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Välsignelse av Gravar och  

förbön för våra avlidna 

 vid Alla Själars Dag 
 

Giv Din frid, o Gud 
Ur Cecilia 469 – kan sjungas som inledning eller  

när präst eller diakon går runt och bestänker kyrkogården med vigvatten 
 

Ref. Giv Din frid, o Gud, giv evig vila åt de döda,  

låt Ditt Ansiktes strålande klarhet evigt lysa för 

dem alla. 
 

Dig tillhör lovsång, o Gud, på Sion,  

vi vill infria våra löften till Dig. Ref. 
 

Du som hör bön,  

till Dig kommer allt levande. Ref. 
 

Salig den Du utväljer och låter komma till Dig,  

så att han får bo i Dina gårdar. Ref. 
 

Må vi få mätta oss med det goda i Ditt hus,  

det heliga i Ditt tempel. Ref. 
 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,  

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ref. 
 

Präst/diakon I Faderns  och Sonens och den 

Helige Andes Namn. 

Alla Amen. 

P/D Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och 

den Helige Andes Gemenskap vare med er alla. 
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Alla Och med din ande. 
 

P/D Ur Johannes Evangeliet läser vi: Så älskade 

Gud världen att Han gav den sin ende Son, för att 

de som tror på Honom inte ska gå under utan ha 

evigt liv.  
 

Låt oss visa uppriktig kärlek för alla de avlidna 

som nu renas efter sin död och hjälpa dem i deras 

lidande med vår förbön, att Gud den Allsmäktige 

och Barmhärtige visar dem förbarmande och låter 

dem få komma in i sin eviga glädje med alla de 

heliga. 
 

Låt oss be. Allsmäktige Gud, Du som har låtit 

Kristus segra över döden och öppna evighetens 

portar, låt Dina tjänare besegra döden med Honom 

och i evighet skåda Dig, sin Skapare och återlösare. 
 

Alla Ge dem, Herre, den eviga vilan, och fyll deras 

själar med härlighet. 
 

P/D Gud, Du har skapat och återlöst alla troende. 

Förlåt Dina tjänare deras synder, och låt Din 

Kyrkas bön förmedla Din barmhärtighet, som de 

alltid har längtat efter. 
 

Alla Ge dem, Herre, den eviga vilan, och fyll deras 

själar med härlighet. 
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P/D Allsmäktige Gud, Du är de dödligas liv, Du är 

de heligas jubel. Vi ber Dig ödmjukt för Dina 

tjänare att de befriade från dödlighetens villkor får 

gå in i Ditt Rike och dess härlighet. 
 

Alla Ge dem, Herre, den eviga vilan, och fyll deras 

själar med härlighet. 
 

P/D Allsmäktige, Evige Gud, Du ensam är Herre 

över liv och död, och Du förbarmar Dig över alla. 

Ge dem, för vilka vi nu ber, förlåtelse för alla 

synder i Din stora barmhärtighet, så att de får se 

Dig i härligheten och utan ände prisa Dig.  
 

Alla Ge dem, Herre, den eviga vilan, och fyll deras 

själar med härlighet. 
 

P/D Vi ber Dig, Gud vår Fader, om evigt 

förbarmande för Dina avlidna tjänare: låt inte deras 

tro och hopp komma på skam utan få sin 

uppfyllelse i evigheten. 
 

Alla Ge dem, Herre, den eviga vilan, och fyll deras 

själar med härlighet. 
 

P/D Fader de som tror på Dig finner vila i Din 

barmhärtighet. Ge syndernas förlåtelse åt Dina 

tjänare och alla som insomnat i Kristus, så att de 

frias från all skuld och står upp med Honom, Din 

Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med 
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Dig, Fader, och den Helige Ande lever och råder 

från evighet till evighet. 
 

Alla Amen. 
 

P/D Herre, förbarma Dig 

Alla Herre, förbarma Dig 

P/D Kristus, förbarma Dig 

Alla Kristus, förbarma Dig 

P/D Herre, förbarma Dig 

Alla Herre, förbarma Dig 
 

P/D Enligt den Helige Faderns intentioner, för 

Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten, som vi 

ber kommer själarna till godo, ber vi: Fader vår 

Alla som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. 

Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i 

Himmelen, så ock på jorden.  

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra 

skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, 

och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån 

ondo.  

Ty Riket är Ditt och makten och härligheten i 

evigheters evighet. Amen. 
 

P/D Låt oss anbefalla oss själva, hela Guds folk 

och särskilt i denna stund de avlidnas själar åt 

Guds och vår Moder Marias mäktiga förbön:  

Alla Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med 

dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad 
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är din Livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, 

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

P/D Herre, giv dem den eviga vilan, 

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

P/D Må de vila  i frid. 

Alla Amen. 
 

P/D Gud, genom vilkens barmhärtighet de 

troendes själar vilar i frid, förlåt Dina tjänare och 

tjänarinnor, som avlidit i den sanna tron och vilkas 

jordiska kvarlevor på denna viloplats väntar på 

uppståndelsens dag. Ge dem tröst, frid och det 

eviga ljusets härlighet, i Faderns  och Sonens och 

den Helige Andes Namn.  

Alla Amen. 
 

P/D Må Gud den Allsmäktige, Fadern  och 

Sonen och den Helige Ande ge den eviga vilan och 

glädjen åt våra avlidna, välsigna oss och bevara oss 

från allt ont och föra oss genom en salig död till 

det eviga livet.  

Alla Amen. 
 

Eventuellt går präst eller diakon runt med de församlade 

för att bestänka åtminstone några gravar med vigvatten.  

Denna bestänkning gäller dock för samtliga gravar på 

hela kyrkogården. 
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Processionspsalm vid Välsignelse av Gravar 
Text: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Musik: Oljebergets lunder. Ogrodzie Oliwny 
 

Änglarna er bära till Guds Rikes ära. 

Till den himlafriden, som är trogna given. 
 

Ref. Giv dem evig frid och vila, dem från reningen 

befria. 

Lös dem från all smärta, tag dem till Ditt Hjärta. 
 

Herre, Dig förbarma över själar arma. 

Fria dem från väntan, uppfyll deras längtan. Ref. 
 

Hör de dödas böner, de är våra bröder. 

Boten de ska sona, må Ditt Blod förskona. Ref. 
 

Dina Sår dem hela, låt dem nu bli rena, 

att den ljuva friden, de hos Dig blir given. Ref. 
 

Maria, havets Stjärna, om var själ du värna. 

Himlens port skall öppnas, på din bön de tröstas. 

Ref. 
 

Josef, ömme fader, själarna du tager, 

till din famn och beder, dem till frihet leder. Ref. 
 

Mikael med skaror, skydda oss från faror. 

Led dem in i ljuset, hem till Fadershuset. Ref. 
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Avlat för Själarna i Skärselden 
 

Förutom det Heliga Mässoffret kan vi hjälpa själarna i 

Skärselden genom att ge dem den avlat, som endast levande 

kan få för sig själva och för själarna i Skärselden. Eftersom de 

avlidna inte längre kan skaffa sig några förtjänster är det bara 

vi som genom vår kärlek och omsorg kan ge dem denna 

viktiga gåva för deras lindring och befrielse. Det finns många 

exempel på helgon som visar på hur betydelsefullt det är att 

förskaffa sig avlat för sig själv och de avlidna.  

Helige Josef Cafasso (1811-1860, 22 juni) brukade kallas för 

’girig’ på avlat, som ett medel för att själv undkomma 

Skärselden och för själarnas snabba befrielse. 
 

”Avlaten ersätter verkligen specifika former av rening som vi 

annars skulle behöva genomgå i Skärselden… För att åtnjuta 

avlaten måste vi närma oss Sakramenten med verklig ånger 

och intention att bättra oss, annars får vi ingen avlat.” Saliga 

Anne Catherine Emmerich (1774-1824, 9 febr.) 
 

Avlat är i korta ordalag Kristi och helgonens förtjänster som 

uppväger den bot som vi är skyldiga att ta på oss på grund av 

våra överträdelser och underlåtelser. Denna bot måste göras i 

detta liv eller sonas för efter vår död i Skärselden. Kyrkan är 

innehavaren av denna andliga rikedom och har genom sina 

bestämmelser visat oss vad vi ska göra för att få denna avlat: 
 

- Avlat ges till de troende som med andakt besöker kyrkogård 

(begravningsplats) och ber för de döda. Denna avlat appliceras 

endast för själarna i Skärselden. Avlaten är fullkomlig mellan 

den 1 – 8 november, dvs. under oktaven, och kan erhållas på 

nytt under var och en av dessa dagar. Under övriga dagar på 

året är denna avlat partiell (Ench. Ind. nr. 29). Särskild avlat 

ges till de kristna som med andakt besöker de första kristnas 
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begravningsplatser, d. v. s. katakomberna i Rom (Ench. Ind. 

nr. 33). 
 

- Fullkomlig avlat som kommer enbart de avlidna själarna i 

Skärselden tillgodo ges för de troende som besöker en kyrka 

eller ett kapell på Alla Själars Dag. Denna avlat kan med den 

lokale biskopens förordnande flyttas i samband med firandet 

av alla själar till föregående eller följande söndag (Ench. Ind. 

nr. 29). Som vanligt gäller de sedvanliga villkoren (dvs. bikt 

inom en vecka, mottagandet av Kommunionen, samt bön 

enligt den Helige Faderns intentioner). 
 

- Varje gång vi ber Rosenkransen tillsammans med andra i 

kyrkan eller i familjen kan vi få fullkomlig avlat samt vid 

minst en halvtimmas Sakramental Tillbedjan – utställt i 

monstrans eller i tabernaklet (de sedvanliga villkoren gäller). 

Denna fullkomliga avlat kan man applicera för själarna i 

Skärselden. 
 

- ”Om du avlägger intentionen inför Gud att det du gör är för 

själarna i Skärselden kommer Gud att ta emot allt du gör för 

alla själar i Skärselden, precis som om det var för en särskild 

själ… Det är mer välbehagligt för Gud att man utför alla sina 

gärningar i en medveten förening med Jesus och med ren 

intention för sina nära och käras själar i Skärselden än att 

recitera många böner för dem utan denna innerliga och rena 

förening med Jesu liv och intentioner… Efter det Heliga 

Mässoffret är Korsvägsandakten den mest välgörande 

devotionen för själarna i Skärselden.” (En själ i Skärselden, 

ur An Unpublished Manuscript on Purgatory). 

Korsvägsandakt finns under fredagens veckoandakt. 
 

S:t Franciskus Katolska Kyrka i Jönköping 

Gråbröderna 

 


