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Militia Immaculatae 
 

Marie Härskara 
i Sverige 

S:t Maximilian Maria Kolbes  

världsvida Marianska andliga rörelse 

Grundad i Rom år 1917  
 

”Att vinna hela världen för Immaculata och, genom henne,  

till Jesu Allraheligaste Hjärta” 
Helige Maximilian Maria Kolbde 
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”Medlemskap i Militian innebär fullständigt engagemang för 

Guds Rike och själarnas frälsning genom Maria Immaculata.” 
Helige Johannes Paulus II (1978-2005) 

 

Militia Immaculatae – Marie Härskara 
Kortfattad beskrivning: 

 

Bakgrund: Den 16 oktober 1917 grundade i Rom den Helige 

Maximilian Maria Kolbe tillsammans med några medbröder 

(Conventualfranciskaner - Gråbröder) den internationella andliga 

rörelsen MI (Marie Härskara) med numera cirka fyra miljoner 

medlemmar. MI upprättades i Sverige år 1993. År 2020, 20 år efter 

grundandet i Sverige, har vi cirka 300 medlemmar. 
  

Mål: Dess grund är vigningen till den Obefläckade Jungfrun och 

målet är att genom vigningen till Immaculata delta i Kristi Rikes 

utbredande. 
  

Hur man blir medlem: Genom A) ge sitt namn till MI:s nationella 

säte (hos Gråbröderna), eller B) genom en upptagningsceremoni av 

MI:s kyrklige assistent eller en av honom delegerad präst.  

Medlemskap i MI är reserverat för katoliker (dock inte för dem som 

trätt ur Katolska Kyrkan). 
 

Åtagande som medlem: MI medlemmar ber dagligen den Helige 

Maximilian Maria Kolbes vigningsakt till Immaculata samt bär den 

s.k. Mirakulösa Medaljen som ett tecken på denna vigning.  

Möten organiseras men ingen medlem är förpliktad att delta i dessa. 

MI-medlemmarnas konkreta apostolat i Sverige är att i grundarens 

anda ge stöd, genom bön och frivilligt ekonomiskt bidrag, till Ave 

Maria Publikationers mission att gratis dela ut bönböcker och andlig 

litteratur i landet. 
 

Hur blir man Medlem? 

Upptagningen i MI brukar ske under Mässan (efter predikan) vid 

något av MI´ s möte.  

MI´ s kyrklige Assistent kan delegera upptagningen av blivande 

medlemmar till annan präst eller diakon om avståndet så kräver. 

Känner du dig kallad att viga dig till den Obefläckade Jungfrun och bli 

medlem i denna världsvida andliga rörelse, ta då kontakt med MI´ s 
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kyrklige Assistent genom att skriva följande ansökan till MI:s kyrklige 

assistent:  
 

Kopiera och underteckna: 

Med glädje och tacksamhet tar jag emot och vill besvara Marias, den 

Obefläckades, kallelse att tillhöra henne helt och fullt. Jag vill därför 

viga mig till den Obefläckade Jungfrun, Guds och vår Moder Maria, 

genom att bli vigd till henne och som yttre tecken på denna vigning bli 

medlem i den världsvida andliga rörelsen Militia Immaculatae. 

 

Namn, adress och ev. e-post adress (v.g. texta) 
 

Skicka brevet per post eller elektroniskt till Gråbröderna: 
 

Militia Immaculatae 
Sankt Franciskus Kloster 

Klostergatan 70 B 

553 35 Jönköping 
 

Kyrklig assistent MI i Sverige: 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

joseph.nilsson@gmail.com 

036 12 06 57 (expedition) 
 

För Göteborgsavdelningen kontakta: 

Pater Frans-Eric TOR 

Franciskusgården, Jonsered 031 795 72 35 
 

Ditt Svar: 
Varför är du med i Militia Immaculatae? 

 

Jag är medlem i MI för att: 

Jag behöver Maria för att hålla mig till Gud och gå på 

fullkomlighetens väg. 

Jag vill samarbeta med Maria för utbredandet av Guds Rike genom att 

ge Gud, genom Marias förmedling, mitt liv med alla dess lidanden och 

uppoffringar. 

Jag vill visa min kärlek och vördnad till Herrens och vår Moder på ett 

konkret sätt. 

Jag behöver denna världsvida andliga gemenskap som ger mig 

inspiration och styrka i den dagliga kampen att hålla mig till Herren 

och endast gå på Hans vägar. 

mailto:joseph.nilsson@gmail.com


 4 

Till detta har Jesus gett mig sin Mor: ”Se din Moder!” 
 

 
Daglig Överlåtelseakt till den Obefläckade Jungfrun 

(som alla MI´s medlemmar ber dagligen) 
 

Obefläckade Jungfru, min Moder Maria, till dig förnyar 

jag i dag och för alltid överlåtelsen av mig och hela mitt 

liv, så att du kan använda mig för själarnas väl.  

Det enda jag ber dig om, min Drottning och Kyrkans 

Moder, är att få samarbeta troget i din mission för Kristi 

Rikes ankomst.  

Jag överlåter därför, Marie Obefläckade Hjärta, min 

bön, mina gärningar och uppoffringar denna dag, och 

under hela mitt liv, för syndarnas omvändelse och för 

alla människors frälsning. 

O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt 

till dig och för dem som underlåter att göra det, särskilt 

för den Heliga Kyrkans alla fiender och för alla dem 

som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen. 
 

Eller MI´ s alternativa akt av överlåtelse: 

Obefläckade Jungfru, Kyrkans Moder och min Moder 

Maria, jag överlåter mig helt och fullt åt dig och bejakar 

helhjärtat det projekt av nåd som den Himmelske 

Fadern från evighet haft för mig och som jag dagligen 

med glädje tar emot ur din Sons händer.  
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Hjälp mig att formas av den Helige Ande och att bli ett 

välsignat redskap för utbredandet av Guds Rike genom 

trohet mot den kallelse som jag har fått ta emot, i 

gemenskap med alla bröder och systrar, särskilt de 

fattigaste och de som är mest i behov av försoning.  

Därför ger jag dig, Maria, alla mina böner, gärningar 

och uppoffringar denna dag och under hela mitt liv.  

O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt 

till dig och för dem som underlåter att göra det, särskilt 

för den Heliga Kyrkans alla fiender och för alla dem 

som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen. 
 

Kom ihåg: 
 

Medlemmar i MI (Marie Härskara) bär alltid den s.k. Mirakulösa 

Medaljen som uppenbarades av Immaculata för den Heliga Catarina 

Labouré år 1830. 
 

Denna rörelse bildar en andlig armé, som kämpar för Jesu Kristi Rikes 

utbredande genom personlig helgelse, bön och apostoliska gärningar  

(i Sverige genom stöd åt Ave Maria Publikationer). 
 

Skänk ditt bidrag till AMP: 

Swish 076 555 84 06 

Bangiro 5061-1318 
Skriv: AMP 

 

Stöd oss även genom inköp i S:t Maximilians Katolska Bokhandel – 

som är väl värt ett besök! Är öppen efter Mässorna eller kontakta 

exepeditionen 036 – 12 06 57.  
 

MI´ s Historia och Innebörd 

Militia Immaculatae (Marie Härskara) grundades av 

Conventualfranciskanen, den Helige Maximilian Maria Kolbe (1894-

1941, firas den 14 augusti) aftonen den 16 oktober 1917 i ett rum på 

Ordens prästseminarium på Via San Teodoro i Rom. Kolbe var då 

student och ville tillsammans med de medbröder som var början till 
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den nu världsvida Militian, eller MI, propagera för en fullkomlig 

devotion till den Obefläckade Jungfrun (genom den totala vigningen 

och överlåtelsen) för att på så sätt rädda människorna från den andliga 

och materiella undergången. Precis som namnet anger innebär det att 

medlemmarna genom sin vigning och totala överlåtelse åt Maria deltar 

i striden mot allt det onda som vill skilja människan från Guds Rike. 
  

Den Helige Fadern Benedikt XV gav MI en särskild apostolisk 

välsignelse den 28 mars 1918. Den 2 januari 1922 fick MI sitt 

juridiska upprättande i Kyrkan genom Kardinal Basilio Pompilj, 

påvens vikarie för Roms Stift, och blev då en ”pia unio” (andlig 

förening). Pius XI berikade den 18 december 1926 medlemskapet i MI 

med många avlater och den 23 april 1927 upphöjde samme påve MI 

till ”unio primaria” med tillåtelse att upprättas under samma titel och 

med samma intention i hela världen.  

MI upprättades inom Stockholms Katolska Stift av Biskop Hubertus 

Brandenburg den 1 december 1993 på begäran av Pater Joseph Maria 

Nilsson OFMConv, som också utnämndes till MI´ s kyrkliga assistent 

i Sverige.  

Den 2 februari 1995 fick MI i Sverige sitt definitiva godkännande och 

formella upprättande, med alla rättigheter (att uppta medlemmar, 

assistentens rätt att delegera, medlemmarnas rätt till avlat, etc.) av MI´ 

s säte i Rom.  

Biskop Brandenburg skriver vid upprättandet av MI i Sverige den 1 

december 1993: ”Jag anser att MI är en bra väg för katoliker att 

fördjupa sin tro och kärleken till Kyrkan.” Biskopens ord skulle 

mycket väl kunna sammanfatta Militians andliga inriktning. 
  

För MI är: 

- En andlig rörelse av generösa och överlåtna katoliker som utan 

villkor eller förbehåll ställer sig i Guds och Kyrkans tjänst under den 

Obefläckade Jungfruns beskydd. 

- De som önskar bli medlemmar viger sig helt och fullt till den 

Obefläckade Jungfrun för att bli redskap i hennes händer, för alla 

människors omvändelse och helgelse. Detta gör man i medvetande om 

alla kristnas kallelse till helighet och apostolat, samt Marias ständiga 

mission i förmedlingen av nåden.  

- MI är inte någon from förening eller bönegrupp, utan enligt 

grundarens intentioner en verklig ”Militia”, d.v.s. en andlig härskara 
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av de som vill utkämpa kampen för den heligaste och lyckligaste av 

alla mål: Jesu Kristi Rikes ankomst i världen genom den Obefläckade 

Jungfrun. 

- MI medlemmen är kallad av Maria för ett nära samarbete med henne 

i hennes Sons Frälsningsverk; detta är alltså en kallelse och en verklig 

mission som förverkligas genom den Marianska vigningens livsstil.  

Militian vill utbreda Kristi Rike i varje människas själ och hjärta 

genom den Obefläckade Jungfrun. Därför har MI som program att 

ställa sig till Marias Kyrkans Moders fullständiga förfogande, hur och 

var hon vill, genom den totala vigningen och överlåtelsen åt henne. 

MI´ s mål är universellt, precis som Marias intentioner är för Kyrkan: 

- Att återföra alla människor på sanningens och Guds Lags väg och till 

Kyrkans fulla gemenskap. Särskild omtanke (bön och vittnesbörd etc.) 

ägnas dem som av egen fri vilja förskjuter Gud från sina liv eller 

motarbetar Guds frälsningsplan.  

- Kämpa för att varje människa strävar efter helighet, med den 

Obefläckade Jungfrun som förebild, henne som Kyrkan betraktar med 

glädje som den renaste bilden av det som hela Kyrkan längtar efter 

och hoppas att vara, till den Allraheligaste Treenighetens ära. 

- Att modigt bekämpa, med alla tillåtna medel, mänsklighetens alla fel 

och med kraft stå emot allt som vill bryta ner Guds avbild i 

människan: abort, hat, våld, promiskuitet, pornografi, drogmissbruk, 

makt- och ekonomiskt missbruk, orättvisor etc. 

- Att förstå, älska och hjälpa de fattiga, de moraliskt och andligt svaga, 

de sjuka, de förtryckta etc. och att arbeta för att de får ett värdigt liv 

och en större medvetenhet om vårt gemensamma mål. Därför är MI ´ s 

medlemmar medvetna om den viktiga uppgiften att som Maria bära 

glädje och hopp till alla medmänniskor (jfr. Luk 1:39-56). 
  

Militian verkar genom tre former: 

MI 1: Den individuella tillhörigheten till M.I. genom att bli inskriven i 

MI´ s medlemsregister och sedan dagligen be Vigningsakten.  

I denna form deltar man inte i några regelbundna möten.  

MI 2: I denna form av Militian deltar man i möten (bönegrupper, 

studiegrupper, arbetsgrupper, volontärer, etc.).  

MI 3: I den tredje graden av Militian lever man helt och fullt det vigda 

livet för den Obefläckade Jungfrun (ex. Niepkalanow, Polen eller 

Marytown, USA). 
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Alla tre former är möjliga i Sverige. 
 

Vad innebär Medlemskapet för praktiska Åtaganden? 

- Man ger sitt namn till MI´ s kyrklige Assistent och blir upptagen 

genom en formell vigningsakt (se nästa stycke). 

- Man bär alltid den s.k. Mirakulösa Medaljen som uppenbarades av 

den Obefläckade Jungfrun för den Heliga Catarina Labouré år 1830 på 

Rue de Bac i Paris. Denna kan bäras runt halsen eller i fickan 

(exempelvis på rosenkransen). 

- Man ber dagligen överlåtelsebönen som finns på den Mirakulösa 

Medaljen: ”O Maria, avlad utan synd. Be för oss som tar vår tillflykt 

till dig.” Oftast ber MI medlemmar den längre formen som 

komponerades av den Helige Maximilian (Obefläckade Jungfru, min 

Moder…) 

- Medlemmar lovar att sprida och utbreda Guds Rike genom att 

medvetet göra Maria mer känd och älskad (särskilt genom att stödja 

och delta i marianska andakter etc. och att promovera mariansk 

litteratur och böner, dvs. stödja Ave Maria Publikationer). 
 

Hur blir man Medlem? 

Upptagningen i MI brukar ske under Mässan (efter predikan) under 

något av MI´ s möte. De särskilda dagarna för upptagning i MI är 

Herrens Bebådelse den 25 mars samt Marie Obefläckade Avlelses 

Högtid den 8 december. MI´ s kyrklige Assistent kan delegera 

upptagningen av blivande medlemmar till annan präst eller diakon om 

avståndet så kräver. Känner du dig kallad att viga dig till den 

Obefläckade Jungfrun och bli medlem i denna världsvida andliga 

rörelse, ta då kontakt med MI´ s kyrklige Assistent genom att fylla i 

och skicka talongen i denna folder.  
 

Se även häften om MI´ s grundare, den Helige Maximilian Maria 

Kolbe (liten biografi samt helgonets böner och böner om hans förbön 

och hjälp).  
 

En fråga som ibland dyker upp:  

Är S:t Maximilian Maria verkligen typiskt franciskan? 

Helige Maximilian Maria Kolbe var 16 år gammal då han blev novis 

hos Conventualfranciskanerna, eller Gråbröderna, som vi kallas 

för i Sverige). Under 31 år av sina 47 år levde han som franciskan. 
 

Helgonet bar den svarta versionen av vår ordensdräkt. 
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Gråbröderna i Jönköping förklarar dräktens historia och innebörd på 

YouTube.  

Sökord ”Gråbröderna” eller ”Katolsk horisont” 
 

Kolbe är mest känd för sin innerliga vördnad och kärlek till den 

Obefläckade Jungfrun Maria – Immaculata. 

Kanske tror många att det inte är så typiskt franciskanskt.  

Så här skriver vår ordensgrundare, Helige Franciskus av Assisi, 

angående brödernas relation till Maria: 

”Jag befaller samtliga mina bröder, som finns nu och som kommer att 

finnas i framtiden, att de alltid ska prisa Guds Moder Maria och på 

alla sätt, som de har möjlighet till, ska de ära henne och alltid ta sin 

tillflykt till henne med största respekt och överlåta sig till henne.” 
 

Helige Johannes Paulus II:s tal vid det första besöket i Assisi den 5 

november 1978 uttalande han följande ord om helgonet: ”Vid den 

Helige Franciskus´ grav låt oss inte glömma att från denna underbara 

stam av franciskansk spiritualitet växte ut och blommade den Salige 

Maximilian Kolbe, skyddspatron för vår svåra tid.” 

 
 

 

Vid detta bord i prästseminariet på Via San Teodoro i Rom samlades bröderna 

med Helige Maximilian Maria och grundade MI 



 10 

 
 

Den 23:årige Broder Maximilian Maria  
 

grundar i Rom den 16 oktober 1917 tillsammans med medbröderna: 

P. Giuseppe Pal, P. Antonio Glowinski (rumänska provinsen), P. 

Quirico Pignalberi (Rom-provinsen), Br. Antonio Mansi, Br. Enrico 

Granata (Neapel-provinsen), Br. Girolamo Biasi (Padua-provinsen), 

den numera världsvida andliga marianska rörelsen Militia 

Immaculatae (Marie Härskara).  

Årligen denna dag tackar vi medlemmar i MI Herren och Immaculata 

för vigningens nåd och ber om Maria, den Obefläckades, seger i hela 

världen! 
 

Du är väl medlem i MI och tar del i Militians andliga nåd? 

Om inte, vad väntar du på? 
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Bröderna i bön inför Immaculatastatyn i klostret Niepokalanow 

(Marias Stad) grundat av S:t Maximilian Maria 

(se särskilt häfte) 
 

O Maria avlad utan synd, 

be för oss som tar vår tillflykt till dig. 
 (Den Mirakulösa Medaljens bön) 
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Immaculatanovenan 
Som vi ber den i S:t Franciskus kyrka i Jönköping 

Av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Novena inför Marie Obefläckade Avlelses Högtid (8 december)  

bes mellan den 29 november – 7 december 
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Hymn: Tota Pulchra 
Älskad hymn i den Franciskanska traditionen som hyllar Mysteriet om Marie 

Obefläckade Avlelse. Sjungs särskilt under Immaculatanovenan före den 8 dec. 

(29 nov. - 7 dec.). Gammal avlatsbön, 23 mars 1904, 19 dec. 1936. Detta är den 

främsta hymnen för Militia Immaculatae. 
 

Solist/kör Tota pulchra es, María! 

Alla Tota pulchra es, María! 

Solist/kör Et mácula originális non est in te! 

Alla Et mácula originális non est in te. 

Solist/kör Tu glória Jerúsalem.  

Alla Tu laetítia Israël. 

Solist/kör Tu honorificéntia pópuli nostri. 

Alla Tu advocáta peccatórum. 

Solist/kör O María!  

Alla O María! 

Solist/kör Virgo prudentíssima! 

Alla Mater clementíssima! 

Solist/kör Ora pro nobis. 

Alla Intercéde pro nobis,  

ad Dóminum Jesum Christum. 
 

Översättning: 

Helt obefläckad är du Maria. 

Arvssyndens fläck finns inte i dig. 

Du Jerusalems ära, du Israels glädje. 

Du vårt folks heder. Du syndarnas försvarare. 

O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru, 

be för oss hos Herren Jesus Kristus. 
 

Hyllningsbön till Den Allsmäktige 

F Underbara är Dina verk, Herre Gud Sebaot. 

Alla Med Dina heliga i Himlen och på jorden vill vi 

prisa Dig för Din ofattbara storhet. 

F Du har bevarat Jungfru Maria från arvssyndens fläck. 
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Alla I Din underbara godhet har Du gett oss en Moder 

som är strålande i nådens skönhet och glans. 

F Prisad vare Du Gud som i Din outgrundliga vishet har 

berett oss plats i Ditt Himmelska Rike. 

Alla Låt oss nå fram till det Himmelska Jerusalem på 

den Obefläckade Jungfruns förbön. Amen. 
 

Bön om Den Obefläckade Jungfruns Beskydd 

F Var hälsad Maria, full av nåd. 

Alla Herren är med dig! 

F Ditt unika förhållande till Skaparen övergår all 

mänsklig förmåga att närma sig den Allsmäktige, därför 

är du den som utan syndens hinder kan tala direkt till 

Guds Hjärta. 

Alla Beskydda oss därför genom din förbön för den 

eviga döden, som är syndens lön. 

F Glöm aldrig, du milda Jungfru, att Herren har 

anförtrott oss alla i din vård då Han från Korset utsåg 

dig att vara Moder för hela mänskligheten. 

Alla Heliga Obefläckade Moder, bevara oss från att 

någonsin skiljas från Gud, vårt högsta goda och vårt livs 

mål. 

F Även om synden och vår svaga vilja till det heliga och 

upphöjda har fläckat vår själs dopdräkt, 

Alla så överge inte oss, dina barn, du välsignade 

Jungfru, utan förbarma dig över oss i din obefläckade 

och heliga kärlek. 

F Välsigna oss, du Himmelens Härskarinna och den 

Gudomliga Kärlekens Moder. 

Alla Ledsaga och beskydda vår pilgrimsvandring så att 

vi når fram till Din Sons Rike. Amen. 
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Marie Själ 
Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.) 

F Marie Själ, helga mig. 

Alla Marie Hjärta, brinn i mitt hjärta. 

F Dina händer Maria, var mitt stöd. 

Alla Din vilja Maria, led allt jag gör. 

F Marie obefläckade ögon, vänd dina blickar till mig. 

Alla Dina läppar Maria, tala för mig. 

F Dina sorger, Maria, styrk mig. 

Alla O Moder Maria, hör mig. 

F Maria, dra mig till ditt Hjärta 

Alla så att jag för Jesu Hjärta blir 

en av de heliga som alltid prisar dig 

nu och i all evighet. Amen. 
 

Slutbön och Välsignelse 

F Obefläckade Jungfru, be för oss, 

Alla hos Herren Jesus Kristus. 

F I din avlelse, Jungfru Maria, blev du bevarad från 

arvssynden. 

Alla Be till Fadern vars Son Jesus Kristus du har fött. 

F Låt oss be. Fader, från första ögonblicket beredde Du 

den Saliga Jungfrun till en värdig boning åt Din Son.  

Därför ber vi Dig att Du, som med tanke på att Kristus 

skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från 

varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes 

förbön når vårt mål hos Dig.  

Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre. 

Alla Amen. 

F Välsigne oss Gud Allsmäktig, Fadern + Sonen och 

den Helige Ande. Beskydde oss den Obefläckade 
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Jungfrun, Guds Moder Maria, och må de Himmelska 

Härskarorna ledsaga oss till det eviga livet.  

Alla Amen. 
 

Upptagningsritual 

I Militia Immaculatae 
 

Följande upptagningsrit i MI används av den kyrklige assistenten när nya 

medlemmar ska vigas åt Immaculata. Detta görs helst på en Mariadag. Som 

förberedelse inför vigningen bör den blivande MI medlemmen förbereda sig 

med en novena med intentionen att vigningen blir aktiv och välsignad av Gud 

och Immaculata.  

Denna novena kan bestå av ex. att man ber Rosenkransen nio dagar i följd enligt 

denna intention eller att man ber Immaculatanovenan (se sid. 12-14 i detta 

häfte). 
 

P Kära syster/broder, jag ber dig att här inför vår/denna 

församling offentliggöra dina intentioner. 

Blivande medlem Jag önskar följa den form av 

hängivenhet och apostolat för Immaculata, som den 

Helige Maximilian Maria Kolbe föreslår. Därför ber jag 

om att få bli upptagen i Militia Immaculatae och 

överlåta mig helt och fullständigt till henne. 

P Herren har gett dig denna önskan att tillhöra den 

andliga rörelsen Militia Immaculatae så att du ska kunna 

bli redskap för Guds nåd genom din fullkomliga 

överlåtelse åt Maria, för omvändelse och heliggörande 

av alla människor. Därför frågar jag dig: 

Vill du därför, med den Helige Andes hjälp, leva ditt liv 

i fullkomlig förening med Immaculata och bli till ljus 

och föredöme i ditt kristna liv för alla systrar och bröder 

du möter på livets väg? 

Blivande medlem Ja, det vill jag. 
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P Vill du med Guds Moders hjälp, tjäna Gud och 

Kyrkan i dina systrar och bröder som har behov av din 

hjälp, enligt den Helige Maximilian Marias föredöme, 

som uppfylld av kärleken till sin nästa, inte tvekade att 

välja döden för att rädda en familjefar? 

Blivande medlem Ja, det vill jag. 

P Vill du, allt efter din förmåga, iver och insikt, 

uppmuntra alla människor som du kommer i kontakt 

med, i kärleken och hängivenheten till den Obefläckade 

Jungfrun, för att hon måtte kunna uppfylla med ditt 

samarbete sin uppgift som Kyrkans och alla dess 

medlemmars Moder? 

Blivande medlem Ja, det vill jag. 

P Må Herren ta emot dina intentioner och ge dig nåden 

att utföra denna mission med kärlek, iver och 

generositet, som du frivilligt nu tar på dig. 
 

Helige Maximilian Marias Vigningsakt till Immaculata 
 

Blivande medlem  

tillsammans med närvarande medlemmar i MI 

Alla Obefläckade Jungfru, Himlarnas och jordens 

Drottning, syndarnas Tillflykt och vår kärleksfulla 

Moder, till vilken Gud ville anförtro förmedlingen av all 

barmhärtighet.  

Jag, ovärdige syndare, ber i all ödmjukhet att få tillhöra 

dig helt och fullständigt.  

Gör med mig, min kropp, min själ, mitt liv, min död och 

mitt eviga liv, såsom du vill.  

Använd mig så som du anser bäst, utan förbehåll, för att 

det ska uppfyllas som är sagt om dig: ”Hon ska krossa 
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ditt huvud; du ensam har förintat alla villoläror i hela 

världen”.  

Låt mig få bli ett användbart redskap i dina Obefläckade 

och barmhärtiga händer för att din ära må skina starkare 

och klarare i mörkret hos många vilsegångna och 

likgiltiga själar och för att kunna utbreda så mycket som 

möjligt, Jesu Heliga Hjärtas Rike.  

Där du är närvarande triumferar alltid omvändelsens 

och heliggörandets nåd, för all nåd kommer genom dina 

händer till oss från Jesu Heliga och barmhärtiga Hjärta.  
 

P Låt mig få lova och prisa dig, o Heliga Jungfru. 

Alla Ge mig styrka mot dina fiender. 

P Härmed har du blivit medlem i Militia Immaculatae. I 

den Helige Maximilian Marias spår, använd all din kraft 

åt att leva ett kristet liv på ett så fullkomligt sätt som 

möjligt. Må dina gärningar lysa klart överallt och 

samverka med Kyrkan i utbredandet av Kristi Rike på 

jorden. Var frimodiga! Låt inte din entusiasm och iver 

svalna inför ofrånkomliga svårigheter. Var säker på att 

Immaculata är med dig. 

Alla Amen. 
 

Välsignelse och Överlämnandet av Immaculatamedaljen 
 

P Vår hjälp är i Herrens Namn. 

Alla Hans som har skapat himmel och jord. 

P Låt oss be. Allsmäktige, barmhärtige Gud, Du som 

genom de många uppenbarelserna på jorden av den 

Obefläckade Jungfrun Maria utför underbara gärningar 

för själarnas frälsning, välsigna + denna medalj, så att 

den som kommer att bära den med kärlek och 
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hängivenhet får åtnjuta den Obefläckade Jungfruns 

beskydd och Din barmhärtighet. Genom Jesus Kristus 

vår Herre.  

Alla Amen. 

P O Maria, avlad utan synd, 

Alla be för oss som tar vår tillflykt till dig. 
 

Medaljen bestänks med vigvatten. 

Prästen överlämnar den välsignade medaljen med följande ord: 
 

P Tag emot denna välsignade medalj.  

Bär den med tro och vörda den med kärlek, så att den 

Saliga och Obefläckade Jungfrun, Guds Moder Maria, 

må beskydda dig och försvara dig mot allt ont till kropp 

och själ. 
 

Den som tar emot medaljen svarar: 

Amen. 
Imprimatur 

+Anders Arborelius OCD 

Biskop av Stockholm 

9 februari 2008 

 

 
MI:s emblem finns att köpa som nål (i tenn) för kläder i S:t 

Maximilians bok- och presentbutik i Jönköpings katolska församling. 
 

Ave Maria Publikationer 

till Immaculatas ära 
 

Bönböcker, häften och foldrar till hjälp för det  

andliga livet och ett innerligare böneliv 
 

Hjälp oss att sprida det glada budskapet genom  

Ave Maria Publikationers utgivning av nya böcker, häften och foldrar 
 

Swish 076 555 84 06  
(kyrkoherdens telefonnummer – skriv: AMP) 

 

Eller ge ditt bidrag i kuvert och överlämna till någon av Gråbröderna 

skriv: AMP 
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Det Marianska Löftet 
Denna vigningsbön till Immaculata av den Helige Maximilian Maria Kolbe 

används dagligen av många som lever en Mariansk kallelse. Den är inte 

obligatorisk att be för MI medlemmar. För den som vill förbereda sig på ett 

passande sätt inför vigningen i MI bör dagligen under nio dagar be 

Rosenkransen, gärna följande bön samt bikta sig före upptagningen. 
  

Tillåt mig att vörda dig, Allrasaligaste Jungfru.  

Tillåt mig att vörda dig genom mina förpliktelser och 

personliga uppoffringar.  

Tillåt mig att leva, arbeta, lida, förtäras och dö för dig. 

Tillåt mig att leda hela världen till dig.  

Tillåt mig att bidra till en allt större upphöjelse av dig, 

till den allra största upphöjelsen av dig.  

Tillåt mig att ge dig en sådan ära som du förut aldrig har 

fått.  

Tillåt andra att överträffa mig i sin iver för din 

upphöjelse och mig att överträffa dem, så att i en värdig 

tävlan din ära alltmer ökar, allt snabbare, allt 

intensivare, så som Gud önskar, Han som har skapat dig 

på detta outsägliga sätt, högre än alla andra varelser. 

Endast i dig har Gud vördats utan jämförelse mer än i 

alla sina heliga. Amen. 
 

 

Ave Maria Publikationer – Militia Immaculatae Sverige 


