själ 
att bli frälst har sannerligen försäkrat sig om sin 
egen frälsning”. 

Bönen ”De Tre Ave Maria”

Maria, Jesu och min Moder, försvara 
mig mot den Ondes angrepp i livet 
och särskilt i min dödsstund:

För den makt som den Evige Fadern har gett dig 
i Himmelen och på jorden. 
Var hälsad Maria…
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För den kunskap och vishet som Sonen har gett 
dig, du som överträffar alla Änglar och helgon, 
och för att Han har gett dig en sådan strålglans 
att du upplyser hela Paradiset som solen. 
Var hälsad Maria…

För den kärlek som den Helige Ande har 
upptänt i ditt Hjärta, som är den mest brinnande 
kärleken, och för att Han gjort dig så god och 
värd att älska att du, efter Gud själv, är den mest 
kärleksfulla och barmhärtiga personen som 
finns. 
Var hälsad Maria…

De Tusen Var hälsad Maria
Denna devotion kommer från clarissan, Heliga 
Caterina av Bologna (1413-1463, 9 mars). Hon 
brukade be tusen ’Var hälsad Maria’ varje 
Julnatt. Natten den 25 december 1445 var hon 
uppfylld av kontemplationen över Jesu födelses 
Mysterium när den Heliga Jungfrun visade sig 
för henne och räckte henne Jesusbarnet. Den 
Heliga Caterina höll det Gudomliga Barnet – så 
som hon själv efteråt skrev – ”under 12 minuter”. 
Som ett minne av detta under, ber man varje år 
i det kloster där hon var abbedissa dessa tusen 
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’Var hälsad Maria’, som mycket snart spred sig 
till andra troende.
 
Denna devotion brukar man be på följande 
sätt: 40 ’Var hälsad Maria’ under 25 dagar som 
föregår julen (29 november - 23 december). 
Denna sed har för många numera blivit en 
novena inför Julen.

Den Gyllene Bönen
Denna bön av den Helige Bernhard (1090-1153, 20 aug.) fanns 
återgiven i nästan alla bönböcker från och med 1400-talet. Ofta 
inleds bönen med följande text: ”Denna bön uppenbarades för 
den Helige Berhard av en Guds Ängel. Den som dagligen ber 
denna bön ska få Guds nåd och barmhärtighet. Han ska också få 
ta emot Kristi Kropp och förlåtelse på sitt yttersta, innan han dör 
från denna värld.”

Var hälsad Maria, den Allraheligaste 
Treenighetens ödmjukaste tjänarinna.
Var hälsad Maria, Gud Faderns allra 

främsta och utvalda dotter av evig tid.
Var hälsad Maria, den Helige Andes allra käraste 
brud.
Var hälsad Maria, den levande Gudens Sons, 
Jesu Kristi Moder.
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Var hälsad Maria, alla Änglars allra skönaste 
syster.
Var hälsad Maria, du som var patriarkers och 
profeters högsta längtan.
Var hälsad Maria, evangelisternas verkliga 
läromästarinna.
Var hälsad Maria, apostlarnas lärarinna.
Var hälsad Maria, du som med sådan moderlig 
kärlek styrkte alla martyrer.
Var hälsad Maria, alla bekännares mildaste 
tröstare.
Var hälsad Maria, alla jungfrurs allra högsta och 
mest glädjerika heder och ära.
Var hälsad Maria, som alltid är redo att hjälpa 
och trösta alla, både levande och döda.
Var mig nära i all min nöd, sorg och bedrövelse.
Beskydda mig för alla mina fiender, ta emot min 
själ i min dödsstund och offra min själ till din 
allra käraste Son.
Bevara även mina släktingar och alla dem som 
jag ber för. Amen.
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Bön om Marias Välsignelse
Gammal avlatsbön, Helige Pius X, 26 feb. 1905.

Uttala ofta denna välsignelse och lovprisning i ditt hem. Gör 
korstecknet med vigvatten efter bönen.

O Maria, välsigna detta hus där ditt Namn 
alltid är prisat och välsignat. Lovad 
vare nu och i evighet den Obefläckade 

Jungfrun Maria, alltid Jungfru och Moder, 
välsignad bland kvinnor och vår Herres Jesu 
Kristi Moder, Paradisets Drottning. Amen.

Devotionen till Vår Fru av Liljorna
Att förknippa Maria med liljan, symbol 
för renhetens och kyskheten väldoft, har 
medeltida anor. Den mest kända bönen Bön 
till Maria som Treenighetens Lilja har betts av 
miljontals katoliker genom århundradena. På 
1930-talet uppmanades de troende genom 
privatuppenbarelser till den stigmatiserade 
offersjälen Marie-Julie Jahenney (1850-1941) 
från Coyault, Frankrike, att vända sig till Maria 
med denna titel. Den 23 juni 1936 kom en 
liten flicka till Marie-Julies sjukbädd med en 
lilja, som tidigare placerats framför Altarets 
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Allraheligaste Sakrament i församlingskyrkan 
i Blain på Kristi Lekamens Fest. När Marie-
Julie fick liljan lades den i armarna på hennes 
Mariastaty. Den stigmatiserade mystikern fick 
plötsligt en av sina extaser och fick höra Guds 
Moder säga: ”Som belöning för att du gett dig 
fullständigt till Gud som försoningsoffer för 
dig själv och alla dina vänner, har jag i mina 
armar dessa underbara och vita blommor, som 
påminner om mina vackraste dygder… se dessa 
blommor utan fläck… Ge ett blomblad till alla 
som kommer till dig. Det är jag själv som de får 
med sig, jag som är Liljornas Drottning, Fredens, 
Underverkens och Miraklernas Drottning. Ge en 
liten bit av liljorna till alla mina små barn, för de 
är Jesu blommor, som med sin delikata väldoft 
välsignar jorden… Det måste finnas många 
liljor för Jesus.”
Herren själv bekräftade den Himmelska 
välsignelsen av liljorna: ”Min Moder, jag har gett 
liljorna min välsignelse redan innan du gav den.” 
Guds Moder lovade då att många underverk ska ske 
genom dessa välsignade liljor samtidigt som hon 
bad om att bli åkallad med titeln Vår Fru av Liljorna.
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Oktoberbön till Maria, Renhetens Lilja
Marie-Julie Jahenney (1850-1941) levde 
större delen av sitt liv som en offersjäl till 
Guds Gudomliga Rättvisa. Hon fick, förutom 
stigmatasåren, ta emot ett flertal Himmelska 
budskap gällande de straff som denna världens 
barn går emot. I privatuppenbarelserna fick 
Den Stigmatiserade från Breton, som Julie 
ofta kallas, ta emot Herrens uppmaning till 
de troende att bära Välsignelsens Skapular, 
Förlåtelsens Kors samt Vår Fru av det Goda 
Rådets Medalj, särskilda sakramentalier genom 
vilka de troende ska beskyddas på ett särskilt 
sätt när Herrens straff ska drabba jorden genom 
naturkatastrofer mm. 
Följande bön gavs i en uppenbarelse till Marie-
Julie under oktober 1935 av Guds Moder: 
”Under denna underbara månad då Himmelen 
är öppen för att ta emot bönen ’Var hälsad 
Maria’ från jordens alla hörn, uppmanar jag dig 
att skänka mig tre ’Var hälsad’ morgon, middag 
och kväll och jag lovar dig att beskydda dig i 
livet och i döden. Med dessa ord ska du be:”
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Var hälsad Faderns Dotter, renhetens 
Lilja. Be för oss.
Var hälsad Maria…

Var hälsad den Helige Andes Brud, ödmjukhetens 
Viol.
Var hälsad Maria…

Var hälsad det Människoblivna Ordets Moder, 
kärlekens Ros.
Var hälsad Maria…

Den 20 december 1883 uppmanade Guds 
Moder till bön med följande budskap:
”Mitt lilla barn, du måste be dubbelt så mycket, 
be till det Gudomliga Jesusbarnet. Be ofta 
Miserere (Ps. 51) och Salve Regina följt av 
följande små böner:” 

Psaltarpsalm 51 är en avlatsbön. (Part. avl. Ench. Ind. nr. 9)

Gud, var mig nådig i Din godhet, *
utplåna mina överträdelser i Din stora 
barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning, *
och rena mig från min synd.
Ty jag känner mina synder, *
mina överträdelser är alltid inför mig.
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Mot Dig allena har jag syndat *
och gjort vad ont är i Dina ögon.
Så befinns du rättfärdig i Dina ord *
och rättvis i Dina domar.
Se, i synd är jag född, *
och i synd har min moder avlat mig.
Du har ju behag till sanning i hjärtat, *
så lär mig då vishet i mitt innersta.
Rena mig med isop, så att jag blir ren, *
två mig, så att jag blir vitare än snö.
Låt mig känna fröjd och glädje, *
låt de ben som Du har krossat få fröjda sig.
Vänd bort Ditt Ansikte från mina synder, *
och utplåna alla mina skulder.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
och ge mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig inte från Ditt Ansikte, *
och tag inte Din Helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning, *
och uppehåll mig med villighetens ande.
Då skall jag lära överträdarna Dina vägar, *
och syndarna skall omvända sig till Dig.
Rädda mig från blodsdåd, Gud, min Frälsare, *
så skall min tunga jubla över Din rättfärdighet.
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Herre, öppna mina läppar, *
så att min mun kan förkunna Ditt lov.
Ty Du har inte behag till offer, +
då skulle jag ge Dig sådana; *
Du har inte lust till brännoffer.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad 
ande, *
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall Du, Gud, inte förakta.
Gör väl mot Sion i Din nåd, *
bygg upp Jerusalems murar.
Då skall Du få rätta offer, som behagar Dig, +
brännoffer och heloffer, *
då skall man offra tjurar på Ditt Altare.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige 
Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Salve Regina. Äldre översättning. Ur Oremus 1940:

Var hälsad o Drottning Barmhärtighetens 
Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Var 
hälsad! 

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till 
dig suckar vi sörjande och gråtande i denna 
tårarnas dal. Vänd därför, du vår Förespråkerska, 
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vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna 
landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt. 
O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Må den Allrasaligaste Jungfru Marias 
Heliga och Obefläckade Avlelse vara 
vårt beskydd mot alla faror.

Vår Fru av det säkra Hoppet, be för oss.
Barmhärtighetens Moder, be för oss.
Vår Fru av det Gudomliga Beskyddet, be för 
oss.

Bön till Maria som Treenighetens Lilja
I en syn såg den Heliga Gertrud den Stora 
(1256-1302, 16 nov.) den Obefläckade Jungfrun 
framför den Allraheligaste Treenigheten i form 
av en lysande vit lilja. Denna lilja hade tre blad, 
vilka representerade Faderns makt, Sonens 
vishet och den Helige Andes godhet, som gavs 
åt den Heliga Jungfrun i sådant överflöd att 
dessa attribut återskapades på ett fullkomligt 
sätt i henne. Guds Moder vände sig sedan till 
den Heliga Gertrud och sade: ”Den som kommer 
att vända sig till mig med fromt förtroende 
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och kalla mig för Treenighetens lysande Lilja, 
Paradisets strålande Ros, kommer jag att visa 
det inflytande som jag har hos den Allsmäktige 
Fadern. Jag kommer att ge prov på vad Sonens 
vishet inger mig och vilken överflödande 
barmhärtighet som den Helige Ande uppfyller 
mitt hjärta med för människornas frälsning”.
 

Till Dig, min Gud, och endast till Dig, 
tillkommer all ära och härlighet, genom 
Maria, den Allraheligaste Jungfrun. 

Fader vår…

Var hälsad, Obefläckade Jungfru, Faderns makts 
lysande Lilja.
Var hälsad Maria…

Var hälsad, Obefläckade Jungfru, Sonens vishets 
lysande Lilja. 
Var hälsad Maria…

Var hälsad, Obefläckade Jungfru, den Helige 
Andes godhets lysande Lilja. 
Var hälsad Maria…

Var hälsad, Obefläckade Jungfru, Paradisets 
strålande Ros. 
Var hälsad Maria…
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Expressnovenan
Många gånger får vi problem som tycks olösliga 
eller har behov av omedelbar hjälp. Den Saliga 
Moder Teresa av Calcutta (1910-1997, 5 okt.) 
blev tillfrågad av Fader Andrew Apostoli vad 
hon gjorde när hon fick stora problem i sin 
Kongregation Kärlekens Missionärer eller hade 
personliga bekymmer. Moder Teresa berättade 
då om det som kallas för Expressnovenan, 
som innebär att man nio gånger i följd ber 
Memorarebönen. Moder Teresa intygade 
att det alltid fungerade. År 1983 insjuknade 
en av de ansvariga systrarna i Öst Berlin och 
Moder Teresa var tvungen att ersätta systern 
med någon som hade förmåga att ha att göra 
med kommunistregimen. Systern som skulle 
åka behövde visum. Moder Teresa samlade 
systrarna i Calcutta för att be Expressnovenan. 
Vid den åttonde Memorarebönen ringde 
telefonen. Man fick meddelande att det skulle 
ta sex månader för systern att få visum. Efter 
nionde Memorarebönen började Moder Teresa 
novenan igen. Vid den åttonde Memorarebönen 
den andra gången novenan bads ringde en 
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handläggare igen och sa att systern skulle få sitt 
visum omedelbart! 
Den Saliga Moder Teresa, likt alla helgon, hade 
en obegränsad kärlek till och förtroende för 
Guds Moder. En kärlek som fick henne att också 
allt mer likna den Heliga Jungfrun. ”Jag har 
aldrig nekat Gud någonting” avslöjade Moder 
Teresa för Fader Apostoli angående sin väg att 
likna Guds Moder.
Bönen Memorare (”påminn dig”) från 1400-
talet är inspirerad av den Helige Bernhard 
av Clairvaux. Detta är troligen en av de mest 
älskade bönerna till Guds Moder jämte ’Salve 
Regina’ antifonen.

Kyrkoläraren, den Heliga Thérèse av Jesusbarnet 
och det Heliga Anletet (1873-1897, 1 okt), 
beslutade sig på dagen för sin första Heliga 
Kommunion, den 8 maj 1884, för att be 
Memorarebönen varje dag under resten av sitt 
liv. 
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Påminn dig, milda Jungfru Maria, att 
det aldrig någonsin har blivit hört, att 
någon som tagit sin tillflykt till dig och 

bett om din hjälp har blivit övergiven. 
Med allt mitt förtroende kommer jag därför, 
arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas 
Jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan bönhör 
mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.

Bönen ska bes nio gånger i följd. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. 
nr. 17).

Rosenkransnovenan
Den Oemotståndliga Novenan

Denna Novena brukar också kallas för Den 
Oemotståndliga Novenan, emedan det är känt 
att man alltid får det som man ber om genom 
denna Rosenkransnovena. 
Egentligen är det inte en regelrätt novena, som 
bör vara strukturerad kring antalet nio (månader, 
dagar, timmar etc.). Man ber i Rosenkransnovenan 
fem dekader av Rosenkransen under 27 dagar 
enligt den böneintention man har. Direkt 
efter man avslutat dessa 27 dagar tackar man 
likaledes under 27 dagar på samma sätt med 
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fem dekader varje dag, oavsett om det man bad 
om uppfyllts eller inte.

Bakgrunden till denna ovanliga novena går 
tillbaka till en flicka i Neapel vid namn Fortuna 
Agrelli, som var svårt sjuk med hemska smärtor 
under tretton månader. Den 16 februari 1884 
började Fortuna, hennes familj och några 
släktingar en novena genom att dagligen be 
Rosenkransen för hennes tillfrisknande. Den 
3 mars uppenbarade sig Guds Moder på en 
tron och med Jesusbarnet i famnen för den 
sjuka flickan. Guds Moder höll en rosenkrans 
i handen och var i sällskap med de Heliga 
Dominikus och Catarina av Siena. Fortuna bad 
då till Guds Moder: ”Drottning av den Heliga 
Rosenkransen, visa mig din nåd, låt mig få bli 
frisk igen… ” Den Saliga Jungfrun svarade: 
”Du har åkallat mig med olika titlar och jag har 
alltid gett dig nådegåvor som svar. Eftersom 
du nu har kallat mig med den titel som är mig 
så kär ’Drottning av den Heliga Rosenkransen’, 
så kan jag inte längre neka dig det som du ber 
mig om, för denna titel är mig verkligen kär. Be 
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tre Rosenkransnovenor (nio gånger tre blir ju 
tjugosju) och du ska uppnå det du vill.”
 
Fortuna blev helt återställd efter denna 
Rosenkransnovena och Guds Moder 
uppenbarade sig återigen: ”Den som vill 
få hjälp från mig bör be tre Novenor (d.v.s. 
Rosenkransnovenans 27 dagar) och tre Novenor 
som tacksägelse (d.v.s. ytterligare 27 dagars 
Rosenkransbön i följd). 
Miraklet gjorde mycket stort intryck på Leo XIII 
(1873-1903). Påven uppmanade alla kristna att 
älska Rosenkransen och att be den så ofta de 
kan.
På olika katolska hemsidor kan man ibland läsa 
om många troende som med stor framgång 
ber Rosenkransnovenan för egna och andras 
intentioner. Pröva och se!

En annan mycket ’anlitad’ böneform 
som påminner om den 54 dagarnas 
Rosenkransnovena är att man 77 dagar i följd 
ber Marie Tårars Rosenkrans.
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Avlat vid Rosenkransbön
Fullkomlig avlat kan erhållas då 
Rosenkransbönens fem dekader bes i samband 
med ett besök i en katolsk kyrka, då en familj 
ber Rosenkransen i det egna hemmet, då 
bönen bes i en ordenskommunitet eller då 
Rosenkransen bes vid annat tillfälle då de 
troende samlas. (Enchiridion indulgentiarum, 
ed. 1999, concessio 17).
Avlaten är ersättning för den bot vi är förpliktade 
att göra i detta liv, eller efter döden (Skärselden), 
som ersättning för våra synder (de synder som 
är förlåtna i bikten). 
Kyrkan har del i Kristi och helgonens alla 
förtjänster och ger oss genom avlaten förmånen 
att kunna ge Gud ’ersättning’ för denna bot, 
om vi uppfyller de krav som Kyrkan ställer för 
erhållandet av avlaten.

Gottgörelsebön till Guds Moder
för Underlåtelser att Dagligen Be Rosenkransen
Guds Moder uppenbarade denna bön för 
en herdinna i Bayern år 1642 för att bes som 
gottgörelse för de gånger man inte bett 
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Rosenkransen – som Maria vill att alla hennes 
barn ber dagligen! Guds Moder sa att denna 
bön gottgjorde för de nio Rosenkransar som 
herdinnan borde ha bett den dagen.

Var hälsad Maria, var hälsad Maria, var 
hälsad Maria! Jag hälsar och hyllar dig 
trettiotretusen gånger som Ärkeängeln 

Gabriel har hälsat dig. Må denna hälsning glädja 
mitt hjärta och må ditt Hjärta glädjas över den 
Himmelska hälsning som Ärkeängeln hälsade 
dig med: Var hälsad Maria…

Bönen ska bes tre gånger med eftertanke och gottgör därmed 
– enligt Guds Moders stora generositet -  för nio gånger som man 
underlåtit att be Rosenkransen.

Vigning för Marie Obefläckade Hjärtas 
triumferande Seger

Consecration för The Triumphant Victory of The Immaculate Heart 
of Mary. Denna vigningsbön är spridd på uppdrag av Biskop Paul 
Maria Hnilica SJ (1921-2006), titulärbiskop av Rusado och har 
hans imprimatur i den engelska versionen den 1 november 1993. 
Texten är översatt ur In the end my Immaculate Heart will triumph, 
Queenship Publ. Company, USA. Biskop Hnilica uppmanade alla 
Guds barn att förena sig i den fullkomliga vigningen och att med 
alla våra offer och ansträngningar bidra till Marie Obefläckade 
Hjärtas seger i Ryssland och i hela världen. 
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Denna högtidliga vigningsbön ber man med fördel gemensamt 
på Marie Obefläckade Hjärtas Dag (lördagen efter Jesu Heliga 
Hjärtas Fest) samt på större Mariadagar.

I vår väntan på din Seger, vi dina barn, 
förenade i att besvara din moderliga 
uppmaning, lovar dig härmed att viga 

oss till ditt Obefläckade Hjärta och därmed 
delta i din Triumf.
Kära Moder, jag ber dig att bära fram mig i dina 
moderliga armar till Gud Fader i Himmelen, 
att bli utvald och ställd i din Sons tjänst på ett 
särskilt sätt genom att acceptera alla de offer 
som behövs för ditt Obefläckade Hjärtas Seger.
Med denna högtidliga akt, vill jag, som ditt barn, 
ge dig mitt JA i förening med ditt eget, på det 
att mitt svar blir stärkt och att jag kan stå kvar 
i striden för uppfyllandet av de löften du gav i 
Fatima: Rysslands omvändelse, landet som ska 
bli föremål för din största seger. Genom denna 
omvändelse ska hela världen omvända sig och 
det ska bli fred över hela jorden. 
Du Apostlarnas Drottning och Kristi 
Medåterlösare, led oss genom denna tidens 
mörker med strålar av ljus från din soluppgång 
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och ge oss ljus på horisonten. Med ditt 
Obefläckade Hjärta som tillflykt och försvar, led 
oss ut i denna strid. Sänd oss med ditt svärd 
av sanning och med dygdernas rustning, så 
att vi blir ett föredöme i Gud Faders oändliga 
barmhärtighet och kärlek.
Vi lovar dig, vår Moder, trohet till vår Helige 
Fader som Kristi Ställföreträdare ibland oss. Låt 
denna vigning ge honom styrka av att erfara 
våra hjärtans, intentioners och själars enhet i 
kampen av förverkligandet av ditt Obefläckade 
Hjärtas Triumf.
Som en apostel för din Seger, ber jag dig Moder, 
att förena oss, dina barn och ge oss styrka 
genom din Sons Heliga Eukaristi. Låt oss få en 
gemensam övertygelse, förtroende och enhet 
inför det Allraheligaste Sakramentet. Må Kristus 
göra min själ så fullkomlig som möjligt, så att 
jag kan återge något av Hans ljus till alla jag 
möter på livets väg.
O du Renhetens Heliga Jungfru, du Förmedlare 
av all Himmelsk Nåd, bo i mitt hjärta och ledsaga 
till min själ din Himmelske Brudgum, den 
Helige Ande, för att denna min vigning ska bli 
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fruktbärande genom de gåvor Han ger själen.
I kraft av den Helige Andes närvaro ska vår 
förtröstan vara orubblig, stark och uthållig i 
bön och leda oss till fullkomlig överlåtelse åt 
Gud Fader. Må den Helige Ande uppenbara sig 
genom oss, dina barns, vittnesbörd i ord och 
gärning och framför allt genom våra hjärtans 
enhet.
Jag, NN. ditt barn, i din Triumfs Änglaskarors 
närvaro, inför alla de heliga i Himmelen och i 
förening med den Heliga Moder Kyrkan, förnyar 
jag i dina händer och vid ditt Obefläckade 
Hjärta mina doplöften. Jag ger och offrar dig, 
älskade Moder, mitt förflutna, nuet och min 
framtid, mina glädjeämnen och sorger, mina 
böner och uppoffringar, allt jag är och allt som 
vår Himmelske Fader vill forma mig till att bli.
Jag ger till dig, Moder, min kärlek och mitt 
engagemang så att vi blir förenade i ett JA 
i evigheten, i djupet av ditt Triumferande 
Obefläckade Hjärta. Amen.

Hyllningslitania till Den Allraheligaste Jungfrun
Helige Johannes Eudes (1601-80, 19 aug.). Guds Moder lovade 
den Helige Johannes att: ”De som ber denna bön och befinner 
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sig i Guds nåd, ska växa i sin fromhet, och de som befinner sig 
i syndens tillstånd, ska erfara min kärleksfulla och jungfruliga 
hand som knackar på deras hjärtan till dess de öppnar sig för 
nåden”. Den Heliga Jungfrun tillade att man bör försöka få de 
svåromvända att be denna bön och att samtidigt be den för 
syndarnas omvändelse.

Gud Faderns Dotter, Jag hyllar dig.
Gud Sonens Moder, Jag hyllar dig.
Gud Helige Andes Brud, Jag hyllar dig.

Gudomens Tempel, Jag hyllar dig.
Du strålande och oföränderliga Treenighetens 
Obefläckade Lilja, Jag hyllar dig.
Ros som strålar av underbart ljus och från vilken 
utgår en Himmelsk doft, Jag hyllar dig.
Jungfrurnas Jungfru, Jag hyllar dig.
Trogna Jungfru, av vilken konungarnas Konung 
har velat födas och av vars mjölk Han har velat 
få näring, Jag hyllar dig.
Universums Härskarinna, till vilken all makt är 
given i Himlen och på jorden, Jag hyllar dig.
Mitt hjärtas Drottning, min Moder och mitt liv, 
Jag hyllar dig.
Min tröst och mitt ljuva hopp, Jag hyllar dig.
Älskvärda och högaktningsvärda Moder, Jag 
hyllar dig.
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Barmhärtighetens Moder, full av nåd, Herren är 
med dig, Jag hyllar dig.
Du är välsignad bland alla kvinnor och välsignad 
är din livsfrukt Jesus, Jag hyllar dig.
Välsignad är din make, den Helige Josef
Välsignad är din fader, den Helige Joakim
Välsignad är din moder, den Heliga Anna
Välsignad är din adoptivson, den Helige 
Aposteln Johannes
Välsignad är din Ängel, den Helige Gabriel
Välsignad är den Evige Fadern, som har utvalt 
dig
Välsignad är Sonen, som älskar dig
Välsignad är den Helige Ande, som har utvalt 
dig till sin brud
Och välsignade är alla dem som älskar och 
välsignar dig. Amen.

Vigning till Jesus Kristus,
 Den Människoblivna Visheten,

 genom Den Saliga Jungfrun Maria
Den Helige Louis Grignion de Montfort (1673-
1716, 28 apr.) vars mest kända verk Den sanna 
devotionen till den Heliga Jungfrun finns 
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översatt på nästan alla världens språk. Denna 
vigningsbön - en av de mest kända och älskade 
bland katoliker – avslutar Montforts främsta 
verk Kärleken till den Eviga Visheten, författad 
mellan åren 1703-1704. För den Helige Louis 
är att äga och bevara visdom samma sak som 
att söka fullkomlig förening med Kristus och 
att bära sitt kors i Jesu efterföljd. En ypperlig 
samling med kommentarer av Montforts skrifter 
intitulerad God alone har utgetts av Montforts 
Publications, Bay Shore, N.Y. 11706 USA.

Följande vigningsbön är en förnyelse av 
doplöftena och en vigning till vår Herre genom 
Jungfru Maria. Den är mer än en enkel bön. 
Genom att be denna vigningsbön går man in 
i ett livsprogram, som den Helige Louis kallar 
frälsningens och helighetens väg, som är kort, 
lätt, säker och fullkomlig. Den Helige Louis 
rekommenderar en 33 dagar lång förberedelse 
av bön, läsning och andliga övningar innan man 
viger sig till Jesus, den Eviga Visheten genom 
Maria.
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Eviga och Människoblivna Vishet, Jesus, 
Du den mest älskvärde och värd all 
tillbedjan, sann Gud och sann människa, 

den evige Faderns enfödde Son, född av Maria, 
ständig Jungfru, jag tillber Dig hos Fadern från 
all evighet och jag tillber Dig när Du befann Dig 
vid Ditt människoblivande i Marias Jungfruliga 
sköte, Din upphöjda Moder. 
Jag tackar Dig för Din ödmjukhet då Du tog 
en tjänares skepnad för att rädda mig från 
Djävulens grymma slaveri. 
Jag prisar och ärar Dig för att Du i allt har 
underordnat Dig Maria, Din Heliga Moder, för att 
jag skulle kunna bli Din tjänare genom henne. 
Jag har inte hållit de löften som har avlagts i mitt 
namn vid mitt dop. Jag har inte uppfyllt mina 
förpliktelser och är därför inte värdig att kallas 
Ditt barn och inte ens Din tjänare. Eftersom det 
inte finns i mig eller i mitt liv någonting som inte 
förtjänar Din vrede och avsky, så vågar jag inte 
komma ensam inför Ditt Heliga och samtidigt 
milda Majestät. Därför har jag tagit min tillflykt 
till Din Allraheligaste Moders förbön. Du har ju 
utvalt henne till att vara Medlare för mig inför 
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Dig. Det är genom henne som jag hoppas att 
av Dig få en sann ånger och förlåtelse för mina 
synder samt att uppnå den sanna visheten för 
alltid. 

Obefläckade Maria, du Gudomens 
levande Tabernakel, i dig ville den eviga 
Visheten vara gömd och bli tillbedd 

av Änglar och människor. Du Himmelens och 
jordens Drottning, allting som är skapat av 
Gud är underställt ditt Rike. Du syndarnas säkra 
tillflykt, vars barmhärtighet vi alltid kan lita på. 
Lyssna till min bön och önskan, som jag kommer 
med till den Gudomliga Visheten. 
Ta därför emot mitt löfte och offer som jag i min 
litenhet kommer med till dig. Jag, N. N., trolösa 
syndare, förnyar och bekräftar i dag i dina 
händer, du Obefläckade Moder, mina doplöften. 
Jag avsäger mig för alltid Satan, hans lockelser 
och alla hans verk och överlämnar mig helt åt 
Jesus Kristus, den Människoblivna Visheten, för 
att bära mitt kors i Hans efterföljelse i alla mina 
livsdagar och härefter bli Honom mera trogen 
än jag hittills varit. 
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I närvaro av hela det Himmelska hovet, väljer jag 
i dag, Maria, dig till min Moder och Härskarinna. 
Jag överlämnar och viger åt dig, såsom din 
ödmjuke tjänare, min kropp och min själ, det 
jag är och har, såväl mitt inre som mitt yttre, 
ända till värdet av alla mina goda gärningar, 
förflutna, nuvarande och tillkommande, i det 
jag lämnar dig hel och full rätt att förfoga över 
mig och allt mitt, enligt ditt gottfinnande till 
Guds större förhärligande i tid och evighet. Ta 
emot, du goda Jungfru, denna gåva och vigning 
av min tjänst till dig. Låt denna min vigning ära 
ditt moderskap i förening med den ödmjuka 
undergivenhet som den eviga Visheten haft 
inför den. Låt mina löften vara en hyllning 
till den makt som du och Jesus har över mig 
syndare och en tacksägelse för de privilegier 
som den Heliga Treenigheten har gett dig. 
Härmed vill jag därför, som din sanne tjänare, 
hedra och lyda dig i allt. 
Heliga Moder, låt mig få bli din älskade Sons 
tjänare för evigt, för att Han, så som Han har 
frälst mig genom dig, genom dig också tar 
emot mig! 
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Barmhärtighetens Moder, låt mig genom din 
förbön få Guds sanna Vishet. För att allt detta 
ska kunna ske, ta upp mig bland dina barn och 
tjänare som du älskar och undervisar, som du 
leder, livnär och beskyddar. Trogna Jungfru, låt 
mig i allt få bli en trogen lärjunge, efterföljare 
och tjänare åt den Människoblivna Visheten, din 
Son Jesus Kristus. Hjälp mig genom din förbön 
och ditt föredöme att uppnå Hans jordiska livs 
mognad för att sedan få del av Hans härlighet i 
Himmelen. Amen.

Vigning till Maria,
Den Obefläckade Modern och Härskarinnan

Detta är det kända utdraget ur föregående vigningsbön av den 
Helige Louis Grignon de Montfort.

Jag, N. N., trolösa syndare, förnyar 
och bekräftar i dag i dina händer, du 
Obefläckade Moder, mina doplöften. 

Jag avsäger mig för alltid Satan, hans lockelser 
och alla hans verk och överlämnar mig helt åt 
Jesus Kristus, den Människoblivna Visheten, för 
att bära mitt kors i Hans efterföljelse i alla mina 
livsdagar och härefter bli Honom mera trogen 

Flamma��.indd   27� 2009-0�-08   �0:�2:��



272

än jag hittills varit. 
I närvaro av hela det Himmelska hovet, väljer jag 
i dag, Maria, dig till min Moder och Härskarinna. 
Jag överlämnar och viger åt dig, så som din 
ödmjuke tjänare, min kropp och min själ, det jag 
är och har, såväl mitt inre som mitt yttre, ända 
till värdet av alla mina goda gärningar, förflutna, 
nuvarande och tillkommande, i det jag lämnar 
dig hel och full rätt, att förfoga över mig och 
allt mitt, enligt ditt gottfinnande till Guds större 
förhärligande i tid och evighet. Amen.

Tacksägelsebön för Vigningens Gåva
Den Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.) råder 
dem som vigt sig till Jesus genom Maria att dagen därpå tacka 
för vigningens gåva. Denna bön är tagen ur hans verk Marias 
Hemlighet. Precis som hans högtidliga vigning ovan, ska den 
bara användas av dem som verkligen har vigt sig till Maria, d.v.s. 
gjort vigningen till ett livsprogram. Föreslås att be vid större 
Mariafester.

Jesus, jag tackar Dig för att Du har 
inspirerat mig till att viga mig till Din 
Moder. Hon kommer nu att hjälpa mig 

med allt: att lyfta mig ur min mänskliga misär 
och att bli allt mer förenad med Dig. Utan henne 
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går jag under i min själviskhet. Ja, jag har behov 
av Maria i mitt andliga liv! 
Med henne ska jag befria mig från synden och 
dess konsekvenser, fördjupa min relation till Dig 
i bönen, begrunda Dina mysterier och på ett 
fullkomligare sätt ta till mig Ditt Evangelium. 
Med henne blir jag inte bara frälst, utan kommer 
också att utstråla Din kärlek i världen, leva i 
harmoni med Din Vilja och engagera mig i att 
visa Dig som den Du är för min nästa. Jag vill 
ropa till hela skapelsen hur god du har varit mot 
mig genom att låta mig få lära känna Din Moder 
och att viga mig till henne. 
Jag kommer aldrig att kunna tacka Dig för 
denna gåva så som jag borde! Utan Maria 
skulle jag vara förlorad för alltid. Men nu är hon 
med mig: det är en dyrbar gåva från Dig, som 
uppfyller mig med jubel. Jag skulle verkligen 
vara otacksam om jag inte överlät hela mitt liv 
åt henne. Jag föredrar att dö hellre än att leva 
utan henne. 
Som Johannes under Korset, har jag tagit till mig 
Maria som en gåva från Dig, och ofta har jag vigt 
mig åt henne, dock på ett mycket ofullkomligt 
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sätt. Men nu vill jag förnya min vigning med 
den insikt, mognad och engagemang som Du, 
Jesus, förväntar Dig av mig. 
Hjälp mig att utplåna ur mitt liv allt det som inte 
passar sig att ge Din Moder: det som man inte 
kan ge henne, är inte värdigt Dig!

Helige Ande, kom till min hjälp så att 
jag kan förverkliga min föresats. 
Plantera i mig och sköt om det sanna 

livets träd, som är Maria, så att det kan växa, 
blomma och ge frukt. Helige Ande, tillåt mig 
att få vörda och älska Din trogna Brud, att få 
överlåta mig åt hennes moderliga vård och att 
ta min tillflykt till henne med förtroende i livets 
alla omständigheter. Tillsammans med henne, 
forma i mig Kristus, den fullkomliga människan, 
tills jag når den fulla andliga mognaden. Amen. 

O Maria, du Faderns mest älskade dotter, 
Sonens vördnadsvärda Moder och 
den Helige Andes trogna Brud! Du är 

för mig den andliga Modern, livets Läromästare 
och den mäktiga Drottningen. Du uppfyller min 
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existens med glädje, ljus och kärlek. Gud gav 
mig dig av nåd, för att jag skulle erfara behovet 
av att leva för dig. 
Jag har hittills inte varit tillräckligt öppen för din 
moderliga gärning, och därför viger jag mig nu 
till dig för alltid. 
Jag föresätter mig att utrota allt i mig som är 
emot Gud och att göra mina dagliga val under 
din ledning och med dig som förebild, enligt 
Hans Vilja. 
Låt din tros ljus skingra min själs mörker. 
Låt din ödmjukhet bryta ner mitt högmod. 
Låt din upphöjda kontemplation stoppa min 
ytliga fantasis irrfärder. 
Låt ditt skådande av Gud alltid påminna mig 
om Hans närvaro. 
Låt din brinnande kärlek ge näring och eld åt 
mitt hjärta. 
Låt dina evangeliska dygder ersätta mina 
synder. 
Låt din nåds strålglans vara min följeslagare och 
leda mig till mötet med Gud. 
Älskade Moder, låt mig få nåden att identifiera 
mig med dig: jag vill ha din ande för att kunna 
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lära känna Kristus i Hans Evangelium, din själ 
för att kunna lovprisa och ära Herren, ditt Hjärta 
för att kunna älska Gud med samma renhet och 
glöd som du har älskat Honom. 
Jag ber dig inte om visioner och uppenbarelser. 
Jag ber dig inte heller om ovanliga andliga 
upplevelser. Du har tagit emot Herrens arvedel, 
du ser allting klart nu, du erfar Gud i fullkomlig 
glädje och du regerar med Kristus för evigt. Åt 
dig har blivit given uppdraget att förnedra det 
ondas krafter och att förmedla de gudomliga 
gåvorna åt världen. Detta är ditt Himmelska 
liv just nu och tanken på detta fyller mig med 
glädje. 
Vad mig beträffar, önskar jag ingenting annat 
än att få följa ditt liv på jorden: att med din 
tro överlåta mig helt och fullt åt Gud, att ta 
del i Kristi lidande och på så sätt samarbeta i 
Frälsningsverket. 
Jag ber dig bara om en sak: att jag varje stund i 
mitt liv ska kunna uttala tre Amen:
Amen till det som du har gjort på jorden.
Amen till det som du nu gör i Himlen.
Amen till det som du gör i min själ, så att Jesus 
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blir fullkomligt ärad och älskad nu och i all 
evighet.

Den Franciskanska Kronan
Eller:

Den Serafiska Rosenkransen
Bes som alternativ till Jungfru Marias Rosenkrans

Traditionen om Den Saliga Jungfru Marias Sju 
Glädjeämnens Rosenkrans, Den Franciskanska 
Rosenkransen, eller som den vanligtvis kallas, 
Den Franciskanska Kronan har sin bakgrund 
beskriven i Annales Minorum av den berömde 
irländske franciskanske historikern Pater 
Luke Wadding (1588-1657). Denna form av 
Rosenkransen kan härledas till år 1422, då en 
novis ville lämna klostret. 
Det var en ung man som hade för vana att binda 
en krona av ängsblommor till den Mariastaty 
som fanns i hans församlingskyrka. Den 
unge mannen beslöt sig för att bli franciskan. 
Efter det att han hade inträtt, och på grund 
av den dagliga rutinen i klostret, hade han 
dessvärre inte tid längre, att samla och binda en 
blomsterkrans som sin personliga hyllning till 
Maria. Detta gjorde honom mycket bedrövad. 
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En kväll, då han var frestad att lämna klostret, 
fick han en vision av den Heliga Jungfrun. Guds 
Moder uppmuntrade honom i hans kallelse 
genom att påminna honom om glädjen i den 
franciskanska spiritualiteten. Hon undervisade 
honom i hur man ska hålla ut i sin kallelse genom 
den dagliga meditationen av de glädjefyllda 
händelserna i hennes eget liv. I stället för en 
krans av blommor, bad Guds Moder honom 
att istället binda en krans av böner: ”Jag ska 
undervisa dig om hur du ska byta ut din fromma 
sed att ge mig blommor till en annan sed, som 
är mycket mer välbehaglig för mig och än mer 
förtjänstfull för din själ. Istället för blommorna, 
som snart vissnar och som inte alltid finns till 
hands, ska du binda en krans av böner som 
alltid kommer att vara väldoftande och som 
alltid är tillgängliga.” 
Guds Moder förklarade sedan för brodern vilka 
Mysterier i hennes liv som han skulle tacka Gud 
för och avslutade visionen med följande löfte: 
”Om du ber denna Rosenkrans, som jag nu har 
lärt dig, kan du vara säker på att du ger mig 
den vackraste tänkbara kronan och du förtjänar 
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därmed oändliga nådegåvor.”
Så fort visionen av Guds Moder avslutats 
började brodern be så som hon hade lärt 
honom. Novismästaren råkade komma förbi 
och såg brodern be samtidigt som han såg en 
Ängel som höll på att binda en underskön krans 
av rosor. Efter var tionde ros såg han Ängeln 
binda in en gyllene lilja. Novismästaren stod 
helt stilla och såg på tills brodern bett färdigt 
– och Ängeln samtidigt bundit färdigt kransen. 
När andakten var slut satte Ängeln kransen på 
novisens huvud. 
Det tog inte lång tid förrän flera av bröderna 
i klostret började be just på detta sätt, vilket 
senare spred sig till hela Orden. 
Enligt en uppenbarelse till den Helige Jacomo 
delle Marche (1394-1476, 28 nov.) tillägger man 
två ’Var hälsad Maria’ för att ära Guds Moders 72 
åriga liv på jorden. 
Inled med Trosbekännelsen och börja sedan direkt med 
Hemligheterna (som vanligt: Fader Vår, tio Var hälsad Maria, ett 
Ära vare Fadern samt Fatimabönen).

Mysterierna i Den Franciskanska Kronan:
1. Herrens Bebådelse: vi ber om att få efterlikna 
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henne i det ödmjuka offret av oss själva för att 
endast leva i Guds Vilja.
2. Maria besöker Elisabeth som hälsar henne 
som Guds Moder: vi ber om nåden att få Marias 
ödmjukhet i det hon inser sin litenhet och ger 
Gud all ära.
3. Maria föder Jesus utan smärta eller att bryta 
sin jungfrulighet: vi ber om nåden att uppriktigt 
älska kyskheten, fattigdomen och om ett enkelt 
och anspråkslöst liv.
4. De vise männens tillbedjan: vi ber om nåden 
att efterfölja deras exempel och vid varje 
mottagande av den Heliga Kommunionen ge 
Jesus guld i form av vår kärlek, rökelse i form 
av vår tillbedjan och bön, samt myrra i form av 
våra dagliga offer.
5. Jesu återfinnande i templet: vi ber om nåden 
att alltid söka Jesus, och genom Maria finna 
Herren när vi förlorat Honom genom synd och 
otrohet. Vi ber också om kärlek till Guds Ord.
6. Jesu uppståndelse från de döda: vi ber om 
nåden att uppstå från allt som skiljer oss från 
Gud.
7. Marie upptagning i Himmelen och kröning 
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som Drottning som den första av de frälsta: vi 
ber om nåden att få leva vigda till henne som 
hennes barn och tillhörighet, så att vi efter 
denna jordiska exil blir erkända som hennes 
söner och döttrar.

Tillsammans utgör de 70 ’Var hälsad Maria’. Man ber nu ytterligare 
två ’Var hälsad Maria’ till ära för hennes 72 år på jorden.
Be även ett Fader vår och ett Var hälsad Maria enligt den Helige 
Faderns intentioner. Man kan avsluta den Franciskanska Kronan 
med följande bön ur Massime Eterne, 1928:

Barmhärtighetens Moder, ärorika 
Jungfru, Änglarnas kärleksrika 
Drottning och Försvarare för de 

syndare som hoppas på dig. Jag som är din 
ovärdige tjänare, upplyfter med tillförsikt 
denna min ringa tjänst och devotion genom 
att be den Serafiska Kronan som du själv gett 
oss och önskar att vi ska be. Jag ber dig för dina 
sju fröjders skull, att din Gudomlige Son förlåter 
alla mina synder och ovärdiga tankar, ord och 
gärningar och att du försvarar min själ med din 
mäktiga Moderskärlek, särskilt i min dödsstund, 
så att jag segrar i striderna mot det onda och 
får komma till den eviga glädjen hos dig i 
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Himmelen. Amen. 

Den Mäktiga Novenan till 
Maria Änglarnas Drottning

Bönen är känd som en mycket mäktig bön i 
svåra situationer. 

Grundaren till Servantes de Marie – Marie 
Tjänares Kongregation, Fader Louis-Edouard 
Cestac (1801-1868) lät sprida följande bön 
gratis i en halv miljon exemplar efter att 
Biskopen av Bayonne, Msgr Lacroix, gett sitt 
godkännande. Så viktig ansåg han att denna 
bön var. Bönen uppenbarades den 13 januari 
1864 för Fader Cestac, som i en vision fick se 
all den förödelse som den Onde orsakade över 
hela världen och i samma stund hördes Guds 
Moders ord som intygade att Helvetet blivit 
frisläppt på jorden. Det var nu tid att åkalla 
henne som Änglarnas Drottning och att be 
henne att sända de Himmelska Legionerna 
som hjälp för de godas själar. ”Men min goda 
Moder”, svarade prästen, ”du som är så god, 
kunde inte du sända dem utan att vi ber dig om 
det?” Guds Moder svarade: ”Nej, för bönen är 
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ett av de villkor som Gud ställer för att få nåd.” 
Sedan dikterade den Heliga Jungfrun följande 
bön och uppmanade prästen att sprida den. 
Helige Pius X godkände bönen och 
upphöjde den till avlatsbön, 8 juli 1908. 
Fader Cestacs process för eventuell 
helgonförklaring inleddes 7 april 1908 
och han är förklarad Vördnadsvärd. 
Begravd i Notre-Dame du Refuge, Anglet.

Maria, som Änglarnas Drottning firas den 2 augusti 
(Porziunculaavlaten). 
Novenan inför denna fest ber man mellan 24 juli-1 augusti.

Du Himlarnas upphöjda Drottning 
och Änglarnas Härskarinna, från 
evighet har Gud gett dig makten och 

uppdraget att förinta Satans huvud. Ödmjukt 
ber vi dig att sända dina Himmelska Legioner för 
att, på din order och genom din makt, förfölja de 
onda andarna. Ge order att de bekämpar dem 
överallt, förtrycker deras onda handlingar och 
fördriver dem ner till avgrunden. Vem är som 
Gud! O goda och ömma Moder, du ska alltid 
förbli vår kärlek och vårt hopp. O Allraheligaste 
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Moder, sänd de Heliga Änglarna att försvara oss 
och att mota bort den grymma fienden långt 
bort från oss. 
Heliga Änglar och Ärkeänglar, försvara och 
bevara oss. Amen.

Maria Änglarnas Drottnings Rosenkrans
Bes om möjligt med Änglarnas Rosenkrans. Att bes särskilt som 
novena: 24 juli - 1 augusti, samt hela augusti månad och vid 
särskilda behov av Guds Moders mäktiga ingripande.
Inled som vanligt med: Korstecknet, Trosbekännelsen, Fader vår, 
Var Hälsad Maria, Ära vare Fadern, samt den år 1863 uppenbarade 
bönen:

Du Himlarnas upphöjda Drottning och 
Änglarnas Härskarinna… (se föregående bön)

Inled varje grupp av böner med följande bön:

Allraheligaste Moder, sänd dina Änglar att 
försvara oss och driv den onde fienden från oss. 
/ Alla ni Heliga Änglar och Ärkeänglar, hjälp oss 
och beskydda oss. Amen.

Tre gånger ber man:

O goda och ömma Moder / du ska för evigt vara 
vår kärlek och vårt hopp.

Detta system av böner bes nio gånger (jfr. de Nio Änglakörerna), 
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varpå man på nytt ber bönen: 

Du Himlarnas upphöjda Drottning…

Efteråt ber man följande kollektböner från Kyrkans liturgi:

Barmhärtige Gud, Du gjorde den Saliga 
Jungfrun till vår Himmelska Moder 
och Drottning. Låt oss känna stödet av 

hennes förbön och vinna Dina barns härlighet 
i Himmelens Rike. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen.
Fader i Himmelen, Du som sänder Dina Heliga 
Änglar att skydda oss på vår väg, låt oss alltid 
erfara deras hjälp på jorden och sedan tjäna 
Dig med dem för evigt. Genom Jesus Kristus, 
vår Herre. Amen.
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan 
den Ondes försåt. Låt Dina Änglar bo ibland oss 
och bevara oss i Din frid, och må Din välsignelse 
vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, 
vår Herre. Amen.

Avslutningsvis bes Sixtus V:s bön till Änglarnas Drottning. Påvens 
bön visar stor likhet med den bön som uppenbarades för Fader 
Cestac år 1863, vilket kan betyda att Himmelen påminner oss 
om en mycket viktig bön som blivit bortglömd genom seklerna. 
Franciskanen som blev påve (Sixtus V) förlänade år 1587 avlat till 
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dem som bad bönen:

Maria Himmelen mäktiga Drottning 
och Änglarnas Härskarinna, du har 
av Gud fått uppdraget att krossa 

Satans huvud. Vi ber dig ödmjukt, sänd oss 
Himmelska Härskaror som genom din ledning 
fördriver Satan och hans onda andar och 
ständigt begränsar deras djärvhet, så att de 
onda andarna störstas i helvetets avgrund. 
”Vem är som Gud?” 
Heliga Änglar, Kerubimer och Serafimer, vaka 
över oss.
Men du vår, godhjärtade och ömma älskande 
Himmelska Moder, ha medlidande med oss och 
var oss i alla tider vårt hopp, vår kärlek och vår 
säkra tillflykt. Amen.

Maria, min Moder, jag är din. Försvara och 
beskydda mig som ditt barn. Amen.
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Daglig Bön till Den Helige Josef
Följande bön uppenbarades på 1980-talet av den Helige Josef 
till en Benediktinmunk i Belgien. Den Helige Josef bad att sprida 
hans önskan att alla troende dagligen ska vända sig till honom 
med denna bön.

Helige Josef, du min andlige fader, 
beskydda mig med din kärlek. Lär 
mig att leva som du levde för Jesus 

och Maria. Be för mig om en ständigt växande 
kärlek. Be för mig om samma öppenhet för den 
Helige Ande, som präglade ditt liv och ta min 
hand och led mig till mitt livs stora dag, den dag 
då jag ska få komma in i Himmelen. Amen.

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!
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Söndag

”Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Sörj 
inte och gråt inte. Denna dag är helgad åt vår 
Herre. Och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren 
är er starkhet.” Neh 8:9b, 10b 

”Vad gäller söndagar gav vår ljuve Frälsare mig 
inget särskilt böneämne.”

Erzebet Szanto Kindelmann

Det har dock blivit en tradition att man, förutom 
att fira den Uppståndne Kristus på söndagen, 
ber gottgörelseböner till Jesu Heliga Anlete, 
hyllar Gud Fadern och Kristus som Konung. 
Som förslag återges här de böner som är 
förknippade med vördandet och hyllandet av 
Herren som Konung övar alla Länder:

Mellan åren 1988-1992 fick två amerikanska 
kvinnor i privatuppenbarelser ta emot 
budskapet att Herren önskade en innerligare 
devotion till Honom som Jesus, Konung över alla 
länder (Jesus, King of all Nations). Devotionen 
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godkändes av kyrkliga myndigheter i USA 
som också bejakade visionärernas önskan att 
av ödmjukhet få förbli anonyma. Den mest 
spridda av de böner som ingår i denna devotion 
är Enhetens Rosenkrans som tillsammans 
med de övriga bönerna i denna devotion fick 
Biskop Enrique Hernandez Riveras, D.D. Nihil 
Obstat för den engelska versionen den 15 
augusti 1993. Biskop Riveras ville att man skulle 
tillägga att han erkände ”behovet av att fostra 
och uppmuntra till en innerligare devotion till 
vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, den sanne 
Konungen över alla länder.” 
Visionärerna säger sitt ha fått följande budskap 
av Herren: ”Jag har kommit för att ge er ett viktigt 
budskap för hela världen. Jag säger er… dagar 
ska komma när mänskligheten kommer att 
vädja med all kraft till mig om barmhärtighet. 
Endast en sak ska ges till räddning och det är jag 
själv! Uppmuntra själarna till att vara hängivna 
mig genom min Allraheligaste Moder, hon som 
medlar för dem till mig som Jesus Konung över 
alla länder. Denna devotion till mig som Jesus 
Konung över alla länder är given tillsammans 
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med devotionen till min Barmhärtighet genom 
min älskade dotter Faustina samt devotionen 
till mitt Heliga Hjärta, given genom min älskade 
dotter Margareta Maria (Alacoque).”

Devotionen till Jesus Konung över alla länder 
består i vördandet av en bild av Jesus som 
Konung över alla länder (som man kan hitta 
och kopiera på nätet) och Jesus vår Eukaristiske 
Konung tillsammans med Ärkeängeln Mikael, 
en medalj som framställer detta och framför allt 
bönerna samt flera löften.

Jesus uttalar sig flera gånger i 
privatuppenbarelserna om vikten av att 
viga sig till Maria som Förmedlare av all Nåd. 
Vigningen till Maria under denna titel är den 
snabbaste och säkraste vägen till upprättandet 
av Jesu kärleksfulla Rike i våra hjärtan och i vårt 
samhälle. 

Jesus ger förklaring till devotionen med 
följande ord: ”Målet med denna devotion, 
och även med alla devotioner i de troendes 
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liv, är den sanna kärleken och tillbedjan av 
mig er Gud och helgandet av era själar med 
den frälsning som kommer av detta… Jag vill 
regera i alla människors hjärtan! Min Tron på 
denna jord förblir i allas hjärtan. Jag regerar 
särskilt i min Allraheligaste Eukaristi och i de 
kärleksfulla hjärtan som tror på mig, talar med 
mig, och jag säger dig, att jag verkligen talar i 
alla människors hjärtan… Jag ska förena hela 
mänskligheten, även till tidens slut, under mig 
som Konung. Mitt Barmhärtighetens Rike ska 
upprättas överallt, i alla länder, och när detta 
är gjort kommer tidens slut med frälsningens 
timma för hela mänskligheten genom enhet 
i min Heliga Katolska Kyrka… Mänskligheten 
måste erkänna mitt Gudomliga Konungadöme 
och min Gudomliga Rätt över dem. Det är bara i 
mig som ni kan få frid.”

”De nådemirakler som jag ska verka genom 
min bild och denna devotion kommer att vara 
gränslösa!” Detta ska Herren ha lovat enligt 
visionärerna.
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Devotionen till Jesus, Konung över alla länder 
praktiseras genom:
- att bära den särskilda medalj som visar Jesus 
som Konung (och eller vörda bilden av Jesus 
som Konung över alla länder).
- värdigt mottagande och tillbedjan av 
Eukaristin
- att regelbundet, särskilt söndagar, be följande 
böner:

Litania till Jesus, Konung över alla Länder
Visionärerna säger att Herren gett följande löfte: ”Jag lovar… att 
den som ber denna min litania ska få nåden att dö i mina armar 
och se mitt leende. Jag själv ska visa mig för dessa själar som 
’Konungen över alla länder’ innan de dör.”

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma 
Dig
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma 

Dig
Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud, vår Himmelske Fader, Du har stadfäst Din 
Sons Tron för evig, förbarma Dig över oss
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Gud Son Jesus vår Överstepräst och Offerlamm, 
sann Profet och enväldig Konung
Gud Helige Ande, som ständigt förnyar oss med 
ny nåd
Heliga Treenighet, tre personer och ändå en 
Gud i evig enhet
Jesus, vår evige Konung, var våra hjärtans 
Konung
Jesus, Du barmhärtige Konung
Jesus, Du som sträcker ut Din barmhärtighets 
spira över oss
Jesus, Du som i Din stora barmhärtighet gav oss 
Försoningens Sakrament
Jesus, kärleksrike Konung, som erbjuder oss Din 
helande nåd
Jesus, vår Eukaristiske Konung
Jesus, Du Konung som förebådats av 
profeterna
Jesus, Konung över Himmel och jord
Jesus, Konung och Härskare över alla länder
Jesus, Du det Himmelska Hovets Glädje
Jesus, Du Konung fylld av medlidande med 
dem som tillhör Dig
Jesus, Konung från vilken all makt kommer
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Jesus, i Dig med Fadern och den Helige Ande 
är vi ett
Jesus, Ditt Rike är inte av denna världen
Jesus, Du Konung, vars Hjärta brinner av kärlek 
för alla människor
Jesus, Du Konung, som är Begynnelsen och 
Slutet, Alfa och Omega
Jesus, Du Konung, som har gett oss Maria, 
Drottningen, till att vara vår Moder
Jesus, Du Konung, som ska komma på skyarna 
med makt och stor härlighet
Jesus, Du Konung, vars Tron vi kan närma oss 
med tillförsikt
Jesus, Du Konung, som är verkligt närvarande i 
Altarets Allraheligaste Sakrament
Jesus, Du Konung, som har utkorat Maria till att 
vara Förmedlare av all nåd
Jesus, Du Konung, som har utsett Maria till att 
medverka i Frälsningsverket
Jesus, Du Konung, som vill hela oss från allt som 
delar oss och gör oss oeniga
Jesus, Du Konung, som är sårad av människors 
likgiltighet
Jesus, Du Konung, som ger oss Din kärleks 
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balsam för att kunna trösta Ditt sårade Hjärta
Jesus, Du Konung, som i oss är Källan till den 
rena och beständiga glädjen
Jesus, Konung över alla länder, sann Härskare 
över alla jordiska krafter, låt oss få tjäna Dig
Jesus, Konung över alla länder, Du som för alltid 
lagt under Dina fötter helvetets krafter
Jesus, Konung över alla länder, Ljus över allt ljus, 
upplys oss i det mörker som omger oss
Jesus, Konung över alla länder, vars 
barmhärtighet är så stor att det mildrar det 
straff som våra synder har förtjänat
Jesus, Konung över alla länder, erkänd som sann 
Konung av de vise männen
Jesus, Konung över alla länder, vår världs enda 
botemedel
Jesus, Konung över alla länder, som välsignar 
med fred de själar och länder som erkänner Dig 
som sann Konung
Jesus, Konung över alla länder, som i Din 
barmhärtighet sänder oss Dina Heliga Änglar 
för att beskydda oss
Jesus, Konung över alla länder, vid vars sida 
Du har den störste av alla furstar, den Helige 
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Ärkeängeln Mikael
Jesus, Konung över alla länder, som lär oss att 
regera genom att tjäna
Jesus, Konung över alla länder, rättvise Domare, 
som ska skilja de onda från de goda
Jesus, Konung över alla länder, inför Dig ska alla 
knän böjas
Jesus, Konung över alla länder, vars Herravälde 
består för evigt
Jesus, Konung över alla länder, Du Guds Lamm, 
som ska leda oss
Jesus, Konung över alla länder, när Du har gjort 
slut på alla makter och krafter ska Du överlämna 
Riket till Din Gud och Fader
Jesus, Konung över alla länder, Ditt Rike är utan 
ände
Jesus, Konung över alla länder, Din godhet mot 
oss är trofast och Din Kärlek varar för evigt
Evige Fader, Du har gett oss Din enfödde Son 
till att bli vår Frälsare, vår sanne Medlare och 
Enväldige Konung,
vi prisar och tackar Dig
Kärleksrike Jesus, enväldige Konung, Du som 
har ödmjukat Dig själv av kärlek till oss och för 
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oss antagit en tjänares gestalt
Helige Ande, tredje Personen i Treenigheten, 
Faderns och Sonens kärlek, som helgar oss och 
ger oss liv
Maria, vår Drottning och Moder, som medlar för 
oss hos Jesus, Be för oss
Maria, vår Drottning och Moder, genom vilken 
vi får all nåd
Maria, vår Drottning och Moder, du den Heliga 
Treenighetens glädje
Den Gudomlige Konungens alla Änglar och 
helgon
Guds Lamm som borttager världens synder,
förskona oss, o Herre
Guds Lamm som borttager världens synder,
bönhör oss, o Herre
Guds Lamm som borttager världens synder,
förbarma Dig över oss, o Herre
F. Lammet, som blev slaktat är värdigt att få 
makt och rikedom och vishet och styrka och 
härlighet och lovsång
Alla Honom tillhör äran och väldet i evigheters 
evighet.
F. Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, som i 
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Din älskade Son, världsalltets och alla länders 
Konung, har velat sammanfatta allt. Låt hela 
skapelsen, befriad från tomhetens välde tjäna 
Ditt Majestät och utan ände lova Dig. Genom 
Honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud som 
med Dig Fader och den Helige Ande lever och 
råder från evighet till evighet. 
Alla. Amen.

Enhetens Rosenkrans
Enligt visionärerna gav Herren följande löfte: 
”Jag lovar att ge Enhetens Rosenkrans stor makt 
över mitt sårade Hjärta om man ber den med 
tro och förtröstan för att hela mitt folks skadade 
liv…” 
Jesus tillade efter det att Han uppenbarat vilka 
böner som skulle ingå i Enhetens Rosenkrans: ”I 
denna devotion till mig som Jesus, Konung över 
alla länder, ska ni vädja till mitt Konungsliga 
Hjärta med denna Enhetens Rosenkrans, som 
jag själv, er Herre Jesus Kristus, har gett er. Be 
denna Rosenkransbön och be om andlig fullhet 
och om era själars helande, om enhet mellan er 
vilja och Guds Vilja, om helandet i era relationer 
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i familjen, till vänner, till ovänner och till alla 
ni känner, om enhet bland de Gudsvigda, i 
kommuniteter, bland länder, i världen och enhet 
i min Kyrka under den Helige Faderns ledning. 
Jag ska skänka många andliga, fysiska, mentala 
och psykiska helanden för dem som ber denna 
bön om det är för deras eviga bästa enligt min 
Heliga Vilja. Enighet och enhet i Anden var min 
egen bön för hela mänskligheten och för min 
Kyrka. Detta var mitt testamente innan jag gav 
mitt liv som mänsklighetens Frälsare. Så som 
jag är ett med min Fader och den Helige Ande, 
så är det min Vilja att hela mänskligheten ska 
bli ett i mig: att en tro, en hjord och en herde 
ska samlas tillsammans under min konungsliga 
överhöghet som Herre… Jag, Jesus, den 
Allrahögstes Son… lovar de själar som ber min 
Enhetens Rosenkrans att hålla ut min spira över 
dem och ge dem barmhärtighet, förlåtelse och 
beskydd i svåra tider eller när svår sjukdom 
kommer. Jag utvidgar detta löfte att gälla, inte 
bara för er själva, utan för alla dem som ni ber 
denna Rosenkrans för. All skada, andlig och 
kroppslig fara, vare sig det är till kropp eller 
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själ, så ska jag skydda dessa människor och 
omsluta dem med min mantel av konungslig 
barmhärtighet.”
Denna rosenkransbön är särskilt lämpad för 
böneveckan om den kristna enheten samt vid 
konflikter i familjen, församlingen etc. 
Enhetens Rosenkrans rekommenderas också 
som novena, dvs. att be nio gånger i följd 
(under nio timmar eller under nio dagar). Jesus 
lär ha sagt till visionärerna: ”Be en novena med 
Enhetens Rosenkrans och jag ska med kraft 
och snabbhet besvara era böner enligt min 
Allraheligaste Vilja.”

Använd en vanlig rosenkrans. Inled som vanligt: kyss krucifixet, 
gör korstecknet med det, recitera Trosbekännelsen, Fader vår, tre 
Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

På de ensamma kulorna vid varje dekad:

Gud, vår Himmelske Fader, / låt genom 
Din Son Jesus, vår offrade Överstepräst, 
sann Profet och högste Konung, kraften 

av Din Helige Ande komma över oss och in i 
våra hjärtan. 
För Din stora barmhärtighets skull, genom 
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den Saliga Jungfrun Marias, vår Drottnings, 
förmedling, förlåt oss våra synder, hela våra sår 
och förnya våra hjärtan i tro, fred och kärlek och 
fyll oss med Ditt Rikes glädje, så att vi blir ett i 
Dig. Amen. 

På de tio kulorna:

I Din stora barmhärtighet, / förlåt oss våra 
synder, hela våra sår och förnya våra hjärtan, så 
att vi blir ett i Dig.

Rosenkransen avslutas med följande bön:

Hör, Israel! Herren vår Gud är En Gud! / 
Jesus, Du Konung över alla länder, må 
Ditt Rike bli erkänt över hela jorden!

Maria, vår Moder och Förmedlare av all nåd, be 
för oss dina barn.
Helige Mikael, Du store Furste och försvarare 
av ditt folk, kom med de Heliga Änglarna och 
helgonen och beskydda oss. Amen.

Mäktig Novena till Ära för 
Jesus, Konungen över alla Länder

Denna enkla novena är en synnerligen frikostig 
gåva från Vår Herre. Jesus har gett dessa 
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extraordinära löften: ”Jag lovar att varje gång 
ni ber dessa novenaböner ska jag omvända tio 
syndare, föra tio själar till den enda sanna tron, 
befria tio själar från Skärselden av vilka många 
är prästsjälar, och bli mindre sträng i min dom 
över ert land… Jag önskar att ni ber denna 
novena under de nio dagar som föregår min 
Högtid, Kristus Konungens Högtid, men jag 
uppmuntrar er också att be novenan när som 
helst under året. Mina löften är garanterade när 
man än ber novenan.”
 
Novenan består i att en gång om dagen, nio dagar i följd be: 
Ett Fader Vår, ett Var hälsad, Maria, samt ett Ära vare Fadern åtföljt 
av följande novenabön:

Herre vår Gud, endast Du är den 
Allraheligaste Konungen och 
Härskaren över alla länder. 

Herre, Gudomlige Konung, med stor förväntan 
ber vi Dig om barmhärtighet, frid och fred, 
rättvisa och allt gott. 
Vår Herre och Konung, beskydda våra familjer 
och landet där vi föddes och där vi bor. 
Vi ber Dig, Du den allra Trognaste, bevara oss 
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från allt ont. 
Beskydda oss för våra fiender och från Ditt 
rättvisa domslut. 
Förlåt oss våra synder mot Dig, Du den högste 
Konungen. 
Jesus, Du är Barmhärtighetens Konung. Herre, 
förbarma Dig över oss och förlåt oss. 
Vi förtröstar på Din stora barmhärtighet. 
Du mest vördnadsvärde Konung, vi böjer oss 
inför Dig och ber: må Ditt Herravälde, Ditt Rike 
erkännas över hela jorden! Amen.

Jesu, Konungen av alla Länder
särskilda Välsignelse

Denna särskilda välsignelse uppenbarades 
av Guds Moder när hon visade sig med 
Jesusbarnet på armen. Jesusbarnet plockade 
rosor, som kom från Hans Heliga Hjärta, kysste 
dem, och höll upp dem till sin Moders läppar. 
Guds Moder kysste varje ros, tog dem från Jesu 
händer, rörde vid sitt eget Hjärta och gav dem 
till visionärerna, som placerade varje ros runt 
Guds Moders Obefläckade Hjärta. Från hennes 
Obefläckade Hjärta delades rosorna ut till folk av 
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alla länder och tider i oändlig mängd. Rosorna 
är den särskilda välsignelsens nåd, som utgår 
från Jesus genom Maria för att sedan komma 
alla hennes andliga barn tillgodo. 
Denna vision visar på Guds Moders roll som 
Förmedlare av all nåd. 
Varje troende kan förmedla denna välsignelse 
till andra personer, närvarande eller som 
befinner sig långt bort. Om personen ifråga är 
närvarande och det är möjligt så lägg den högra 
handen lätt på personens huvud med tummen 
på pannan. Om personen eller personerna som 
man vill förmedla denna Himmelska välsignelse 
till är frånvarande, håller man symboliskt 
handen i välsignande gest ensam när man ber. 
Man uttalar dessa ord:
 

Må Jesus, Konungen av alla länders 
Rike bli påtagligt i ditt hjärta.
Må Jesus, Konungen av alla länders 

Rike bli levande i ditt hjärta. 
Må Jesus, Konungen av alla länders Rike bli 
förmedlat genom ditt hjärta till andras hjärtan. 
Må Jesus, Konungen av alla länders Rike bli 
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levande och verksamt i alla människors hjärtan 
över hela världen. 
Jag ber om denna särskilda välsignelse genom 
Guds Moder, Förmedlaren av all nåd och 
Drottning och Moder till alla länder, att hon 
erhåller denna outgrundliga nåd för Dig från 
hennes Gudomlige Sons Heliga Hjärta. 
I Faderns + och Sonens och den Helige Andes 
Namn. Amen.

Gör korstecknet med din tumme på personens 
panna eller om personen eller personerna är 
frånvarande, så gör du det i den riktning där de 
befinner sig. Gåvan av denna särskilda välsignelse 
är gåvan att ta emot, förstå och att leva Jesu Ord 
i Skriften; det är gåvan om innerlig förening med 
Jesus, Maria och alla de själar som är delaktiga i 
Kristi Mystiska Kropp. Samtidigt är välsignelsen 
gåvan att öppna sig för hemligheten om Guds 
kärlek. Välsignelsen förmedlar också helande 
och verkar för enheten i Kristi Mystiska Kropp. 
Jesus vill att alla människor tar emot nåden från 
Hans Konungsliga Välsignelse. 
Be om välsignelsen för din familj, för dina 
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vänner, dina präster, de som lämnat Kyrkan, 
syndarna, de sjuka, de döende, ja, för alla som 
särskilt behöver Guds barmhärtighet.

Kommunionsnovena till
Jesus, Konung över alla Länders Ära

Denna novena består i att offra mottagandet av 
den Heliga Kommunionen nio gånger i följd till 
ära för Jesus, Konung över alla länder. 
Jesus sa: ”Jag önskar att de trogna som omfattar 
denna andakt till mig gör en novena av Heliga 
Kommunioner. De ska därför ta emot och 
frambära åt mig nio på varandra följande 
Kommunioner (under nio dagar) och om möjligt 
gå till bikt under denna novena till ära för mig 
som Jesus Konung över alla länder.” 
Jesus förtydligade att Han med ”på varandra 
följande” menade nio Kommunioner utan 
avbrott en efter en som själen skulle ta emot. 
Det behöver inte ske nio dagar i följd, det ska 
bara vara varje Kommunion, en efter en. 
Verkningarna av denna novena är kraftfulla 
och har inte omtalats tidigare. De visades för 
Jesu ”tjänarinna” (1988-1992) i en syn. Hon 
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såg Jesus se upp mot himlen. Nio gånger gav 
Han befallning och en Ängel kom till Jorden. 
Jesus förklarade: ”Min dotter, för de själar som 
erbjuder mig denna andakt ska jag bjuda en 
Ängel från vardera av de nio Körerna, en Ängel 
för varje Helig Kommunion att beskydda denna 
själ för resten av hennes liv på jorden”. 
Jesus vill att vi ber novenan för andra och 
förklarar dess nödvändighet för denna tid. 
”Denna novena kan bes med dess löften för en 
annan själ och den själen ska också få ytterligare 
Änglabeskydd. Jag uppmanar mina trogna att 
frambära denna Kommunionsnovena om och 
om igen, så att jag kan fortsätta att sända mina 
Heliga Änglar till beskydd och hjälp åt andra 
själar som inte kan göra detta för sig själva. 
I dessa yttersta tider har fiendens makt ökat 
betydligt. Jag ser hur stort behov mina barn har 
av mitt särskilda beskydd”. 
I sin stora generositet erbjöd Jesus att man 
kan ha ännu en intention förutom detta 
Änglabeskydd, ett böneämne som inte står i 
någon relation till novenan. Han lovade: ”Vad 
de ber om i denna novena, om det är i enlighet 
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med min Heliga vilja ska jag skänka det. Må 
dessa själar be mig om gåvor utan förbehåll.”

Jesus, Konung över alla länder, 
må Ditt Herravälde erkännas överallt på jorden!

Från devotionen till Jesus, Konung över alla 
länder har vi följande budskap från Jesus: ”Min 
Allraheligaste Moder förbereder den stora 
Segern, Hennes Obefläckade Hjärtas Seger i 
min Kärleks Barmhärtighets Rike. Jag kommer 
att utsträcka min spira av barmhärtighet så att 
ni kan komma till mig genom min Allraheligaste 
Moder. Glöm inte er Moder Maria! När ni gör 
det så sårar ni mig på det djupaste… Jag 
önskar att alla de själar som blir hängivna den 
devotion som jag har gett till dig som ’Jesus, 
Konung över alla länder’ viger sig speciellt till 
min Allraheligaste Moder med titeln ’Maria, 
Förmedlaren av all nåd’, som jag i min stora 
kärlek har velat ge henne. Alla måste få veta om 
hennes oumbärliga roll som Förmedlaren av all 
nåd, som jag ger till mänskligheten. Endast när 
detta blir allmänt erkänt ska mitt Rike etableras 

Flamma��.indd   308 2009-0�-08   �0:�2:�2



309

på jorden”. 
Vår Moder uppenbarade sig sedan vid Herrens 
sida och sade: ”Dotter, du ska veta att jag har 
erhållit denna bön för mina barn från min 
Gudomlige Sons Hjärta”. 
Jesus uppenbarade sedan vigningsbönen till 
Maria, Förmedlaren av all nåd:

Vigning till Maria, Förmedlare av all Nåd

Maria, Allraheligaste och Obefläckade 
Guds Moder, du som gav oss Jesus, 
vår Överstepräst och Offerlamm, 

sann Profet och enväldig Konung. Jag kommer 
till dig, du Förmedlaren av all nåd, för det är 
vad du verkligen är. Du källa till all nåd, du 
skönaste av rosor, du den renaste av alla, du 
som obehindrat förmedlar all nåd från Gud. 
Ta emot mig som ditt barn, Allraheligaste 
Moder. 
Bär fram mig och mina behov inför den 
Allraheligaste Treenigheten, så att allt blir renat 
och helgat i Hans åsyn genom dina händer, och 
kommer mig till godo, genom dig, förvandlat 
till nåd och välsignelse. 
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Jag viger mig och ger mig till dig, Maria, 
Förmedlare av all nåd, så att Jesus, vår ende och 
sanne Frälsare, som är Konung över alla länder, 
snart ska regera i varje mänskligt hjärta. Amen.

Efter det att bönen uppenbarats gav Herren 
följande budskap: ”Mina barn, jag vill bara 
att ni ska få frid och lycka! Min Allraheligaste 
Moder har ett flertal gånger uppenbarat sig för 
er. Hon vädjar fortfarande till er… Barn, lyssna 
till er Himmelska Moder. Finns det en ömmare 
och mer kärleksfull förespråkare än min egen 
Moder? Om jag hade kommit till er i min makt 
och mitt majestät innan min Moder hade visat 
sig för mänskligheten på ett så ömt sätt (övers. 
tillägg: i sina olika uppenbarelser), hade detta 
bara varit skrämmande för er. Men tiden har 
kommit, mina barn. Er Herre kommer till er med 
stor makt och i majestät. Min Allraheligaste 
Moder har förberett vägen för mig med största 
möjliga omsorg. Mina barn, ni står i mycket stor 
tacksamhetsskuld till er Himmelska Moder.”
Den 12 december 1993, Vår Fru av Guadalupes 
Fest, säger sig visionärerna har hört Herren 
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säga följande om sin Moder: ”Maria agerar och 
regerar mest som drottning när hon ger er sin 
dyrbara moderskärlek. Gör detta känt för alla!”

Hymn till Den Allraheligaste Treenigheten
I en uppenbarelse i Marienfried i Bayern den 25 
juni 1946 sade Guds Moder: ”De som är mina 
barn måste lovprisa och tacka den Evige mycket 
mer än vad de gör nu. Det är just därför Han har 
skapat er – för sin äras skull!”
Plötsligt såg man en stor härskara av Änglar runt 
Guds Moder, som i denna kända uppenbarelse 
uppmärksammade det faktum att hon är den 
stora Förmedlaren av all nåd. 
Änglaskaran sjöng följande hymn under 
denna uppenbarelse. Be den gärna och 
ofta eftersom den har Himmelskt ursprung, 
särskilt som avslutning på söndagar och andra 
högtidsdagar.

Var hälsad, Evige Härskare, Du levande 
Gud, som är från all evighet.
Rättvise Domare, värd all fruktan och 

bävan.
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Du alltid gode och barmhärtige Fader.
Dig vare alltid och för evigt lov, pris, tillbedjan, 
ära och härlighet,
Genom Din Dotter, iklädd solen, vår älskade 
Moder. Amen.
Maria, du mäktiga Förmedlare av all nåd, be för 
oss.

Var hälsad, Du offrade Gudamänniska,
blödande Lamm, Fridsfurste, Livsträd, 
Du vårt Huvud,

Du Porten till Faderns Hjärta,
Den levande Gudens evige Son, som tillsammans 
med Honom som är, råder i evighet.
Dig tillkomme makten, härligheten, tillbedjan, 
gottgörelse och lovprisning, nu och i all 
evighet,
genom henne som obefläckad födde Dig och 
som är vår älskade Moder. Amen.
Maria, du mäktiga Förmedlare av all nåd, Be för 
oss.
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Var hälsad, Den Eviges Ande, 
Helighetens outsinliga Källa,
som verkar i Gud från evighet.

Faderns och Sonens eldstorn, mäktiga 
vindstorm, 
som inger kraft, ljus och eld till den Mystiska 
Kroppen, Kyrkans lemmar.
Du eviga Kärlekseld,
Guds Ande som verkar i de levande, Du eldsröda 
flod som för evigt forsar levande i de dödliga,
Dig tillkomme ära, kraft och skönhet nu och i 
all evighet,
genom Din Brud, krönt med stjärnor, vår älskade 
Moder. Amen.

Immaculatarosenkransen
Under uppenbarelserna i Marienfried år 1946 
uppmanade Guds Moder de troende att be 
en särskild Immaculatarosenkrans som hon 
intygade var en ”Rosenkransbön full av nåd… 
som ni ska be för varje själ, gemenskap och folk.” 
Immaculatarosenkransen är en stark bön för att 
genom Marias förböner slå ner Satans makt. 
Bes med den vanliga rosenkransen på vanligt sätt, men efter 
första delen i Var hälsad Maria infogar man följande åkallan:
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Genom din Obefläckade Avlelse / rädda oss!
Genom din Obefläckade Avlelse / beskydda 
oss!
Genom din Obefläckade Avlelse / led oss!
Genom din Obefläckade Avlelse / helga oss!
Genom din Obefläckade Avlelse / styr oss!

Exempel (de första tio Var hälsad Maria):

Var hälsad Maria full av nåd, Herren är med dig. 
Välsignad är du bland kvinnor och välsignad 
är din livsfrukt Jesus. Genom din Obefläckade 
Avlelse, rädda oss.
Heliga Maria Guds Moder, be för oss syndare nu 
och i vår dödsstund. Amen.

Som vanligt ber man tio Var hälsad Maria. 
Efter varje dekad bes också (dvs. efter Ära vare Fadern samt O min 
Jesus):

O du stora, upphöjda och trogna Förmedlerska 
av all nåd / be för oss.

Akt av Fullkomligt Offer
Be den gärna och ofta! Saliga Maria av Heliga 
Cecilia (1897-1929, Dina Bélanger), tillhörande 
Jesus och Maria Kongregationen i Sillery, 
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Kanada, fick höra Herren säga: ”Offra mig till min 
Fader. Offra mitt Eukaristiska Hjärtas kärlek och 
tålamod. Genom offret av mitt Hjärta till den 
Evige Fadern kan du gottgöra på ett oändligt 
sätt för alla de synder och förolämpningar som 
min Fader och jag måste utstå och samtidigt 
gottgöra för de Gudsvigdas brist på kärlek och 
hängivenhet.”
Saliga Moder Marias motto var ”Älska och låt 
alltid Jesus och Maria få sin Vilja igenom!”

Evige Fader, genom Marie Smärtfyllda 
och Obefläckade Hjärta och Jesu 
Gudomliga och blödande Hjärta offrar 

vi Dig i all oändlighet, i gemenskap med alla 
Änglar och helgon: Din älskade Sons Heliga 
Kropp, Dyrbara Blod, tillbedjansvärda Själ, 
Gudomlighet, Heliga Anlete, Heliga Huvud, 
Jesu Eukaristiska Kärlek och tålamod, alla Jesu 
Sår, tårar och smärtor, som vi så innerligt älskar. 
Detta offer gör vi i gemenskap med Marie 
tårar, smärtor och heliga kärlek, alla Änglars 
och helgons förtjänster, alla Heliga Mässor, 
Rosenkransböner och alla heliga uttryck av 
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kärlek till Dig som ägt rum, som nu sker och 
som kommer att äga rum. 
Denna offerakt anbefaller vi åt Kristi Heliga 
Sår, i vilka vi också överlåter vår egen litenhet 
och obeständighet. Detta offer ber vi Dig att 
ta emot genom Honom och med Honom och 
i Honom för alla syndares omvändelse, som 
gottgörelse för alla synder i hela världen, för 
den Heliga Katolska Kyrkans välgång, för den 
Helige Fadern, för Kyrkans kardinaler, biskopar, 
präster och ordensmedlemmar, för de renande 
själarna i Skärselden, för alla de döende, för alla 
som lider och för alla själar som är anbefallda åt 
vår omsorg och förbön i hela världen. Amen.
Avsluta Offerbönen med Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare 
Fadern. 

Faderns Kraft
Heliga Caterina av Siena (1347-80, 29 april). Bönen påminner i 
sin struktur om Anima Christi (Kristi Själ). Försök att be den varje 
söndag och i svåra stunder.

Faderns kraft, hjälp mig.
Sonens vishet, upplys mitt förstånd.
Helige Andes mildhet och kärlek, gör 

mig brinnande och förena mitt hjärta med Dig.
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Eviga Treenighet, min ljuva kärlek.
Du Ljus, ge mig ljus.
Du Vishet, ge mig vishet. 

Du högsta Styrka, styrk mig.
Evige Gud, Du hav av frid och kärlek i vilken 
själarna lever och hämtar kraft:
I Dig vill jag leva, nu och för alltid. Amen.

Akt av Förtroende till Gud Fader
Moder Eugenia Elisabetta Ravasio (1907-1990). Bönen fick 
imprimatur och upphöjdes till avlatsbön av Kardinal Jean Verdier, 
Ärkebiskop av Paris den 8 maj 1936. 
Moder Eugenia föreslog själv denna bön som novena och då 
lämpligen inför den 7 augusti varje år, som enligt uppenbarelserna 
till Moder Eugenia borde firas som ’Den Himmelske Faderns Fest’. 
Om man ber bönen som novena bör man göra följande tillägg: 

Jag lovar att bli mer tillmötesgående till N., och 
då särskilt under denna novena.
 

”Genom Honom, med Honom och i Honom 
– Gud är min Fader”

Min Fader i Himmelen, hur underbart 
är det inte att Du är min Fader och att 
jag är Ditt barn. Särskilt när min själs 
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himmel är fylld av moln och mitt kors tynger 
mer än vanligt, känner jag behovet av att säga: 
Fader, jag tror på Din kärlek till mig. 
Ja, jag tror att Du är min Fader varje ögonblick i 
mitt liv och att jag är Ditt barn. 
Jag tror att Du älskar mig med oändlig Kärlek. 
Jag tror att Du vakar över mig dag och natt och 
att inte ett enda hårstrå faller från mitt huvud 
utan Din tillåtelse. 
Jag tror på Din oändliga Vishet, Du vet bättre än 
jag vad som är bra för mig. 
Jag tror att Du i Din obegränsade makt kan ta 
fram något gott ur det onda. 
Jag tror att Du i Din oändliga godhet låter allt bli 
till fördel för dem som älskar Dig. Även genom 
dem som gör mig ont kysser jag Din hand som 
helar. 
Jag tror, föröka min tro, mitt hopp och min 
kärlek.
Lär mig att alltid se Din kärlek som min ledning 
i livets alla händelser. 
Lär mig att överlämna mig till Dig som ett litet 
barn i sin moders armar. 
Fader, Du vet allt, Du ser allt, Du känner mig 
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bättre än jag känner mig själv, Du kan allt och 
Du älskar mig.
Min Fader, eftersom det är Din Vilja att vi alltid 
ska komma till Dig, så vänder jag mig till Dig 
med fullt förtroende, tillsammans med Jesus 
och Maria (nämn böneintentionen). 
För denna intention och i gemenskap med 
Jesu och Marie Allraheligaste Förenade 
Hjärtan offrar jag Dig alla mina böner, offer, 
uppoffringar, gärningar och ber om större 
trohet i uppfyllandet av mina förpliktelser (se 
tillägg i inledningen till bönen). 
Låt mig få den Helige Andes ljus, nåd och kraft. 
Förena mig med Din Ande, att jag aldrig förlorar 
Honom, bedrövar Honom och aldrig tillåter att 
Hans närvaro blir svagare i mig. Min Fader, jag 
ber om detta i Jesu, Din Sons Namn.
Jesus, öppna Ditt Hjärta och låt mitt hjärta få 
vara i Ditt Hjärta. Offra, tillsammans med Marie 
Hjärta, Ditt Hjärta till vår Gudomlige Fader. 
Genom denna förening låt mig få den nåd jag 
ber om.
Gudomlige Fader, kalla alla människor till Dig. 
Låt hela världen få förkunna Din Faderliga 
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Godhet och Din Gudomliga Barmhärtighet. 
Var för mig en öm Fader och beskydda mig som 
Din ögonsten var jag än befinner mig. Gör mig 
alltid värdig att vara Ditt barn. Förbarma Dig 
över mig.
Gudomlige Fader, våra själars ljuva hopp, må 
Du bli känd, ärad och älskad av alla människor. 
Gudomlige Fader, Du oändliga godhet utgjuten 
över alla folk, må Du bli känd, ärad och älskad 
av alla människor. 
Gudomlige Fader, välgörande dagg för hela 
mänskligheten, må Du verkligen bli känd, ärad 
och älskad av alla människor. Amen.

Den Heliga Vigningsoktaven till Gud Vår Fader
The Holy Octave of Consecration to God Our Father

I början på 1990-talet fick den amerikanska 
hemmafrun Barbara Rose Centilli, då 44 år 
gammal, ta emot särskilda budskap från 
Gud Fader. Hennes dagböcker förstördes 
på uppmaning av hennes biktfader. År 1996 
uppmanade Gud Fader henne att återigen skriva 
ner de budskap hon fick ta emot. Barbara fick så 
småningom många som var villiga att lyssna till 
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dessa budskap som snart publicerades och fick 
stor spridning.
Man skulle kunna sammanfatta budskapen med 
följande Rosenkrans ”Vigningsoktaven” till Gud 
vår Fader, genom vilken man under åtta dagar 
ber denna Rosenkrans och på åttonde dagen 
gör en vigning till Gud Fader.
Enligt redan etablerad tradition (tack vare ett 
flertal privatuppenbarelsers anvisningar) är 
det augusti månad som är Gud Faders särskilda 
månad. Många troende gör denna vigning åtta 
dagar före:
- första söndagen i augusti,
- eller före den 7 eller 8 augusti, som av 
flera visionärer utpekas som Gud Faders Fest.
Observera att Kyrkan officiellt aldrig har erkänt 
denna festdag. Detta firande är helt privat, om 
än i andlig gemenskap med alla de troende som 
har tagit till sina hjärtan Barbaras och andra 
visionärers budskap..
Följande version kallas för Den Dagliga 
Vigningsoktaven. Den mer högtidliga versionen 
har särskilda böner för varje dag under oktaven. 
Man ber naturligtvis dessa böner när man själv 
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så önskar.

Inledningsbön
På medaljen börjar man med att göra korstecknet och be följande 
bön:

Gud, vår käre Fader, ödmjukt ber jag på 
min väg hem till Dig om Dina Heliga 
Änglars beskydd och ledning, Dina 

helgons förbön och att de lidande själarna i 
Skärselden ber för mig, så som jag nu ber för 
dem. Amen.

Pendangens Böner

Var hälsad Maria…

Andra kulan:

Jesus, min Gud och min Frälsare, Du 
älskade mig så mycket att Du dog för mig 
på Korset, för att jag skulle kunna komma 

till vår Fader i Himmelen. 
Du är Vägen, Sanningen och Livet. 
Ge mig styrka och kraft genom Din Heliga 
Eukaristi och var alltid med mig på min väg till 
mitt eviga hem. Amen.

Tredje kulan:
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Helige Ande, min Gud, Du som helgar 
mig. 
Jesus sände Dig för min resa hem till 

Fadern. 
Jag ber Dig, rena och helga mig. 
Uppfyll mig med Ditt Gudomliga Ljus och Kärlek 
så att Guds närvaro kan finnas i mig. Amen.

Första Stora Oktaven

Guds Barns olydnad och 
förvisning ur paradiset

Fjärde kulan i pendangen:

Fader vår…

De åtta röda kulorna 
(”Mindre Oktaven”)

Kula 1: Som lovprisning: Jag älskar Dig Fader 
och jag överlåter mig åt Dig.

Kula 2: Som tacksägelse: Jag älskar Dig Fader 
och jag överlåter mig åt Dig.

Kula 3: Som offer: Jag älskar Dig Fader och jag 
överlåter mig åt Dig.
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Kula 4: Med ånger: Jag älskar Dig Fader och jag 
överlåter mig åt Dig.

Kula 5: Med tanke på mitt kommande arv i 
Himmelen: Jag älskar Dig Fader och jag överlåter 
mig åt Dig.

Kula 6: När jag säger mitt ”Ja” som Maria till Dig 
Fader: Jag älskar Dig Fader och jag överlåter 
mig åt Dig.

Kula 7: Med trohet: Jag älskar Dig Fader och jag 
överlåter mig åt Dig.

Kula 8: Som vigning: Jag älskar Dig Fader och 
jag överlåter mig åt Dig.

Andra Stora Oktaven

Guds vår Faders närvaro i Gamla Testamentets 
tid

Fader vår…
Mindre Oktavens böner
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Tredje Stora Oktaven

Marias ”Ja” (Amen). Vår Tros Moder
Fader vår…
Mindre Oktavens böner

Fjärde Stora Oktaven

Jesu, vår Frälsares, ovillkorliga ”Ja” till Faderns 
Vilja

Fader vår…
Mindre Oktavens böner

Femte Stora Oktaven

Fadern och Sonen sänder den Helige Ande, till 
vår helgelse

Fader vår…
Mindre Oktavens böner

Sjätte Stora Oktaven

Guds förlorade barns val att återvända till sin 
Fader

Fader vår…
Mindre Oktavens böner

Sjunde Stora Oktaven

Vår Himmelske Faders barns ”Ja” till Guds Vilja
Fader vår…
Mindre Oktavens böner
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Åttonde Stora Oktaven

Det Nya Jerusalems ankomst
Fader vår…
Mindre Oktavens böner

Avslutande Bön 
(vid medaljen)

Käraste Gud, vår Fader, jag älskar, hyllar och 
tillber Dig. Amen.

Filippinernas president Gloria Macapagal Arroyo uttalade följande 
vigning den 3 november 2003 på sista dagen av Den Heliga 
Vigningsoktavens Novena i presidentpalatsets stora ceremonisal. 
Ärkebiskop Ramon Arguelles var huvudcelebrant under den 
Mässa som firades. Med dessa ord kan man uttrycka sin önskan 
att djupare leva sin vigning till Gud Fader, som vi redan är vigda 
till genom Dopets, Bekräftelsens och Eukaristins Sakrament.

Vigningsbön till Gud Fader

Vår Himmelske Fader, Du kärleksrikaste, 
ömmaste och barmhärtigaste av alla 
fäder, i Din Gudomliga Närvaro vill jag 

uttrycka min kärlek till Dig. 
Jag överlämnar mig själv och mina nära och 
kära i Dina händer. 
Högtidligt viger jag mig, min familj och mitt 
land till Dig nu och för evigt. Amen.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige 
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Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. 
Amen. 

Bön om De Fyra Kardinaldygderna
De fyra Kardinaldygderna är av vikt för hela det moraliska livet. 
Namnet antyder det också: ”cardo” betyder gångjärn (jfr kardinal). 
Tillsammans utgör de en enhet och alla fyra dygder bör finnas i 
varje sant kristet liv.

Fader i Himmelen, vi ber Dig att 
undervisa oss i klokhetens dygd, så att 
vi alltid väljer de rätta medlen till våra 

själars frälsning. 
Skänk oss rättfärdighetens dygd, så att vi ger 
och lämnar var och en det honom tillkommer.
Ge oss måttlighetens dygd, så att vi ihärdigt 
kuvar våra sinnliga begär. 
Ge oss slutligen själsstyrkans dygd, så att vi 
inte låter avskräcka oss från det goda genom 
besvärligheter eller förföljelser. 
Om detta ber vi Dig, Allsmäktige Gud, genom 
Kristus, vår Herre, Amen.
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Doplöftenas Förnyelse
Partiell avlat ges till de troende som förnyar sina doplöften. 
Denna avlat är fullkomlig vid förnyelsen under Påskvakan samt 
på årsdagen av det egna Dopet (Ench. Ind. nr. 28 § 2).

Helige Gud, i dag förnyar jag mina 
doplöften, som mina gudföräldrar en 
gång i mitt ställe avlagt: Av hela mitt 

hjärta avsäger jag mig Djävulen och hans makt, 
alla hans gärningar och all synd. 
Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige 
Odödlige Gud, Heliga Treenighet, jag tror på 
Dig, jag älskar Dig, jag vill tjäna Dig, jag vill 
tillhöra Dig i livet och i döden, i tid och evighet. 
Amen.

Gottgörelseandakt till Jesu Heliga Anlete 
för Söndagar och Kyrkans Högtider

Herren uppenbarade i Tours, Frankrike, den 
2 februari 1844 för karmelitnunnan, Syster 
Maria av den Helige Petrus att de troende 
skulle be följande gottgörelseböner till Jesu 
sårade och förolämpade Anlete på söndagar 
samt på de av Kyrkan förpliktande högtiderna i 
församlingskyrkorna, eftersom det var så många 
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som vanhelgade just söndagen, Herrens Dag:
”På söndagar och förpliktande högtider ska 
samtliga gottgörelseböner bes för att ge 
tillbörlig gottgörelse för alla brott mot Guds 
Majestät på Herrens dagar och för att utverka 
barmhärtighet för de skyldiga.”

Man bör helst be gottgörelseandakten tillsammans med andra 
troende inför Sakramentet eller inför en bild av Jesu Heliga 
Anlete.
Ber man gottgörelsebönerna offentligt kan man inleda med 
Helige Bernhards hymn O Huvud blodigt sårat (verserna 1-5 som 
inledning, samt 5-7 som avslutning) eller den andra hymnen till 
Jesu Heliga Anlete, som finns återgiven efter andakten.
Gottgörelseandakten består av följande sju böner:

Inledning

Herre vår Gud, genom Marie Smärtfyllda 
och Obefläckade Hjärta, offrar vi Dig 
dessa böner som gottgörelse för 

de synder som förolämpar Dig mest i vår tid: 
hädelsens synd och vanhelgandet av söndagen 
och Din Kyrkas övriga påbjudna firanden.

Himmelske Fader, till ära och som 
tacksägelse för Jesu Heliga Anlete, som 
är Din stora glädje och enligt Hans ord 
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vågar vi be: Fader vår…
Heliga Jungfru Maria, du Moder till Jesu 
tillbedjansvärda Anlete, be för oss och med oss 
för att vi rätt ska kunna ge Fadern gottgörelse 
för all synd och orättfärdighet som förolämpar 
och sårar Honom: Var hälsad Maria…
Allraheligaste Treenighet, till Din eviga äras 
skull, förbarma Dig över de skyldiga: Ära vare 
Fadern…

Evige Fader, vi offrar Dig Jesu Heliga 
Anlete, täckt med Blod, svett, damm 
och spott som gottgörelse för alla 

synder, hädelser och för alla som vanhelgar Ditt 
Heliga Namn och Din heliga dag, söndagen. 
Tillbedjansvärt är Guds Namn. Amen.

Den Gyllene Pilen
Uppenbarad av Herren för Syster Maria den 26 augusti 1843

Må det Allraheligaste, mest 
tillbedjansvärda, mest 
hemlighetsfulla och ofattbara Guds 

Namn alltid bli prisat, välsignat, älskat, tillbett 
och förhärligat i Himmelen, på jorden och under 
jorden av alla skapelser som utgått ur Guds 
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hand, genom vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta 
i Altarets Allraheligaste Sakrament. Amen.

När Syster Maria hade uttalat bönen såg hon hur nåd 
strömmade ner från Jesu Heliga Hjärta ”som hjälpte syndarna till 
omvändelse”

Jesu Heliga Anletes Litania
Syster Marias Tjugofyra Akter av Tillbedjan

Jesu tillbedjansvärda Anlete, Du min själs 
Brudgum, jag hyllar, tillber och älskar Dig, 
Du Gudomens ädla Sigill, som vanhedras 

på nytt av alla hädare. 
Jag offrar Dig, genom Din välsignade Moders 
Hjärta, Änglarnas och helgonens tillbedjan och 
ber Dig i all ödmjukhet att förnya och återställa 
Din avbild i mig och i alla människor, Din avbild 
som så förstörts på grund av våra synder.
 
Jesus, Ditt tillbedjansvärda Anlete ärades i 
djupaste ödmjukhet av Maria och Josef när de 
såg Dig för första gången, förbarma Dig över 
oss
Jesus, Ditt tillbedjansvärda Anlete gav glädje 
åt Änglarna, herdarna och de vise männen i 
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Betlehems stall, förbarma Dig över oss 
Tillbedjansvärda Anlete, som fick den gamle 
Simeon och Hanna att jubla av glädje i Templet, 
förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, som förvånade de 
lärde i Templet, förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, alltid eviga och unga 
skönhet, förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, den Helige Andes 
mästerverk, i vilket den Evige Fadern har allt sitt 
välbehag, förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, den Gudomliga 
Fullkomlighetens outsägliga spegel, förbarma 
Dig över oss

Jesu Tillbedjansvärda Anlete, som så barmhärtigt 
böjde Dig ner på Korset på Ditt lidandes dag för 
världens frälsnings skull, vänd åter igen Dina 
medlidsamma blickar till oss syndare och ge 
oss Din frid.

Tillbedjansvärda Anlete, som sken som solen 
och strålade av härlighet på berget Tabor, 
förbarma Dig över oss
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Tillbedjansvärda Anlete, som sörjde och grät 
vid Lasarus grav, förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, plågat över synen av 
Jerusalem och gråtande över dess otacksamhet, 
förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, nedböjt till marken 
i Getsemane under tyngden av våra synder, 
förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, dränkt i svett av blod, 
förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, slaget av en ond tjänare 
och vanhelgat av Dina syndiga fienders händer, 
förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, vars gudomliga blick 
sårade den Helige Petrus hjärta med lidande 
och kärlek

Min Gud, förbarma Dig över oss. Vänd Dig inte 
bort från vår bön i vår nöd då vi åkallar Ditt 
Heliga Namn och med kärlek och tillit söker Ditt 
tillbedjansvärda Ansikte.

Tillbedjansvärda Anlete, tvättat och insvept 
i en linneduk av Din älskade Moder och av de 
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fromma kvinnorna, förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, bländande av ljus och 
skönhet vid Himmelsfärden, förbarma Dig över 
oss
Tillbedjansvärda Anlete, fördolt i den 
Allraheligaste Eukaristin, förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, som vid tidens slut ska 
uppenbara Dig i stor kraft och oändligt majestät, 
förbarma Dig över oss
Tillbedjansvärda Anlete, som kommer att få 
syndarna att darra av skräck, förbarma Dig över 
oss
Tillbedjansvärda Anlete, som ska uppfylla de 
rättfärdiga med evig glädje, förbarma Dig över 
oss
Tillbedjansvärda Anlete, värdigt all vår vördnad, 
hyllning och tillbedjan, förbarma Dig över oss

F. Herre, visa oss Ditt Ansikte,
Alla Och vi blir räddade. (tre gånger)

Flamma��.indd   33� 2009-0�-08   �0:�2:��



33�

Offer av Jesu Heliga Anlete som Gottgörelse 
till Gud Faders Gudomliga Rättvisa 

och som Bön om Barmhärtighet
för hela Världen

Allsmäktige, Evige Fader, Din Enfödde 
Son, vår Frälsare, har i sin oändliga 
Barmhärtighet uppenbarat för 

mänskligheten den kraft som finns i Hans Heliga 
Anlete och därför tar vi nu vår tillflykt till denna 
oändliga skatt i vår nöd.
Vår Frälsare har lovat att genom offret av Hans 
Heliga Anlete, så förnedrat och sargat under sitt 
lidande, kan vi få allt det vi behöver och därför 
kommer vi inför Ditt Gudomliga Majestät och 
offrar Dig Jesu Tillbedjansvärda Anlete.
Evige Fader, vänd bort Dina vredgade och 
sårade blickar från Ditt skyldiga folk, se istället 
på Din älskade Sons Anlete, för det är detta 
Heliga Anlete som har allt Ditt välbehag.
Vi offrar Dig nu Jesu Heliga Anlete täckt med 
Blod, svett, damm, spott och skam, som 
gottgörelse för vår tids största brott: ateism, 
hädelser, brist på respekt för allt mänskligt liv 
och vanhelgandet av Dina heliga dagar.
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Genom detta offer hoppas vi att få Din förlåtelse 
och frid. Jesus, vår Barmhärtige Försvarare, 
talar till vårt försvar. Lyssna till Din älskade 
Sons vädjan om förlåtelse och nåd för oss, se 
Hans Blod och Tårar som Han utgjutit för vår 
frälsnings skull.
O Gud, Himmelske Fader, för Jesu Heliga Anletes 
förtjänsters skull och på vår Smärtfyllda och 
Obefläckade Moder Marias förbön, förbarma 
Dig över oss och över hela världen. Amen. 

Helige Ärkeängeln Mikael, var vid vår 
sida när vi nu står upp till Guds Heliga 
Namns försvar!

Helige Martin av Tours, be för oss om 
hängivenhet i Guds tjänst!
Helige Ludvig IX, hjälp oss att likt dig vara 
orädda i kampen mot hädelser! Amen.

I uppenbarelsen den 2 februari 1844 för Syster Maria angav Herren 
själv ovanstående tre namn som särskilda skyddspatroner för 
Gottgörelseverket. Här slutar Gottgörelseandakten för söndagar 
och påbjudna högtider.

Syster Maria uppmanades också den 4 
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oktober 1846 av Herren att varje söndag offra 
mottagandet av den Heliga Kommunionen:
- Som gottgörelse för allt förbjudet arbete 
som utförts på söndagar, som är heliga dagar 
och som ska hållas heliga genom gudstjänst 
(Mässan), bön och vila.
- För att ge gottgörelse till den Gudomliga 
Rättvisan som vill straffa hela mänskligheten för 
brott mot de tre första Buden.
- För att vädja om omvändelsens nåd för 
de syndare som vanhelgar söndagen och för att 
allt förbjudet arbete på söndagar ska upphöra.

Hymn till Jesu Heliga Anlete
Text: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 2007 

Musik: Friedrich F. Flemming, 1811

1 Heliga Anlete, pris och lov och ära.
Eviga strålglans, som vår jord förära
mildhetens blickar, som barmhärtigt ser min 
själ.
Anlete, allt mitt väl!

2 Heliga Anlete, Faderns stora kärlek.
All världens prakt är inför Dig blott tomt, blekt.
Skaror av helgon som Du lett nu hyllar Dig.
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Anlete, lys för mig!

3 Heliga Anlete, sargat och föraktat,
Få är de skaror som Din Kärlek aktat.  
Du som har lidit hån och slag och gett Ditt 
Blod. 
Anlete, ge mig mod!    

4 Heliga Anlete, låt oss vara nära
Dig som ger kraft åt dem som korset bära.
Synden Dig sårar och med ondskans törnen 
krönt.      
Anlete, Himmelskt skönt!

5 Heliga Anlete, vi Din skönhet skåda.
Se våra hjärtan, över dem Du råda.
Vi vill Dig trösta med vårt offer som Du ser.
Anlete, vi Dig ber!

6 Heliga Anlete, ljus för dem som vandra.
Led våra själar, allt i Dig förvandla.
Med Dina vänner se Din blick så öm och ljuv,
Anlete, till Dig bjud! 
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7 Heliga Anlete, fröjd för Dina trogna,
Låt oss få helgas och i kärlek mogna.
Jesus, vår glädje, skingra tvivlets skuggor.
Anlete, Kärlek stor!

Offerakt till Den Barmhärtiga Kärleken
Av den Heliga Thérèse av Jesusbarnet

och det Heliga Anletet

Ur minnesanteckningarna My Sister Saint Thérèse, (Conseils et 
Souvenirs) av hennes syster Celine Martin (Syster Geneviève av 
det Heliga Anletet, 1869-1959):

”Heliga Thérèse av Jesusbarnet ägde en djup 
insikt i det Gudomliga Faderskapets mysterium 
och det underliggande temat i all undervisning 
till noviserna var Guds Barmhärtiga Kärleks 
oerhörda rikedomar. Hon gladde sig åt att 
påpeka att det är Guds Faderskap som får 
Honom att förlåta sina barns förolämpningar 
mot Honom. Om vi överlåter oss till Honom 
med fullkomligt förtroende till Hans godhet 
kommer Han att skynda till vår hjälp och dra 
oss allt närmare sitt Hjärta och överösa oss med 
sin överflödande nåd. Thérèse förstod att det 
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bland Guds vänner fanns själar som brinner av 
längtan att tillfredsställa Guds Rättvisa genom 
att frivilligt ta på sig syndarnas straff. Hon 
hade däremot aldrig hört talas om någon som 
genom en formell akt frivilligt offrat sig själv 
som gottgörelse för andras vägran att acceptera 
Guds Kärlek, den Kärlek som Gud längtar efter 
att likt strömmar ge de ödmjuka och enkla på 
jorden, tillsammans med de ’små själar’ som är 
tecknade med det andliga barnaskapets sigill. 
Gud vill ge all sin Kärlek även till alla fromma 
själar och till och med till den oändliga skaran 
av likgiltiga människor och alla syndare.
Avsaknaden av själar som offrade sig till Gud 
som gottgörelse för Guds försmådda Kärlek 
smärtade Thérèse djupt. Hennes önskan att 
ge Gud medlidande inspirerade henne att 
ge sig själv som ett offer till Hans Kärlek som 
gottgörelse för människors avvisande av denna 
Kärlek. Då kunde Gud Allsmäktig utan hinder 
fylla sin Thérèses hjärta med alla den Kärlek 
som finns i Honom.
Genom sin vigningsakt som offer till den 
Barmhärtiga Kärleken bad Thérèse Gud att låta 
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hennes själ bli dränkt i Hans oändliga ömhets 
strömmar, på det att ’jag blir en martyr för Din 
Kärlek.’ Hennes val av ordet ’offer’ motsvarade 
fullständigt hennes intentioner… Vi ska inte 
blanda ihop detta med martyrskapet som offer 
till Guds Rättvisa. Thérèses hjärta var sårat, 
men det var en kärlek som besvarades med 
Kärlek…
Att förtäras av den Gudomliga Ömheten var 
exakt det som Thérèse hade bett om. Kristus 
var inte endast en ström, Han var Solen, som 
”sårade sina offer med sina strålar” . Heliga 
Thérèse längtade efter att bli ’översvämmad’ 
och ’förtärd’ av Guds Kärlek. Hon sökte efter mer 
än vad hon förmådde att ta emot, för hon visste 
att på denna väg skulle den Oändliga Godheten 
och Guds Barmhärtighet övermanna henne. 
Detta nya sätt att ge sig själv som ett offer var 
verkligen ett martyrskap, men ett martyrskap 
av kärlek. 
Heliga Thérèse vågade föreslå och ge sin 
Offerakt till sin utvalda ’härskara’ av ’små själar’ 
för hon identifierade inte kärlekens martyrskap 
med kallelsen till lidande, vilket skiljde detta 
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martyrskap med de som var kallade till att 
vara offer för Guds Rättvisa. För att hjälpa de 
svaga själarna vädjar Thérèse till Guds Hjärtas 
barmhärtighet och till Hans faderliga medkänsla. 
Hon höll upp framför Gud all deras misär för 
att dra ner Guds heliga medlidande över dem. 
Thérèse ber Gud att se på deras betydelselöshet 
med ömhet för hon är övertygad om att 
”kärleken för att bli tillfredsställd måste böja sig 
även till intighet.
Det var Guds Kärlek som Thérèse hade gjort till 
sin egen och som fick henne att längta efter att 
skåda Gud. Hon visste att Guds Kärlek endast 
var fullkomligt tillfreds när den hade böjt sig 
ner till det som inte var något… ’för att kunna 
förvandla intigheten till eld.’ Thérèse ansåg sig 
vara alldeles för liten för att nå upp till Gud, men 
att Han i sin Barmhärtighet skulle böja sig ner 
och lyfta upp henne till sig. I Guds famn skulle 
hon förvandlas genom Hans ljus, avlöst från varje 
synd, renad från varje ofullkomlighet. ’I varje 
stund’, förklarar hon för oss, ’förnyar och renar 
mig denna Barmhärtiga Kärlek och lämnar min 
själ utan syndafläck.’ Gud blir inte tillfredsställd 
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säger hon, förrän Han har upphöjt även den 
minsta av oss till sitt Heliga Hjärta, och vid detta 
Hjärta, som ett bortsprunget lamm, vid Herdens 
bröst, kan vi få vila, hållna i öm fångenskap, bli 
offer till Hans Gudomliga Kärlek. 
Jag hörde min heliga lillasyster förklara på 
sin dödsbädd: ’Som tur är bad jag inte om 
lidande, för om jag hade bett om det, då skulle 
det vara mitt eget lidande och jag skulle vara 
rädd för att inte ha kraft nog att kunna uthärda 
det.’ Av dessa ord kan vi förstå att Thérèses 
livslånga längtan inte kan identifieras med den 
formella vädjan, som Offerakten är, för detta 
hade förpliktat henne på ett oåterkalleligt 
sätt. Skillnaden kan vi inte bortse ifrån. Själen 
som offrar sig till Kärleken ber inte om lidande, 
men längtar fullkomligt efter att ge sin kärlek. 
Kärlekens offersjäl accepterar i förväg vad den 
Gudomliga Försynen önskar sända av lycka, 
arbete och prövningar, samtidigt som hon 
förlitar sig på Guds oändliga Barmhärtighet för 
att få förmågan att helga alla kors genom att 
bära dem med inre glädje.”
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Syster Geneviève skriver i sina anteckningar 
att Thérèse försökte få sina övriga systrar att 
offra sig till den Barmhärtiga Kärleken, men 
hennes äldsta syster, Marie av Heliga Hjärtat, 
ville först inte veta av denna offerakt. För Syster 
Marie räckte det med de offer hon dagligen var 
tvungen att uthärda. Hon skulle senare bli en av 
de främsta förespråkarna för denna offerakt till 
alla hon lärde känna tills sin död den 19 januari 
1940.
Be gärna följande novenabön (ur Thérèses självbiografi) som 
förberedelse under nio dagar innan du ber själva Offerakten.

Novenabön om Offrets Nåd
Ur Heliga Thérèses självbiografi: ”Den 9 juni (1895) på 
Trefaldighetssöndagen, fick jag nåden att bättre än någonsin 
förstå hur Jesus vill bli älskad. Jag tänkte på de själar som erbjuder 
sig som offer för Guds Rättvisa för att avbörda syndarna de straff 
de har förtjänat och själva ta dem på sig. Detta offer föreföll mig 
stort och ädelmodigt, men jag kände mig inte manad att göra 
det, ’0 min Gud’, ropade jag ur djupet av mitt hjärta:

Min Gud, är det enbart åt Din Rättvisa 
man kan ge sig som offer? Behöver 
inte också Din Barmhärtiga Kärlek 

en sådan offerakt? Den är misskänd och 
försmådd från alla håll. De hjärtan som Du vill 
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skänka den i rikt mått, vänder sig till de skapade 
varelserna och ber om lyckan att få deras ynkliga 
tillgivenhet i stället för att kasta sig i Dina armar 
och ta emot Din Oändliga Kärlek. Min Gud, 
kommer Din försmådda Kärlek att bara förbli i 
Ditt Hjärta? Jag tror att om Du fann själar som 
erbjöd sig som brännoffer för Din kärlek skulle 
Du snabbt förtära dem. Jag tror att Du skulle 
vara glad att inte behöva hejda de flöden av 
oändlig ömhet som finns i Dig. Om Din Rättvisa 
kräver utlopp, den som bara omfattar jorden, 
hur mycket mer vill då inte Din Barmhärtiga 
Kärlek upptända själarna, för Din Barmärtighet 
når ju ända upp till Himlen. Jesus, låt mig bli 
detta lyckliga offer, och låt offret förtäras av Din 
Gudomliga Kärleks eld. Amen.

Offerakt till
Den Barmhärtiga Kärleken

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet (1873-1897, 
1 okt.). Daterad Trefaldighetshelgen, 9 juni 1895. Originaltexten 
fann systrarna efter hennes död i den lilla Evangelieboken som 
hon alltid bar med sig natt och dag nära sitt hjärta
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Min Gud, lycksaliga Treenighet, jag 
önskar älska Dig och göra Dig 
älskad, arbeta för den Heliga Kyrkans 

förhärligande genom att rädda själarna på 
jorden och befria dem som lider i Skärselden. 

Jag önskar uppfylla Din Vilja fullständigt och 
uppnå den grad av härlighet, som Du förberett 
åt mig i Ditt Rike, med ett ord, jag önskar vara 
helig, men jag känner min vanmakt och ber Dig, 
min Gud, att själv vara min helighet. Eftersom 
Du har älskat mig så högt att Du gett mig Din 
ende Son till Frälsare och Brudgum, är Hans 
förtjänsters oändliga skatter även mina, och 
dem skänker jag Dig med glädje, i det jag ber 
Dig om att endast betrakta mig genom Jesu 
Anlete och i Hans av kärlek brinnande Hjärta.

Jag frambär också alla helgons förtjänster, de 
i Himmelen såväl som de på jorden, alla deras 
kärlekshandlingar, och även Änglarnas. Därtill 
frambär jag, o Saliga Treenighet, den Heliga 
Jungfruns kärlek och förtjänster och ber henne, 
min kära Moder, att överlämna min offergåva 
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till Dig. Hennes Gudomlige Son, min älskade 
Brudgum sa under sitt jordeliv: ”Allt vad ni ber 
min Fader om i mitt Namn ska Han ge er!” Jag är 
därför viss om att Du kommer att uppfylla mina 
önskningar. Jag vet, min Gud, att ju mer Du vill 
ge, desto mer låter Du oss önska. Jag känner 
oändliga önskningar i mitt hjärta, och det är 
med förtröstan jag ber Dig komma och ta min 
själ i besittning. 

Jag kan inte ta emot den Heliga Kommunionen 
så ofta som jag skulle vilja, men, Herre, är inte 
Du Allsmäktig? Bli kvar i mig som i tabernaklet 
och avlägsna Dig aldrig från Din lilla hostia. 

Jag skulle vilja trösta Dig för de ondas 
otacksamhet, och jag bönfaller Dig, beröva mig 
friheten att misshaga Dig. Om jag av svaghet 
ibland faller, låt då Din Gudomliga blick rena 
min själ och förtära alla mina brister, såsom 
elden förvandlar allt. Jag tackar Dig, min Gud, 
för all nåd Du har skänkt mig, särskilt för att Du 
har låtit mig genomgå lidandets smältugn. 
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Med glädje kommer jag att skåda Dig på 
den Yttersta Dagen, då Du bär Korsets spira. 
Eftersom det har behagat Dig att ge mig del i 
detta dyrbara Kors, hoppas jag att i Himmelen 
likna Dig och att se Ditt Lidandes Heliga 
Sårmärken lysa på min förhärligade kropp. 
Efter den jordiska landsflykten hoppas jag att 
i Fäderneslandet få glädjas över Dig, men jag 
vill inte samla förtjänster för Himmelen, jag 
vill enbart arbeta för Din Kärleks skull med det 
enda målet att ge Dig glädje, trösta Ditt Heliga 
Hjärta och rädda själar som kommer att älska 
Dig i evighet. 

Vid detta livets afton ska jag träda fram inför Dig 
med tomma händer, för jag ber Dig inte, Herre, 
att räkna mina verk. All vår rättfärdighet är i 
Dina ögon befläckad. Därför vill jag ikläda mig 
Din egen Rättfärdighet och av Din Kärleks skull 
få tillhöra Dig. Jag önskar inte någon annan tron 
eller krona än Dig, min högt älskade.

I Dina ögon är tiden ingenting, en enda dag är 
som tusen år, och Du kan därför på ett ögonblick 
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förbereda mig till att träda fram inför Dig. 
För att leva i ett tillstånd av fullkomlig kärlek 
frambär jag mig själv som brännoffer till Din 
Barmhärtiga Kärlek och ber Dig att oavlåtligen 
förtära mig och låta den oändliga ömhet 
som finns hos Dig flöda över i min själ, så att 
jag blir Din Kärleks martyr, o min Gud. Låt 
detta martyrium, där det förberett mig till att 
framträda inför Dig, slutligen ge mig döden, 
och låt min själ utan dröjsmål kasta sig in i Din 
Barmhärtiga Kärleks eviga omfamning. 

Vid varje hjärtslag vill jag, min Älskade, förnya 
denna vigning otaliga gånger till dess skuggorna 
flyr och jag kan bedyra Dig min kärlek i det eviga 
skådandet av Dig. Amen.
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Kärlekens Offer

”Mina barn, jag kallar er till att ta emot det 
apostoliska privilegiet!”

Guds Moder till dem som uttalar
Kärlekens Offer

Life Offering
A Call to be a quiet Modern Apostle, 

to The Sacred Heart through the Immaculatae Heart
Divine Mercy Publications, Dublin, 1999.

På slutet av 1950-talet fick Syster Maria 
Natalia Magdolna (1901-1992), återigen 
viktiga privatuppenbarelser av Guds Moder. 
På grund av kommunismens förföljelser av 
Kyrkan från 1950-1989 var det under många 
år förbjudet att leva ordenslivet i kommunitet 
och att bära ordensdräkt. Denna syster, född i 
Pozsony, i nuvarande Slovakien, lyckades leva 
i avskildhet och uppfylla sina förpliktelser som 
Gudsvigd. Endast hennes biktfader och tre 
medsystrar kände i flera år till den Himmelska 
kommunikation som ägt rum.
Guds Moder vänder sig framför allt till 
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de personer som tar emot den Heliga 
Kommunionen dagligen. Hon vill att de viger 
sina liv enligt hennes Obefläckade Hjärtas 
intentioner. De som uppfyller detta ”livsoffer” 
genom att viga sina liv åt Marie Obefläckade 
Hjärta, ärar Gud och räddar oräkneliga själar 
från att gå förlorade. Dessa själar som blir 
räddade genom hängivna själars räddning 
kommer åtminstone få omvändelsens nåd på 
dödsbädden.
 
Guds Moder lovade år 1955 de själar som 
på detta sätt offrar sina liv enligt hennes 
Obefläckade Hjärta följande:
- ”Era namn ska bli skrivna i Jesu Hjärta, 
som brinner av Kärlek, och i mitt Obefläckade 
Hjärta.
- Genom er överlåtelse, förenade med Jesu 
förtjänster, räddar ni många själar från att gå 
förlorade. Förtjänsterna av denna överlåtelse 
kommer att välsigna själar ända till världens 
slut.
- Ingen i er familj ska gå förlorad, även om de 
till synes skulle gå förlorade, för innan deras själ 
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kommer att skiljas från kroppen kommer de i 
djupet av sitt hjärta få den fullkomliga ångerns 
nådegåva.
- Den dag då ni uppriktigt avlägger detta offer 
av era liv kommer era familjemedlemmar, som 
eventuellt renas i Skärselden, att bli befriade.
- I er dödsstund kommer jag att hjälpa er 
och ledsaga era själar till den Allraheligaste 
Treenigheten, för att få den plast som är 
förberedd för er av Herren och för evigt vara 
lyckliga med mig!”

Kärlekens Offerakt

Min Jesus, inför den Allraheligaste 
Treenigheten, Maria, vår Himmelska 
Moder och hela den Himmelska 

Härskaran, i förening med Ditt Dyrbara 
Blods förtjänster och Korsoffret, enligt Ditt 
Eukaristiska Hjärtas och Marie Obefläckade 
Hjärtas intentioner, viger och överlåter jag åt 
Dig, för all den tid jag har kvar att leva, hela 
mitt liv, mina goda gärningar, offer, lidanden, 
umbäranden och prövningar som tillbedjan 
av den Allraheligaste Treenigheten och som 
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gottgörelse för alla synder, för den Heliga 
Kyrkans väl, för den Helige Fadern, för våra 
präster, för att få heliga kallelser till Kyrkans 
tjänst och för alla själars räddning och helgelse 
till tidens slut.
Min Jesus, ta emot detta offer av mitt liv och ge 
mig nåden att förbli Dig trogen intill min död. 
Amen.

Underskrift och datum:____________________
_______________________________________

Man måste uttala denna akt, det s.k. Kärlekens 
Offer med verklig intention, i ödmjukhet och 
fullkomlig överlåtelse. All bön, goda gärningar, 
lidanden och allt arbete som utförs med rätt 
intention har mycket stort värde om det offras i 
förening med Kristi Blod och Jesu Korsoffer. 
Denna överlåtelse borde vi göra utan dröjsmål 
enligt Marie Obefläckade Hjärtas önskan och 
med jämna mellanrum förnya denna akt av 
överlåtelse. Vår Himmelska Moder ber oss även 
att:
- varje dag be Rosenkransens smärtfyllda 
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hemligheter,
- vara mer generös i vår kärlek,
- fasta på bröd och vatten (den som klarar det) 
på fredagar för att helga minnet av Jesu offer på 
Korset och Marias lidanden på Långfredagen. 
Om detta inte är möjligt borde var och en offra 
någon annan självförsakelse eller uppoffring, 
enligt vars och ens förmåga.

Syster Maria Natalia som tagit emot dessa 
budskap befann sig den 20 april 1978 i sin 
församlingskyrka och beskriver följande: ”När 
jag var i kyrkan blev jag mycket glad över att 
se så många närvarande som vigde sina liv till 
Guds Vilja genom Kärlekens Offer. Det var min 
andlige vägledare som ledde offerbönen. Jag 
undrade då om dessa personer efteråt skulle 
leva och uppfylla sitt Kärleksoffer. Räcker det 
att uttala Kärleksoffret en enda gång? Ska dessa 
personer leva enligt denna vigning de uttalat 
eller ens komma ihåg det efteråt? Då hörde jag 
Jesus som sa till mig: ’Mitt barn, om någon uttalar 
detta offer endast en gång, förstår du: endast 
en gång, i ett upphöjt ögonblick av nåd, när i 

Flamma��.indd   3�� 2009-0�-08   �0:�2:��



3��

hans eller hennes själ flamman av den heroiska 
offerakten tänds, har den som uttalat offerakten 
förutbestämt hela sitt liv, även om han eller 
hon aldrig tänker på det: själen är nu min och 
min Moders Allraheligaste Hjärtas egendom. 
Tid existerar inte inför min Fader. Han ser en 
persons liv i sin helhet. Även om personen ifråga 
lovat eller uttalat något annat livsoffer förut, så 
innesluter detta Kärleksoffer allt och står över 
alla andra offerakter. Detta Offer av Kärlek är 
den själens krona och vackraste utsmyckning. 
Detta Offer av Kärlek kommer att avgöra denna 
själens plats och rank av ära i det Eviga Riket.”    

Kärleksoffrets Novena
Innan man gör sin totala överlåtelse genom 
Kärlekens Offer kan det vara bra att förbereda 
sig genom följande novena. Novenan kan 
sedan med jämna mellanrum bes när man vill 
förnya Kärlekens Offer på ett högtidligare sätt 
(inför årsdagen då man uttalat sitt Offer, eller 
annan högtidsdag). Man kan naturligtvis be 
denna novena när man så önskar.
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Dag 1: ”Mina barn, ni som offrar era liv genom 
denna akt ber jag att dagligen göra en ’akt av 
ånger’. Gör inte denna akt av ånger bara för er 
själva, utan i alla människors namn. En akt av 
ånger försvagar nämligen den Ondes förmåga 
att fresta och hjälper människor att befria sig 
från syndens slaveri. Om ni regelbundet ber en 
akt av ånger för andra blir detta som en medicin 
som hindrar syndens ’virus’ att sprida sig. Er akt 
av ånger kommer att stoppa syndens infektion, 
sjukdom och död hos själarna. Ni borde bara 
veta vilken kraft en akt av ånger har om den 
kommer från djupet av hjärtat. En akt av ånger 
kan hela, rena och rädda livet på en själ. Jag 
vill också att ni förutom en regelbunden akt 
av ånger för hela mänskligheten förenar er 
med mitt Obefläckade Hjärta genom att 
nå Himmelen med vädjan om nåd för hela 
mänskligheten. Om ni har denna intention 
och ständigt vädjar om barmhärtighet för hela 
mänskligheten kommer ni att vara förenade 
med mig och blir sanna och nära medarbetare 
till Jesus som människofiskare.”
Var gärna tyst en liten stund och begrunda Guds Moder Marias 
ord. Be sedan Akt av Ånger.  
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Akt av Ånger
Upprepas varje novenadag, samt helst dagligen enligt Guds 
Moders anvisningar för dem som uttalat sitt Kärlekens Offer.

O min Jesus, jag älskar Dig över allt 
annat. Av kärlek till Dig ångrar jag alla 
mina synder. 

Barmhärtiga Kärlek, jag ber om förlåtelse för 
världens synder. 
I förening med vår Himmelska Moders 
Obefläckade Hjärta, ber jag om förlåtelse för 
alla mina synder och för mina bröders och 
systrars överträdelser och underlåtelser, som 
har begåtts och som ska begås intill världens 
slut. 
Jesus, min Kärlek, förenad med Dina Heliga Sår, 
offrar jag mitt liv till den Evige Fadern enligt vår 
Smärtfyllda Moders intentioner.
Jungfru Maria, världens Drottning, Förmedlare 
för hela mänskligheten, vår tillflykt och vårt 
hopp, Be för oss. Amen.

Bön till Den Helige Ande
Uppenbarad av Herren den 6 augusti 1981: ”Be denna korta och 
starka bön av hela ert hjärta” – be gärna denna bön flera gånger 
som avslutning på varje dags novenabön.
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Kom Helige Ande och förbered våra 
hjärtan för Jesu och Marie Allraheligaste 
Hjärtans brinnande Kärleksrike.

Dag 2: ”Om den Evige Fadern väljer en själ att få 
nåden att vara bland de utvalda, ger Han också 
nåden att bli lik Hans Enfödde Son medan 
den själen är på jorden. På vilket sätt blir då 
den utvalda själen lik Sonen? Jo, likheten med 
Kristus får själen genom den sanna kärleken 
och accepterandet av lidande. Om du följer din 
Jesus på dessa två sätt, då kommer den Evige 
Fadern att känna igen sin Son i dig. Själarna som 
är utvalda av den Evige Fadern att offra sina liv 
genom Kärlekens Offer måste sträva efter att 
rädda så många själar som möjligt. Detta kan 
göras genom hängiven bön, kärlek till nästan, 
undergivenhet, ödmjukhet och självförnekelse, 
och framförallt genom att uthålligt uthärda 
lidanden. Jag är övertygad om att mitt 
Moderliga Hjärta ska finna bland mina barn 
själar som älskar Gud med martyrernas kärlek. 
Mina barn, håll fast vid min moderliga hand 
med oböjligt förtroende även i tider av svåraste 
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prövningar. Kom med mig till Jesu Heliga Hjärta. 
Han är er styrka på livets pilgrimsvandring. 
Ni som offrar era liv till Guds ära och själarnas 
frälsning uppmanar jag att dagligen finna kraft i 
Kommunionen, Kristi Heliga Kropp och Dyrbara 
Blod, så att ni med inre glädje kan vandra mot er 
eviga boning av lycka. Där kommer ni att känna 
igen varandra i lyckans extas. Min Son kommer 
då att innesluta er i sitt flammande Hjärta 
och låta er komma in i Treenighetens extas av 
förenad Kärlek. I denna lycka, som mänskliga 
ord inte kan återge, kommer ni att vara lyckliga 
för evigt tillsammans med alla de själar som blev 
räddade tack vare ert osjälviska offer av Kärlek. 
Mina barn, lev i hoppet och kärleken, för Gud är 
med er. Mina barn, varje själ som offrar sig ger 
glädje åt Gud. Därför ska ni inte vara sparsamma 
med era offer. Detta ska vara ert motto: Ge mer 
och älska mer helhjärtat!”
Var gärna tyst en liten stund och begrunda Guds Moder Marias 
ord. Be sedan Akt av Ånger.  

Dag 3: ”Min Sons plan innesluter de utvaldas 
gärningar. Han väntar ivrigt på att se om 
de fullföljer Hans plan eller inte. Herren kan 
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naturligtvis fullfölja sin plan utan de utvaldas 
medverkan, men i sin barmhärtiga godhet 
vill Han att de ska vara med och delge andra 
Frälsningens frukter i hela världen. Förstår du 
varför jag berättar detta för dig? Det är för att 
jag med stor oro följer kampen om själarna i 
Kyrkan. Det är mycket svårt för mitt Moderliga 
Hjärta att det är så många även bland de utvalda 
som inte tror på att Gud kan göra vad Han vill. 
Tyvärr använder de inte sin kunskap till att 
hjälpa andra att få en större tro och enhet, utan 
bara uppmuntrar till att vara skeptiska. Men ni 
däremot, mina barn som offrat ert liv, ni ska 
ha en levande tro. Sträva efter att i era hjärtan 
föröka trons flamma, för om tron blir starkare 
förökar det även ert hopp och er kärlek. När ni 
överlåter er åt stort lidande till kropp eller själ, 
kan denna erfarenhet bli en källa till oändlig 
nåd. Genom denna överlåtelse i lidandet kan ni 
sona för ert livs synder eller för det ni underlåtit 
att göra. Om detta redan är sonat för, kan 
förtjänsten av ert lidande i tålamod bli till nåd 
så att härdade syndare omvänder sig. Genom 
detta ärar ni Gud. Själarna ni räddar genom 
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att lydigt acceptera lidandet kan till och med 
bli helgon. När lidandet trycker ner er, det kan 
vara sjukdom eller själsliga lidanden, påminn er 
då om att ni endast är pilgrimer i denna värld. 
Bortom graven finns en underbar värld som 
förberetts av Gud för Hans trogna barn. Där 
ska er lycka bli större än vad ert tålamod och 
lidande i lydnad någonsin kunde förtjäna. Som 
det är skrivet: ’vad inget öga sett och inget öra 
hört och ingen människa anat, det som Gud har 
berett åt dem som älskar Honom.” (1 Kor 2:9).
Var gärna tyst en liten stund och begrunda Guds Moder Marias 
ord. Be sedan Akt av Ånger.  

Dag 4: ”Hur stort lidande ni än måste uthärda 
på jorden, så varar det bara en kort tid. Var 
glada medan ni lider, för ni är på väg mot ett 
säkert mål och på slutet av denna väg väntar 
er Himmelska Moder på er för att omfamna er 
med Treenighetens eviga Kärlek. Mina barn, 
jag kallar er till ett apostoliskt privilegium. Ni är 
utvalda att lida hjärtats martyrium för andras 
synder. Genom detta frivilliga offer av ert liv, som 
kommer från ert goda hjärta, kommer Gud att låta 
strömmar av sin Barmhärtighet välla fram över 
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mänskligheten. Begrunda detta! Mina älskade 
barn, om ni tålmodigt bär en liten flisa från min 
Sons Kors, som Han har gett er, kan ni rädda 
oändligt många själar från evig fördömelse. Så 
håll er Himmelska Moder vid handen så blir ni 
dugliga att ta del i Frälsningsverket. Mina barn, 
ni ska inte be om lidande, utan alltid ödmjukt 
och osjälviskt ta emot de lidanden som Herren 
ger er. Var ivriga att vilja hjälpa till att rädda de 
själar som lider under syndens slaveri. I livet 
slutar ofta fångenskap i frihet och upplyftande 
av själen. De flesta som är fångade i synden är 
mer ömkansvärda än de som sitter i fängelse, 
för de är inte medvetna om att de är fångar i 
sina lustar och överträdelser. Därför ber de 
heller inte om frihet. Själens blindhet, som är 
mörker, är mer beklagansvärd än någon som 
sitter i ett mörkt fängelse. Jag vill befria dessa 
själar från denna inre fångenskap. Eftersom 
de inte vill bli befriade så att jag kan rädda 
dem, behöver jag er, mina trogna barn, och ert 
offer av era liv, ert tålmodiga accepterande av 
lidanden och svårigheter. Allt detta i förening 
med min Gudomlige Sons förtjänster gör att 
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jag kan rädda, inte bara era nära och kära, utan 
ett oändligt antal själar från evigt mörker, även 
själar som ska födas senare, ända till världens 
slut. Mina barn, överlämna allt till mig och jag 
ska ge allt till min Gudomlige Son i förening 
med min vädjan. Jag är Kvinnan som befriar 
slavar.”
Var gärna tyst en liten stund och begrunda Guds Moder Marias 
ord. Be sedan Akt av Ånger.

Dag 5: Herrens budskap genom visionären: 
”Genom er osjälviska överlåtelse av era hjärtan, 
i förening med mitt och Marias brinnande 
Kärlek, ska jag leda själar bort från mörkret dit 
där den eviga lycksaligheten börjar. Jag kallar 
de överlåtna själarna in i den oändliga lyckans 
och glädjens förgårdar, till vilka de utan att 
tveka kommer att gå in i med kropp och själ. 
De kommer att helt och fullt underställa sig 
Guds Vilja och följa mig även i tider av hårdaste 
prövningar. De är verkligen Guds Barn, som 
tillsammans med mig och min Moder, ska vila 
i den Himmelske Faderns armar tack vare att 
de härdar ut i Guds Vilja. De överlåtna själarna 
ska få leva helt och fullt i Guds närvaro. Då de 
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lever helt överlåtna åt Guds Vilja ska den största 
kärleken fullkomnas. Jag är alltid med mina 
trogna apostoliska barn och där jag är där är 
också er Himmelska Moder. Hon ber oavbrutet 
att ni ska förstå hur stor nåd ni har blivit kallade 
till. Min önskan är att ni alltid tillsammans med 
mig ska leva i Faderns Vilja. Jag kallar alltid 
på er, mina barn, med brinnande Kärlek. Min 
Moder och jag upphör aldrig att ömma för de 
själar som överlåter sig till Fadern Vilja, för dem 
som har förmågan att urskilja den Stora Viljan 
och leva enligt den. Faderns Stora Vilja kan dra 
det goda ur det som tillsynes verkar dåligt och 
ur detta få ut ett oändligt värde. Som Fadern 
ledde sin Enfödde Son från korsfästelsen på 
förbannelsens trä till uppståndelsens ära och 
räddade världen genom denna vanära och 
detta fruktansvärda lidande, med samma makt 
kan Fadern leda till ära och ljus det som verkar 
fullständigt fel. Han kan sprida sitt underbara 
ljus genom hela världen, till hela mänskligheten. 
Fatta mod! Lev i självförnekelse och ha en 
levande tro. Älska mig och lita på mig, mina 
’fiskare av själar’! Mina trogna barn, jag är Gud 
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som blev människa. I mig finns ett mänskligt 
Hjärta som nu är i Himmelen. Som människa 
har jag medlidande med er i ert lidande, men 
som Gud i min oändliga vishet vill jag det bästa 
för er.”
Var gärna tyst en liten stund och begrunda Jesu ord. Be sedan 
Akt av Ånger.

Dag 6: ”Alla kristna måste betrakta Korset och 
meditera över frälsningens höga pris! Mina kära 
barn, ni borde ha större medlidande med er 
lidande Frälsare! Se med ömhet och medömkan 
på Honom då Han svettas Blod, då Han är 
bunden med bojor och rep, när Han drogs 
från en domare till en annan, när de spottade 
Honom i ansiktet, när de gisslade Honom på ett 
så fruktansvärt sätt bunden vid en pelare, när 
de hånade Honom med den röda manteln och 
satte på Honom den grymma törnekronan, när 
Han bar Korset, när Han föll under Korsets tunga 
börda och vi träffades under sorg och smärta. 
Ni måste följa Jesus i era hjärtan tills ni når fram 
till avrättningsplatsen där Han blev avklädd och 
korsfäst. Se på Honom där på Korset där Han 
översköljs av sitt eget Blod. Hur mycket lidande, 
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vilken dödsångest, innan Han ropar ut: ’Det är 
fullbordat’ (Joh 19:30). Mina kära barn, min Son 
har slutfört Frälsningsverket. Hans eget offer 
var tillräckligt, men Han lämnade en liten del till 
er. Han kallar och utväljer vissa själar för att dela 
Offret med Honom och i fullkomlig förening 
med Honom. Han lider för Guds ära och för att 
ingen av de utvalda ska gå förlorade. Dessa själar 
som överlät sig fullständigt till Gud kan göra 
mycket för Guds ära och för själarnas räddning. 
Det är en glädje för min Son att se Honom själv 
i dem. Mina barn, dagens värld har ett oändligt 
behov av att min Son finner ’Offerlamm’ för 
att rädda själar. Tänk på följande: Att delta 
i Frälsningsverket betyder offer! Detta verk 
måste börja i Getsemane Örtagård och följa det 
lidandes väg som min Son vandrade. Utan detta 
lidande erhålls inga förtjänster och Kärlekens 
Offer, som ni ger Gud, blir inte fruktbärande. Ju 
mer en själ är villig att överlämna sig fullkomligt 
åt Gud, desto mer ärar det Gud och ju fler själar 
kan räddas. Dessa generösa själar blir därmed 
mänsklighetens välgörare. Hur mycken nåd kan 
inte en sådan överlåten själ erhålla för Kyrkan 
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och för prästämbetet! Det är dessa själar som 
verkligen samverkar för syndarnas omvändelse, 
ger tröst och styrka åt de sjuka, räddar de 
döende och befriar själar från Skärseldens 
rening. Dessa generösa själar, i förening med 
min Gudomlige Son, samverkar sannerligen 
i att rädda själar. Mina älskade barn, ni kan 
verkligen lita på mig, er Himmelska Moder, med 
fullständigt förtroende. Jag är alltid med er och 
hjälper er att gå i den Gudomlige Frälsarens 
fotspår, steg för steg till Korset, så som jag, er 
Himmelska Moder, följde Honom.”
Var gärna tyst en liten stund och begrunda Guds Moder Marias 
ord. Be sedan Akt av Ånger.

Dag 7: ”Mina barn, det finns en djup smärta i mitt 
Moderliga Hjärta. Under de senaste århundraden 
och särskilt under 1900-talet har jag ofta lämnat 
Himmelrikets härlighet och lycka för att komma 
till er och förkunna nödvändigheten av ånger för 
själarnas omvändelse, för enhet i kärlek och frid 
och för den förnyelse som min Son längtar efter. 
Efter flera av mina uppenbarelser blev många 
människor brinnande i tron. Mina budskap 
spreds på nästan alla jordens språk och miljoner 
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texter spreds ut. Hundratusentals själar nåddes 
av mina budskap, men den första ivern svalnade 
snart och många förlorade även sin tro. Vart 
har ivern från Lourdes och Fatima tagit vägen? 
Min staty bars i procession från stad till stad i 
många länder, men efter bara några decennier 
försvann denna iver! Mina barn, vad kommer 
att hända när bägaren är fylld och Herren inte 
tillåter mig mer att komma till er och profetera? 
Jag fortsätter att ge mina och min Gudomlige 
Sons budskap på flera platser. Dessa budskap 
ger utryck för Hans Heliga Vilja. Men om dessa 
uppmaningar bara förblir kalla bokstäver eller 
har samma effekt som såpbubblor, vad kommer 
då att hända mänskligheten? Tänk ofta på 
detta! Åtminstone ni, min lilla hjord, svalna inte 
i er iver, inte ens i de svåraste prövningarna! 
Låt inte flamman av kärleken till Gud och era 
medmänniskor slockna i era hjärtan! Påminn 
er om er apostoliska kallelse. Kom ihåg att min 
Gudomlige Son har utvalt er att bli ’fiskare av 
själar’! Precis som Han sa till sina första apostlar, 
så säger Han idag till dem som Han älskar mer 
än andra: ’Följ mig! Överge er egen vilja! Lämna 
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allt bakom er!’
Säg inte att detta är ett allt för svårt offer att göra. 
Nej, detta är inte ett hårt offer, det är kärlek. Det 
är byggt på en klippa av mer fullkomlig kärlek 
och de onda andarna kan inte förgöra denna 
kärlek, för ni kommer att ge upp alla dessa 
saker, genom mitt Obefläckade Moderskap, till 
Herren, som kommer att använda det som ni 
överlämnat där det mest behövs.”
Var gärna tyst en liten stund och begrunda Guds Moder Marias 
ord. Be sedan Akt av Ånger.

Dag 8: Vår Herres budskap genom visionären: 
”Mina små apostlar! Min Moder är det vackraste 
av alla Guds tempel. Hon är det skönaste av 
alla mina levande tempel. På hennes altare är 
Treenighetens Tron. Detta altare är smyckat 
med de mest underbaraste röda rosor som 
växte under mitt Kors, tillsammans med liljor av 
obefläckad renhet. Evighetslampan vid detta 
altare brinner av ödmjukhetens olja, och bredvid 
står tre ljus av evig osjälvisk kärlek. Lågorna från 
dessa ljus upplyser detta altare för varje själ. I 
detta tempel finner den trötte vila, de gråtande 
finner tröst, syndaren får omvändelsens nåd 
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och de hängivna själarna får moderlig kärlek. 
Besök ofta detta underbara Guds Tempel. I detta 
Tempel kommer du att finna all den nåd du 
behöver för att komma till det Eviga Riket. Mina 
barn, även en enda själ som lägger sig på detta 
offeraltare, tack vare min Kärlek som kallar själen, 
eller av kärlek till sina medmänniskor, kommer 
att ge en hundrafaldig ära till Gud och oändlig 
glädje till min Moder. Stå upp mina barn och 
överlåt er med stor iver och hängivenhet! Mina 
barn, aldrig har det osjälviska offret behövts 
mer än nu! Jag behöver själar som har förmågan 
att se bort från sina egna själviska intressen och 
söka vägar att hjälpa sina medmänniskor till 
kropp och själ. Dessa själar söker vägar, med 
osjälvisk kärlek, att rädda de själar som inte 
tror, syndarna. För de hängivna vet mycket väl 
att det inte finns något dyrbarare i denna värld 
än en själ! Mina barn, förnya alltid med helig 
iver er strävan att rädda själar. Var heliga så att 
ni verkligen blir mina apostlar inför min Fader, 
iklädda Kristus. Mina barn, Kyrkans framtid är 
alltid i mitt Hjärta, för jag har lovat att Helvetets 
portar inte ska kunna överväldiga Henne. Jag 
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har fortfarande många goda och sanna präster, 
men många har avklätt sig utvaldhetens 
klädnad. Som ersättare för de otrogna och 
olojala prästerna, har jag utvalt Fiskare av själar. 
Dessa är mitt och Marias Hjärtans präster, från 
det allmänna prästadömet, som kallats av mig 
att arbeta med skörden i tystnad för själarna 
och till Guds ära. Även om det finns ont om 
präster, och så verkar det, så kommer ändå en 
oändlig skara av själar fly undan fördömelsen, 
tack vare dessa lojala ’präster’ som överlåtit sina 
liv genom Kärleksoffret.”
Var gärna tyst en liten stund och begrunda Jesu ord. Be sedan 
Akt av Ånger.

Dag 9: Marias budskap på Befrielsens Moders 
Fest, 24 september 1955: ”Mina barn, ni som 
bär sjukdomens kors, offret ni bär fram till Gud 
genom att tålmodigt lida blir en stor akt och 
en oerhörd kraftkälla för själarnas omvändelse. 
Genom era lidanden kan ni gottgöra för de 
mest svåra synder. Tillsammans med mig, som 
Befrielsens Moder, kan ni befria syndens slavar. 
Även de mest härdade syndare, som är kedjade 
av den Onde, kan genom offret av era lidanden 
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finna vägen till Faderns Hus. Mina barn, ni som 
lider av sjukdom: er styrka måste komma från 
vetskapen om att ni är min Gudomlige Sons 
kraftfullaste medarbetare. I det tysta medverkar 
ni som lider av sjukdom till den Heliga Moder 
Kyrkans förnyelse och hjälper ett otal själar 
att nå frälsningens portar. När ni nu vet detta 
borde ni vara glada i ert lidande, för i Himmelen 
väntar er en stor och evig lycka! Mina barn, 
förmedla kunskapen om den stora nåd som 
’Kärlekens Offer’ är till dem som lider mycket 
till kropp och själ. Särskilt måste de obotligt 
sjuka få höra detta, likaså de handikappade 
och sängliggande så att deras lidande inte blir 
förgäves (jfr. Kol 1:24). Allt detta lidande kan 
bli en stor skatt för mänskligheten och för er 
själva, för ni kommer att få frid, styrka, lättnad 
och tillfredsställelse i era hjärtan och själar när 
ni inser att ett tålmodigt accepterande av era 
lidanden kommer att ge er den största lyckan 
i Himmelen!”
Var gärna tyst en liten stund och begrunda Guds Moder Marias 
ord. Be sedan Akt av Ånger.
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Lidandets Oerhörda Betydelse
Visionären: ”Jag lydde Guds Moder och talade 
om dessa budskap med de sjuka. Från egen 
erfarenhet vet jag att deras lidanden lindrades 
betydligt när de lärde sig att acceptera den 
nåd som följer med ’Kärlekens Offer’ av våra liv. 
Jag besökte de svårt sjuka på sjukhus, särskilt 
de som var bortglömda och de som inte hade 
någon kvar i livet. Jag såg det stora lidandet 
hos cancerpatienter och andra som var så svårt 
sjuka att de var sängliggande. De flesta visste 
att det inte fanns något sätt att bli friska igen 
och de ansåg att deras liv och lidanden var helt 
meningslösa och att ingen mer hade behov av 
dem. Men de började gråta av glädje när de fick 
höra Guds Moders ord, för de förstod att Gud 
och Maria älskade dem så mycket. Vissa trodde 
att Gud var vred på dem och straffade dem 
genom lidandet. De som inte trodde på Gud var 
ofta så desperata att de ville ta sina liv. När de 
fick höra hur man genom detta ’Kärlekens Offer’ 
av sitt liv får sådan nåd att en skapad varelse inte 
kan ge mer än detta till sin Skapare, då hände 
något inom dem, de förvandlades. Till och med 
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de som skötte de sjuka på sjukhuset märkte 
denna förändring. De sjuka blev förvandlade till 
Herrens dolda offersjälar och de höll ut till slutet 
i sitt livsoffer. Vissa blev botade, andra lämnade 
denna värld med inre glädje och frid.”

Guds Moders budskap till de sjuka och lidande 
som visionären fick uppdrag att förmedla:
- De sjuka och lidande är Guds Moders mest 
älskade barn
- Herren Jesus söker lärjungar som överlåter 
sitt lidande till Honom och förenar sitt lidande 
med Hans lidande på Korset som en fortsättning 
på Jesu Frälsningsverk
- De sjuka och lidande är Kyrkans skatt
- Genom sina lidanden kan de hjälpa Kyrkan 
att få heliga präster som lever förenade med 
Kristus
- Genom sina lidanden kan de bidra till fred i 
världen
- Genom sina lidanden kan de gottgöra för 
deras egna och andra människors synder
- I sin dödsstund kommer de genast till 
Himmelen, utan att behöva renas i Skärselden
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De Sjukas Bön
Föreslagen av Guds Moder att bes av de sjuka

Min Jesus, jag vet att Du älskar mig 
och Du älskar särskilt de sjuka och 
lidande. 

Jag ber, om det är möjligt, att ta denna kalk av 
lidande från mig, men tillsammans med Dig 
säger jag till Fadern: ”Inte min vilja utan Din 
Vilja”, som Du bad i Getesemane. 
Min Jesus, ge mig styrka och tröst. 
Maria, vår Himmelska Moder, de sjukas hälsa, 
be för mig hos din Gudomlige Son. Amen.

Förberedelse inför Kommunionen

Följande bön uppenbarade Guds Moder den 16 
oktober 1986 till den ungerska ordenssystern, 
Syster Maria Natalia Magdolna: ”Natten som gick 
bad jag under många timmar tillsammans med 
vår Himmelska Moder för hela mänskligheten 
och för dem som tar emot dagligen och varje 
vecka Jesu Kristi Mystiska Kropp och Blod i 
Eukaristin. Vår Moder anförtrodde mig att 
det smärtade henne mycket att så många tog 
emot hennes Son i Kommunionen med så stor 
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likgiltighet, utan levande tro och hon gav mig 
följande budskap till dem som ofta tar emot 
Kommunionen: 
’Mina barn som gett Gud ert Kärleksoffer, var 
alltid medvetna om vilken skillnad det är mellan 
jordiskt bröd och det Bröd som kommer ner 
från Himmelen. Ni måste ha en stark tro på att 
det verkligen är Jesus i Hostian som man och 
Gud! Ni måste tro att ni verkligen möter Honom 
i Kommunionen och än mer, att ni blir förenade 
med Honom i Eukaristin. Ni rör Honom och Han 
rör vid ert hjärta och er själ. Detta är ett stort 
och heligt möte, även om det sker under en 
kort stund, men nådens kraft stannar i er om 
ni tar emot Honom med Evangeliets levande 
tro. I den stunden tar ni emot den hjälpande 
och helgande nåden från den Helige Ande 
tillsammans med tröstande glädje och styrka 
samt mod att följa den Gode Herden på vägen 
till Fadern. Innan den Heliga Kommunionen, ta 
andligen min moderliga hand och be följande 
bön:”
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Min Jesus, i den Heliga Kommunionen 
kommer Du till mitt hjärta och lever 
i mig. 

Jag älskar Dig av hela mitt hjärta. Jag älskar och 
tillber Dig och vill trösta Dig och ära Fadern och 
hela Treenigheten med mitt hjärta. Då Du är med 
mig känner jag att jag kan göra allt: oförtröttligt 
vill jag söka upp själar tills de öppnar sig för Dig, 
min Herre, min Gud och mitt allt. 
Om Du vill, så ska jag stå under Korset tillsammans 
med vår Smärtfyllda Moder. Förenad med 
hennes Moderliga Hjärta, accepterar även jag 
allt Du ber mig om eller vill från mig. Amen

Den Gudomliga Förberedelsebönen
Följande korta bön att be före den Heliga 
Kommunionen uppenbarade Jesus själv till den 
Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-90, 
16 okt.): ”Denna bön kommer att skydda dig i 
alla frestelser, uppfyller alla andra akter som du 
skulle vilja göra och tjänar som förberedelsebön 
även inför alla andra aktiviteter.” 
Vår Herre undervisade även helgonet om att 
före Kommunionen förena sig med Maria vid 
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Bebådelsen och att säga med henne: ”Ecce 
Ancilla Domini” (Se jag är Herrens Tjänarinna). 
Bönens sista fras (’och jag lever endast för Dig’) 
kan verka att ta i för mycket, men det är faktiskt 
vår Herre själv som vill att vi redan nu ber med 
dessa ord…

Min Gud, min ende Gud och mitt allt. Du är allt 
för mig och jag lever endast för Dig.

Heliga Thérèses av Lisieux 
Förberedelsebön inför Kommunionen

Jfr. Helgonets ord i hennes Själs Historia (Självbiografiska 
skrifter sid. 150). Rekommenderas till alla ”Thérèses vänner” som 
förberedelse att be före Mässan.

Heliga Jungfru, hjälp min själ att bli en 
fri mark. Ta bort all bråte som skulle 
kunna hindra den att vara verkligt 

fri. O Moder, jag ber dig att slå upp ett rymligt 
tält på denna mark, ett tält värdigt Himlen och 
att pryda det med dina egna smycken, dina 
dygder. 
O kom alla helgon och Änglar och ge en 
storslagen konsert så att Jesus när Han kommer 
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till mitt hjärta kan glädja sig över att bli så väl 
mottagen. Amen.

”När Jesus stiger ner i mitt hjärta har jag ett 
intryck av att det gläder Honom att bli så väl 
mottagen, och då blir jag själv också glad.”

Böner vid Elevationen
Herren uppenbarade för Heliga Gertrud den 
Stora (1256-1306, 16 nov.) att var gång vi ser 
med kärlek på det Allraheligaste Sakramentet 
(under elevationen i Mässan och under den 
Sakramentala Tillbedjan) så höjs och försäkras 
för evigt vår plats i Himmelen. Detta är en klar 
och tydlig undervisning om att det är fel när de 
närvarande blundar och tittar ner (i mer eller 
mindre missförstådd tecken på ödmjukhet) 
vid elevationen och under den Sakramentala 
Tillbedjan.

Vid elevationen av Kristi Kropp:

Jesu Kristi Heliga Kropp, jag tillber Dig, 
min Herre och min Gud.
Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu 

Kristi Heliga Kropp som gottgörelse för mina 
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synder, för den Heliga Kyrkans alla behov och 
för befrielsen av själarna i Skärselden.

Vid elevationen av Kristi Blod:

Jesu Kristi Dyrbara Blod, jag tillber Dig, 
min Herre och min Gud.
Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu 

Kristi Dyrbara Blod som gottgörelse för mina 
synder, för den Heliga Kyrkans alla behov och 
för befrielsen av själarna i Skärselden.

Bön om Glödande Längtan och 
Kärlek till Herren

En utvald själ, som vill förbli anonym, fick höra 
följande ord från vår Herre (översättning från 
engelskan): ”När du kommer för att ta emot mig i 
den Heliga Kommunionen, ta då emot mig med 
följande intentioner: att ha en sådan hjärtats 
glödande längtan och kärlek som en skapad 
varelse någonsin har förmågan till. Jag kommer 
att ta emot denna kärlek och förberedelse, inte 
som du faktiskt är i dig själv, utan hur du längtar 
efter att din kärlek och förberedelse borde vara.” 
Som svar på Herrens ord skrev den utvalda 
själen följande förberedelsebön:
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Älskade Herre Jesus, stunden närmar sig 
nu då jag ska få ta emot Dig, min Gud, 
i min själ. 

Jag kommer till Dig, ja, jag skyndar mig att möta 
Dig med den allra största längtan och vördnad 
som jag, som ett litet barn, har förmågan till. 
Räck ut Dina heliga händer och omfamna 
min själ. Dina genomborrade händer, som var 
utsträckta under Ditt lidande för att omfamna 
alla syndare. 
Jag går inte bara fram till Ditt altare, utan jag 
öppnar mitt hjärta och min själ för att omfamna 
Dig och leda Dig till det innersta av mitt hjärtas 
hemliga gömställe.
Jag önskar att jag hade en sådan glödande 
längtan efter Dig, kärlek till Dig, och hjärtats 
renhet för Dig, så att Du blev mottagen med 
sådan tillbedjan som Du aldrig förut mött i en 
skapad varelse. Att min själ vore smyckad med 
alla dygder, alla heliga önskningar och den allra 
heligaste längtan efter Dig, min Gud. 
Om jag ändå hade alla Dina Änglars renhet, Dina 
apostlars kärlek, Dina bekännares helighet, alla 
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Dina jungfrurs kyskhet och rena hjärtan och alla 
martyrers heliga brinnande kärlek till Dig. Vad 
jag önskar att jag kunde ta emot Dig nu med all 
den längtan, vördnad och kärlek med vilken Din 
välsignade Moder tog emot Dig i bebådelsen 
och i Din tillbedjansvärda Eukaristi. Jag önskar 
att jag hade Ditt eget Heliga och Gudomliga 
Hjärta så att jag kunde ta emot Dig som Ditt 
upphöjda Majestät förtjänar.
För att min förberedelse för Din ankomst till 
mitt hjärta och min själ ska vara värdig Dig, 
som gottgörelse för all min ovärdighet, mina 
tillkortakommanden, för det som fattas i min 
förberedelse, längtan och kärlek, offrar jag Dig, 
min ömme Herre Jesus, all den kärlek med vilken 
Din och vår välsignade Moder och alla Dina 
helgon tog emot Dig i detta Heliga Sakrament.
Jag offrar Dig, älskade Herre, Ditt eget 
förtjänstfulla Hjärta, alla de outgrundliga 
dygder och nåd som Ditt Gudomliga Hjärta 
var uppfyllt av, för att all min ovärdighet och 
litenhet blir dold av Ditt eget rika Hjärta och för 
att en värdig och fridfull boning blir förberedd 
för Dig i min själ. Amen.
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Tacksägelse efter Kommunionen

”Efter att ha tagit emot den Heliga 
Kommunionen, offra då den Gudomliga 
Rikedom som du då äger i din själ för att betala 
själarnas skuld… Själar som äter mitt Kött äger 
Gud, livets Skapare och det eviga livets Givare. 
Det är så de blir förvandlade till min Himmel. 
Ingenting kan jämföras med den skönhet som 
de själar har som tagit emot mitt Kött och mitt 
Blod i Sakramentet. Änglarna är förstummade 
av beundran inför detta och eftersom Gud är 
i deras själar, faller de ner i tillbedjan. O själar, 
om ni bara förstod er värdighet!... Er själ är min 
Himmel varje gång som ni tar emot mig i den 
Heliga Kommunionen. Min nåd förökar både er 
värdighet och er skönhet.”
Herrens ord till Syster Josefa Menendez (1890-
1923)

Min Herre och min Gud, min Gud 
och mitt allt, Du min Skapare och 
Frälsare, tack för att Du själv vill bli 

min Rikedom och min eviga glädje! 
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Jag offrar Dig den Gudomliga Rikedom som är 
Du själv i min själ och mitt hjärta, Din Heliga 
Kropp och Ditt Dyrbara Blod, som jag tagit emot 
i Kommunionen, för att betala själarnas skuld: 
Skulden för alla dem som nu lever på jorden och 
inte älskar och tjänar Dig som de borde, och för 
de avlidna själarnas skuld, den bot som de inte 
gjort för sina överträdelser och underlåtelser 
under jordelivet. 
Herre, se inte till våra synder, utan till Din Kyrkas 
tro: Att Du har gett allt när Du utgav Dig själv 
för oss och att Din kärlek och barmhärtighet är 
oändlig. Amen.

Herren undervisade Gabrielle Bossis (1874-
1950) att be följande bön efter Kommunionen:

Jesu Allraheligaste Hjärta, gör hela världen 
brinnande av kärlek till Dig!
 

Jesus, för Dig lever jag
Jesus Tibi vivo. Denna mycket gamla bön är en av Kyrkans mest 

spridda och älskade Kommunionsböner.
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Jesus, för Dig lever jag; Jesus, för Dig 
dör jag; Jesus, Dig tillhör jag i livet och i 
döden. 

Jesus, jag tror på Dig, för Du är den eviga 
Sanningen; 
Jesus, jag hoppas på Dig, för Du är den eviga 
barmhärtigheten; 
Jesus, jag älskar Dig, för Du är den oändliga 
kärleken. Amen.

Anima Christi
Ofta uppges felaktigt den Helige Ignatius av Loyola (1491-1556, 
31 juli) som upphovsman till Anima Christi på grund av att han 
använder den i sina andliga övningar. Troligen medeltida engelsk 
bön. Avlatsbön (Ind. Part. – Enc. Ind. n. 8).

Kristi Själ helga mig.
Kristi Lekamen fräls mig.
Kristi Blod uppfyll mig. 

Vattnet från Din sida rena mig.
Kristi lidande styrk mig.
O gode Jesus bönhör mig.
I Dina Heliga Sår inneslut mig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig.
Mot den onde fienden försvara mig.
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I min sista timma kalla mig
och låt mig komma till Dig,
för att med Dina Heliga få lova Dig
i evigheters evighet. Amen.

Kärlekens Bön
Helige Jean Marie Baptist Vianney (1786-1859, 4 aug.)

Min Gud, jag älskar Dig, och min enda 
önskan är att få älska Dig ända tills 
mitt sista andetag. 

Jag älskar Dig, min Gud, som är så oändligt värd 
att älskas och jag skulle hellre vilja dö i kärlek till 
Dig än att leva utan att älska Dig. 
Min Gud, jag älskar Dig och jag önskar komma 
till Himmelen endast för lyckan att älska Dig på 
ett fullkomligt sätt. 
Jag älskar Dig, min Gud, och det enda jag fruktar 
är Helvetet, för där får man inte uppleva det 
underbara att älska Dig. 
Min Gud, om jag inte kan säga varje stund att 
jag älskar Dig, vill jag åtminstone att mitt hjärta 
upprepar det lika många gånger som det slår. 
Låt mig få nåden att lida medan jag älskar Dig, 
att älska Dig medan jag lider och att jag älskar 
Dig den dag då jag ska dö och att jag då vet att 
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jag älskar Dig. 
Jag ber Dig, min Gud, att ju närmare jag kommer 
slutet på mitt liv desto större och fullkomligare 
blir min kärlek till Dig. Amen.

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!
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Praktisk Information angående
olika Devotioner som presenteras

i denna bönbok:

För material (bilder och en särskild Flammans Rosenkrans) 
angående Marie Kärleksflamma och övrig information:

The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary
P.O. Box 21111 – Postal Station Jacques-Cartier
Longueuil (Quebec)
Canada J4J 5J4

marie@laflammedamour.org

www.laflammedamour.org/english

http://www.laflammedamour.org/form1.asp
(adressen för att beställa material)

Läs Syster Maria Natalia Magdolnas andliga 
dagbok angående uppenbarelserna om den Stora 
Gottgörelsenovenan till Jesu och Marie Förenade 
Hjärtan och Kärlekens Offer:

The Victorious Queen of the World: 
The Spiritual Diary of Sr. Natalia of Hungary
Translated by Stephen Foglein
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Two Hearts Books & Publishers, 1992
ISBN 1884722016, 9781884722011
(159 sidor)

Kan köpas på: 
http://www.marianland.com/1011books/10116a.
html

För utförlig information på engelska angående 
devotionen till Jesu Heliga Anlete:
www.holyfacedevotion.com/ devotion.htm

På denna hemsida kan man kopiera bilder som hör 
samman med denna devotion samt beställa de 
särskilda Jesu Anletes Kors som Herren bad oss att 
bära.
Man kan också göra förfrågningar genom e-post:
Email: info@holyfacedevotion.com

Immaculate Heart of Mary Apostolate
P.O. Box 2407
Milford, CT 06460
USA

Om uppenbarelserna om Kristus alla Länders Konung 
samt erhållande av material (bilder, medaljer):
www.ourladyofguadalupe.org
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Jesus King of All Nations Devotion
144 Sheldon Road
St. Albans, VT 05478 (USA)

Om uppenbarelserna till Syster Mildred Mary Neuzil 
(1916-2000) om Our Lady of Americas: 
www.ourladyofamerica.com

Om uppenbarelserna till Claire Rose – Brides of The 
Most Blessed Trinity (offersjälar för prästerna):
http://dwp.bigplanet.com/holybrides/
holyfatherssummary

Brides of The Most Blessed Trinity
1681 Bayou Dularge Road
Theriot, LA 70397, USA
clairerose@bigplanet.com

Läs mer om uppenbarelserna angående Gud Fader 
till Barbara Rose Centilli:
http://www.ihomm.org/conse.html
http://home.earthlink.net/~sdbv1ml2/god-our-
father/

Man kan köpa God the Father Chaplets (själva 
rosenkransen) från:
www.grabroderna.se
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Eller:
ihomm@ihomm.org 
(ca. 15-20 US dollar/styck)

Var man kan köpa rosenkransar:
 
Fem dekaders rosenkransar 
samt ’chaplets’ (särskilda rosenkransar, ex. Jesu 
Hjärta Rosenkransen)
 
Förutom olika sorters rosenkransar som kan köpas 
på Gråbrödernas hemsida:
www.grabroderna.se

rekommenderas följande butiker på nätet:

Handgjorda rosenkransar (chaplets), skapular mm. 
av Karmelitnunnor – i särklass de bästa man kan 
tänka sig!
http://www.sistersofcarmel.com/

http://www.rosaryandchaplets.com/chaplets/
chaplets.html

http://www.discountcatholicstore.com/chaplets.
htm
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http://www.aquinasandmore.com/index.cfm/
title/Chaplets/FuseAction/store.BrowseCategory/
Category/382/

http://www.giftsofaith.com/rosary-chaplets.htm

http://www.thegrotto.org/giftshop.htm

http://www.justwestofrome.com/chaplets.html

http://www.beadsoffaith.com/samples.htm

Fredsrosenkransen mm. från Medjugorje:
http://www.medjugorje.org/ccart/rosaries/peace-
chaplets/cat_23.html

Mycket exklusiva rosenkransar av olika slag:
http://www.rosaryworkshop.com/CHAPLETS-Index.
html

http://www.viarosa.com/catalog/
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Översättningar i denna bönbok är gjorda från 
engelska och italienska

av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
För Ave Maria Publikationer 2007

Varmt tack till alla bidragsgivare som 
möjliggjort för AMP att trycka denna bönbok!

Herren och Guds Moder
belöne och välsigne er! 

Vill du ära och tjäna Maria 
genom att hjälpa till så att andra böcker blir 

tryckta?

Du kan hjälpa till genom förbön och 
ekonomiskt stöd:

PlusGiro 122 98 73-3

P. Joseph M. Nilsson

Skriv på talongen: ”gåva för tryckkostnader”
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Kom ihåg att:
Denna bönbok skulle inte ha kunnat delas 
ut om det inte vore för givmilda välgörare 

som älskar vår Himmelska Moder Maria och 
ekonomiskt ville stödja detta Marianska 

apostolat! 

Manuskript från AMP som väntar på medel för 
att kunna tryckas:

Den Gyllene Pilen
Jesus uppenbarade för karmelitnunnan, Sr. Maria av den Helige 
Petrus i Tours att devotionen till Jesu Heliga Anlete var det ”högsta 
av alla verk” under Himmelen. Den Heliga Thérèse av Lisieux var 
en av de främsta ”utövarna” av denna andlighet. I denna text- och 
bönbok finner man historien om denna mycket viktiga devotion 
samt de böner som hör samman med detta ’gottgörelseverk’.

Himmelska Böner – Gudomliga Löften
Samling av uppenbarade bönetexter med respektive löften.

Helige Josefs Hemlighet
Devotionen till den Helige Josef i helgonens och mystikernas liv. 
Uppbyggande texter, böner och andakter att använda för din 
devotion till detta mäktiga helgon under hela kyrkoåret och vid 
alla möjliga tillfällen.
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Denna bönbok delas ut gratis
och får därför inte säljas!

Materialet får kopieras utan tillåtelse från 
utgivaren men ange alltid källan:

www.avemariapublikationer.com

www.grabroderna.se

Ave Maria Publikationer
Sankt Franciskus Kloster

Klostergatan 70 B
553 35 Jönköping

Välkommen att lyssna på vår webradio
Ave Maria Network:

www.amn.vel.pl

www.kyrkan.jonkoping.grabroderna.se
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