Jesu Dyrbara Blods månad
En klassisk katolsk bön när man använder vigvatten:

Genom detta helgade vatten + och Ditt Dyrbara Blod,
rena mig Herre från all synd.
Heliga Maria Magdalena de Pazzi´ s inledning till bönen:

Allsmäktige Fader, må Jesu Dyrbara Blod helga mina läppar
inför denna bön, så att mina böner renas innan de stiger upp
till Ditt Gudomliga Altare.

Månadsbrev för Juli 2022
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Lovad vare Jesus Kristus! I all evighet. Amen.
(Den katolska hälsningen)

Kära församlingsmedlemmar,
Att Herren belönar dem som är trogna och ivriga i Hans tjänst,
det läser vi om i bibeln många gånger. Även i Kyrkans nu över
tvåtusenåriga historia får vi då och då höra eller läsa om
mystiker som påminner om med vilken glädje Herren tar emot
den tjänst som ges Honom genom ett gudfruktigt liv och
hängiven bön.
En bön, egentligen ett antal böner, som blivit mycket älskade i
Kyrkan är bl.a. de s.k. Heliga Birgittas Femton Böner till den
Lidande Kristus, som beds dagligen av många troende katoliker
över hela världen. Säkerligen för att de är förknippade med
stora löften.
När jag gick i fjärde klass läste vi om Katolska Kyrkan på
medeltiden och säkerligen gjorde man narr av böner som
katoliker bad på den tiden. I en av skolböckerna fanns återgiven
en bön som skulle ge fyrahundratusen års avlat! Jag kopierade
den och bad den många gånger – för tänk att få så mycket avlat
och det behöver jag säkert när jag dör, tänkte jag (och tänker
fortfarande)! Varför förkasta eller ignorera de stora andliga
gåvorna som bara serveras framför en? Särskilt böner och
andakter som hjälper både mig själv och andra till frälsningen.
Och särskilt när man får en sådan stor nåd på ett så lättvindigt
sätt genom att be! Men har inte Herren själv sagt: ”Be så ska ni
få!” (Matt 7:7-8)
En särskilt viktig bön i denna tradition, när vi nu kommer in i
Jesu Dyrbara Blods månad, är den Heliga Gertrud den Storas
bön. Den används av många som älskar Herren och som ivrar
för själarnas frälsning, vilket borde vara det viktigaste för oss
troende katoliker!
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Heliga Gertruds Offerbön av Jesu Dyrbara Blod
(1256-1306, 16 nov.) Detta är en av de viktigaste bönerna i devotionen till Jesu
Blod. Enligt helgonet räddar och befriar bönen tusen själar var gång den beds.

Evige Fader, jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu
Kristi Dyrbara Blod i förening med alla Mässor som firas
i dag över hela världen för själarna i Skärselden och för
syndare i Kyrkan, på hela jorden och i min familj. Amen.
Denna bön hoppas jag ska införlivas i er ”bönerepertoar”!
Den är så viktig och blir ett komplement till ert deltagande i det
Heliga Mässoffret som frambärs vid Mässan.
Guds välsignelse över er alla!
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, Kyrkoherde
Kyrkoherdens predikningar för dem som önskar och orkar
lyssna:
https://paterjosephnilsson.transistor.fm

Telefon expedition: 036 12 06 57
e-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se
Post- och besöksadress: Klostergatan 70 B
553 35 Jönköping
Om telefonkultur:
Vi präster får ofta telefonsamtal där personen som ringer inte
presenterar sig eller till och med vägrar att säga vem
vederbörande är. Så gör man inte! Det hör till god ton att man
alltid presenterar sig och talar om sitt ärende i början av
samtalet. Till kontoret kommer samtal där man ber att
kyrkoherden ska ringa upp – utan att säga vem det är och vad
det gäller. Då ringer kyrkoherden inte upp. Så att ni vet!
Kan tilläggas att Iwona på expeditionen har tystnadsplikt.
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Om du behöver präst för bikt, själavårdssamtal
eller Sjukas Smörjelse:
Kyrkoherde, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
(modersmål: svenska. Talar även engelska och italienska)
076 555 84 06
joseph.nilsson@gmail.com
OBS! Kyrkoherden besvarar inga SMS!
Vikarie, Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv
(modersmål: polska. Talar även engelska och svenska)
070 949 71 34
wladek_mezyk@yahoo.com
Guardian, Pater Rafal Zarzycki OFMConv
(modersmål: polska. Talar även svenska och engelska)
076 071 77 25
r.i.zarzycki@gmail.com
För övriga språk och riter se även särskild adresslista
Diakon Hans Einarsson
(modersmål: svenska. Talar även engelska)
036 30 77 69
073 074 72 96
hans.einarsson@nassjo.se

Församlingen och Gråbröderna på nätet:
Församlingens hemsida (foton, information etc.)
www.katolskajonkoping.com
Församlingens Facebook (allt om församlingens liv)
(Katolska Kyrkan i Jönköping, S:t Franciskus församling)
https://www.facebook.com/katolskajonkoping/
Jesu Heliga Namns katolska kyrka i Nässjö
https://www.facebook.com/katolskanassjo/
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Kyrkoherdens Facebook (foton mm. från kyrkan)
https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson
Pater Wladyslaw Mezyks Facebook
https://www.facebook.com/wladek.mezyk
Kyrkoherdens Youtubekanal
(katekes och predikningar mm.)
Sökord: Pater Joseph Maria har ordet
Kyrkoherdens predikningar (miniradio)
https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio
Pater Joseph Marias predikningar ligger också som
spotifypodcast
Många använder det för att lyssna på podcasts och musik.
http://tiny.cc/rnmkuzFel! Ogiltig hyperlänkreferens.
Gråbrödernas Youtube kanal: Katolsk Horisont
https://www.katolsk-horisont.net

Församlingens informationshäften
finns i entréhallen vid anslagstavlor och ingången till klostret:

1) För adresser i församlingen se även: Kontaktlista
2) För de olika grupper som är verksamma inom vår
församlingse: Grupper och Andliga Rörelser
3) För mer information angående undervisning för barn och
ungdomse: Undervisning i vår katolska tro för barn och
ungdomar
4) för regler angående lokalerna och bokning av dessa
se: Ordning och reda
5) För unga män som vill tjänstgöra vid Herrens altare
se: Att vara ministrant
6) För att ta del av kyrkoherdens vuxenkatekes,
bibelmeditationer, reträttdagar etc. se Månadsbrevet
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Vill du ha snabb information om församlingens liv och
aktiviteter: ge oss din e-postadress för att få månadsbrev och
annan information via e-post. Skriv till:
jonkoping@katolskakyrkan.se
Eller:
Skriv ditt namn och e-postadress på en lapp (finns färdiga vid
entrén) och lägg dem i expeditionens vita brevlåda eller i
klostrets brevlåda (grå brevlåda vid klostrets ingång).
För församlingens kalender ansvarar Miroslaw Moszczynski
miroslawm1@hotmail.com
Alla bokningar för kyrka och övriga lokaler görs genom
Miroslaw.

Vaktmästarens semester
Vår vaktmästare David Martínez Anteguera tar semester
veckorna 29 och 30 (18 – 31 juli) och vi har inte hittat någon
ersättare för städning av kyrkan och församlingens lokaler. Om
någon frivillig anmäler sig, kontakta Iwona 036 – 12 06 57.
Man kan även komma och bl.a. se över alla fönster som skulle
behöva putsas…

Ukrainska katolska missionen
När ni möter någon som är katolik bland de ukrainska
flyktingarna så har vi en katolsk präst från Ukraina i Värnamo:
Fader Miroslaw Kostiw
Mobil: 073 – 579 72 49
mkostiw.mk@gmail.com
Hemsida:
https://sites.google.com/site/ukrainskacerkvashvecja/

Min Gud – mitt allt!
S:t Franciskus´ skottbön. Tänk vilken effekt denna bön hade!

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son,
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Förbarma Dig över oss syndare!
Jesusbönen – ”Hjärtats bön”

PÅVENS BÖNEINTENTION
för juli 2022
Att de äldre som utgör en befolknings rötter och minne, med
sin erfarenhet och visdom kan hjälpa de unga att ansvarsfullt
och med hopp blicka mot framtiden.
Daglig Offerbön

Jesu Gudomliga Hjärta, genom Marie Obefläckade
Hjärta offrar jag Dig mina böner, mitt arbete och mitt
lidande denna dag som gottgörelse för våra synder och i
förening med de intentioner med vilka Du själv offrar
Dig ständigt i Altarets Allraheligaste Sakrament.
Särskilt gör jag detta offer enligt den Helige Faderns
böneintentioner för denna månad. Amen.
Eller (annan version)

Kärleksfulle Fader, jag offrar åt Dig denna dags böner,
arbete, glädjeämnen och lidande i förening med Din Sons
Jesus Kristi, världens Frälsares, offer. Må den Helige
Ande ge mig styrka att vittna om Din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans Moder, ber jag
särskilt för denna månads intentioner.
Kollekt och gåvor till församlingen:
För gåvor och kollekt till församlingen använd gärna bankgiro
och Swish. Skriv gärna: ”kollekt”, ”gåva”, ”för behövande”
eller ”ljus”

Bankgiro 665-3950
Swish 123 544 40 13
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Du är väl inskriven i vår församling?
För Katolska Kyrkan i Sverige har Den Heliga Stolen (dvs.
Kyrkans högsta auktoritet) bestämt att alla katoliker ska vara
inskrivna i en katolsk församling här i landet.
Är du inte det, då ska du vända dig till vår
församlingssekreterare Iwona Moszczynska
under kontorstid: måndag till fredag: 036 -12 06 57
jonkoping@katolskakyrkan.se

Jesu Heliga Namns katolska kyrka i Nässjö
Kyrkan i Nässjö ligger på Södergatan 16 och är ett andligt
centrum för Trestadsområdet: katoliker i Eksjö, Nässjö och
Vetlanda kommuner.
Ett kapellråd ansvarar för det praktiska.
Den pastorala verksamheten kommer Pater Wladyslaw
Mezyk OFMConv att ansvara för (Mässfiranden på de tre
orterna, undervisning mm.)
wladek_mezyk@yahoo.com
Kontakt: nassjo@katolskakyrkan.se –
Kalender: https://tinyurl.com/y2fpewtz

Under juni, juli och augusti firas Mässor på svenska:
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Söndagar: Mässa 16.00 - 1:a, 2:a och 5:e söndagen i månaden
(inga Mässor i Eksjö och Vetlanda under juni, juli och
augusti)
Bikt om möjligt 30 minuter innan Mässan 15:30
mer information på kalendern: https://tinyurl.com/y2fpewtz

Vi ber om ekonomiskt stöd för den nya kyrkan i Nässjö
Gåvor och kollekt i samband med Mässor i vår nya kyrka i
Nässjö kan ges till det särskilda konto vi har öppnat för
Trestadsområdet (Eksjö, Nässjö och Vetlanda) som har sitt
fasta centrum i kyrkan i Nässjö (Södergatan 16).
Där finns också ett kontor och inskrivningar i vår församling
(som fortfarande är Jönköpings katolska församling) kan ske
för nya medlemmar på plats i Nässjö.

Bankgiro 5705-3068
SWISH 1231091065
Kontots namn är ”Nässjö”

Jönköpings Unga Katoliker
Du vet väl om att det finns en katolsk ungdomsgrupp
i vår församling i Jönköping?
Oftast är träffarna på fredagskvällar – om du bara vill titta
förbi och se hur det är: kom till soffhörnan i
S:t Antoniusrummet nere i korridoren!
Programmet för JUK kan du hitta på föreningens FB
https://www.facebook.com/groups/ukfij/
Annars söker du på nätet: Jönköpings Unga Katoliker
JUK finns även på Instagram
Att vara med i ungdomsföreningen är ett jättebra sätt att få
gemenskap med andra unga katoliker och inte bara i
församlingen, utan också genom de roliga lägren i hela landet!
Välkommen!

Herre, Du är den Levande inför vars Ansikte jag lever
9

Skottbön under dagen som hjälper dig att leva i Guds närvaro

Undervisning för barn och ungdom
Församlingens samordnare för undervisning (katekes) av barn
och ungdomar är Nina Azdajic.
Har du frågor angående undervisningen kontakta Nina:
nina.azdajic70@gmail.com
Eller Iwona på kontoret: 036 – 12 06 57
Är du intresserad av att vara med som kateket eller assistent till
kateketerna, kontakta Nina.
Vi måste ha minst två vuxna per grupp enligt
Barnskyddsförordningen som gäller i Katolska Stiftet.
Katekes under hösten 2022 kommer att ske
2:a och 4:e lördagen i månaden 11:00-12:30
Katekes börjar med Familjemässa 11:00

Vi börjar igen efter sommaren
Lördagen den 27 augusti kl. 11:00
Efter Mässan samling i Clarasalen för en gemensam fruktstund
ca 10 minuter och efteråt går grupperna till sina respektive rum.
Anmälan till höstens undervisning sker genom att fylla i
blanketten som finns i kyrkans hall. Vi behöver anmälningar
för att kunna organisera undervisningen för barn på bästa sätt.

Föräldragrupp för dem som har barn i undervisningen
Många viktiga frågor dyker upp för våra barn och ungdomar i
skolan och i samhället. Hur besvarar vi dess frågor som
föräldrar? Vet vi hur Kyrkan svarar? Det är viktigt med en
samtalsgrupp om dessa frågor.
Vi behöver minst två personer som kan vara med och leda
familjegruppen. Någon av oss präster kommer att försöka vara
med varje gång. Anmäl ditt intresse till Iwona på kontoret eller
till Nina som är samordnare för katekes för barn.
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Kalender för församlingens konfirmander
1:a och 3:e lördagen i månaden kl. 11:00 – 12:00
Mässan firas kl. 10:00.
Nya kandidater till konfirmation (ungdomar födda i 2009 eller
tidigare) ska anmälas till undervisning och konfirmandläger
genom att fylla i blanketter som finns i kyrkans hall.
Anmälan avslutas 30 juni.
Konfirmation kommer att äga rum i vår kyrka
söndagen den 25 september kl. 11:00 av Kardinalen.

Att förbereda sig för äktenskapets sakrament
Ni som älskar någon och bara bor ihop – men vill vara
katoliker: se till att ni ordnar era liv enligt vår katolska tro och
moral. Gå på äktenskapskurs i vår församling med Diakon
Göran Fäldt. Ta kontakt med Dk Göran för besked om tider.
Se information på anslagstavlan vid expeditionen.
Behöver ni stöd i ert beslut, kontakta då gärna någon av oss
präster eller diakoner.
Länkar för att se informativa video om äktenskapet:
Microsoft Word - Giftasig003 (katolskakyrkan.se)
Microsoft Word - Förslagskriftserie004 (katolskakyrkan.se)
(Boken Sambo eller förlovning av diakon Göran Fäldt)
Videos på Katolsk Horisont.
Äktenskapet: Den sakramentala karaktären (I) - YouTube
Äktenskapet: Konsekrationens karisma (II) | Katolsk Horisont (katolskhorisont.net)
Äktenskapet: Huskyrkans mysterium (III) | Katolsk Horisont (katolskhorisont.net)

Kurs för blivande kristna makar
Vad innebär äktenskapets sakrament?
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Samtal kring gratis kursbok:
De verkliga frågorna om äktenskapet mellan kristna
och videoinspelningar
4 lördagar 12.30 – 14.45
(andra tider enligt överenskommelse)
med gift diakon Göran Fäldt gr.faldt@gmail.com
ordförande för familj och äktenskap i Stockholms katolska stift

1 oktober och 12 november 2022
och 2 eller 3 lördagar 2023
Kursen är gratis och intyg på genomgången kurs ges på
svenska och engelska
Lokal i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping.

Antoniusbrödets Insamling
Säkerligen undrar någon vad kyrkoherden gör med insamlade
medel till s.k. Antoniusbröd (insamlingsbössan vid Helige
Antonius staty)?
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Den 13 juni varje år firar vi den Helige Antonius Festdag och
från firandet 13 juni 2021 till årets firande har delats ut följande
av insamlade medel i bössan eller genom Swish:
S:t Elisabeths kloster i Minsk för behövande 10 000
Barnverksamhet i Gdansk (systrar som driver barnhem) 12 000
Bidrag till behövande personer/familjer i vår församling 21 000
Summa insamlat och utbetalat för Antoniusbröd under året:
43 000 kronor. Varmt tack till er som skänkt dessa pengar!
Insamlingen för behövande till Helige Antonius ära fortsätter.

Liturgisk Kalender för juli månad år 2022
Se information om undervisning för barn och konfirmander på
annan plats i månadsbrevet.
De som har gett vår församling sin e-postadress får programmet sänt
från kontoret.

1 fredag: Jesu Hjärta fredag (Jesu Dyrbara Blods Fest)
* Mässa 12:00
* Tillbedjan 17:00
* Bikt 17:00
* Mässa 18:00
2 lördag: Marie Obefläckade Hjärta lördag
* Tillbedjan 8:00
* Bikt 9:00
* Mässa 10:00
OBS! Ingen Mässa på lördag kväll under juli månad.

3 juli, 1 söndagen i månaden (Aposteln Tomas)
Nj
’*e4 ö.ö.
ä’ä
14 Söndagen ”under året”
* Mässa 9:00
* Bikt 10:00
* Mässa på polska 10:00
* Högmässa 11:00
* Nässjö Mässa 16:00
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* Mässa 19:00
4 måndag
* Mässa 12:00
5 tisdag (S:ta Filomena)
* Mässa 12:00
6 onsdag S:ta Maria Goretti
* Mässa 12:00
7 torsdag Böndag för kallelser i vår församling
* Mässa 12:00
8 fredag Heliga Nicola Pick, Willehad och följeslagare,
S:ta Veronica Giuliani
* Mässa 12:00
* Tillbedjan 17:00
* Bikt 17:00
* Mässa 18:00
9 lördag
* Mässa 10:00
OBS! Ingen Mässa på lördag kväll under juli månad.

10 juli, 2 söndagen i månaden (S:t Knut)
15 Söndagen ”under året”
* Mässa 9:00
* Bikt 10:00
* Mässa 10:00
* Högmässa 11:00
* Nässjö Mässa 16:00
* Mässa 19:00
11 måndag S:t Benedictus av Nursia,
Europas Skyddspatron
* Mässa 12:00
12 tisdag
* Mässa 12:00
14

13 onsdag
* Mässa 12:00
14 torsdag
* Mässa 12:00
15 fredag S:t Bonaventura
Expeditionen stängd 15 juli – 14 augusti
* Mässa 12:00
* Tillbedjan 17:00
* Bikt 17:00
* Mässa 18:00
16 lördag Vår Fru av Berget Karmel
* Mässa 10:00
* Mässa kaldeisk rit 17:00
OBS! Ingen Mässa på lördag kväll under juli månad.

17 juli, 3 söndagen i månaden
16 Söndagen ”under året”
* Mässa 9:00
* Bikt 10:00
* Mässa på polska 10:00
* Högmässa 11:00
* Mässa 19:00
18 måndag
* Mässa 12:00
19 tisdag
* Mässa 12:00
20 onsdag S:t Thorlak, Islands Skyddspatron
* Mässa 12:00
21 torsdag S:t Lorenzo da Brindisi
* Mässa 18:00
22 fredag S:ta Maria från Magdala Fest
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* Mässa 12:00
* Tillbedjan 17:00
* Bikt 17:00
* Mässa 18:00
23 lördag S:ta Birgittas himmelska födelsedag
* Tillbedjan 8.00
* Bikt 9:00
* Mässa 10:00
(Pilgrimsmässa med kardinalen i Blåkyrkan, Vadstena 15:00)
* Mässa kaldeisk rit 17:00
OBS! Ingen Mässa på lördag kväll under juli månad.

24 juli, 4 söndagen i månaden (S:t Charbel Makluf)
17 Söndagen ”under året”
* Mässa 9:00
* Bikt 10:00
* Mässa 10:00
* Högmässa 11:00
* Mässa 19:00
25 måndag Aposteln Jakob Fest
* Mässa 12:00
26 tisdag S:t Joakim och S:ta Anna,
Jungfru Marias föräldrar
* Mässa 12:00
27 onsdag S:ta Marta, S:ta Maria och S:t Lasaros
* Mässa 12:00
28 torsdag
* Mässa 12:00
29 fredag S:t Olav, Norges Skyddspatron
* Mässa 12:00
* Tillbedjan 17:00
* Bikt 17:00
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* Mässa 18:00
30 lördag S:ta Helena (Elin) av Skövde
* Mässa 10:00
OBS! Ingen Mässa på lördag kväll under juli månad.

31 juli, 5 söndagen i månaden (S:t Ignatius av Loyola)
18 Söndagen ”under året”
* Mässa 9:00
* Mässa 10:00
* Bikt 10:00
* Högmässa 11:00
* Nässjö Mässa på polska 14:00
* Nässjö Mässa på svenska 16:00
* Mässa 19.00

Andakt till
Vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Blod
för juli månad
Offerbön för själarnas frälsning

F Jesus, beskydda med Ditt Dyrbara Blod alla dem som bett
om vår förbön, våra familjer, nära och kära, vår församling och
hela vår värld. Rena oss alla från all synd och ge oss nytt liv
genom den Helige Ande.
Alla Vi åberopar Ditt Dyrbara Blod, som försoning för hela
världens skuld genom Din älskade och vördade Moders
Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta.
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F Barmhärtige Fader, tag emot Kristi Dyrbara Blod som
gottgörelse för syndarnas överträdelser.
Låt det rena dem från deras synder och visa dem Din nåd. Evige
Fader, se till dessa själar som renats med Kristi Blod med det
Gudomliga Offerlammets Blod, som oavbrutet offras till Dig
på våra altaren i det Heliga Mässoffret.
Alla Fader, låt inte dessa själar gå förlorade.
Fräls dem, så att de kan ära Dig i evighet.
F Evige Fader, vi offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Dyrbara
Blod, Hans lidande och död och allt det som Han under sin
jordevandring gjort för oss, för själarna i Skärselden och för
syndarnas omvändelse.
Alla Vi offrar även Jungfru Marias genomborrade Hjärta,
hennes smärta och tårar.
F Vi lägger allt detta i Jesu Heliga Sår, vilka vi offrar för alla
dem som har behov av försoning, för den Stridande Kyrkan här
på jorden och för hela världen.
Om än ofattbart för vår tanke, så är detta Offer ändå lika stort
som Din barmhärtighet är omfattande.
Alla Heliga Guds Moder, Kyrkans Moder, beskydda oss alltid
och alla som bett om vår förbön genom Din Sons Jesu Dyrbara
Blod. Amen.
Heliga Gertruds Offerbön av Jesu Dyrbara Blod
Enligt helgonet räddar och befriar bönen tusen själar var gång den beds

F Evige Fader,
Alla jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Kristi Dyrbara
Blod i förening med alla Mässor som firas i dag över hela
världen för själarna i Skärselden och för syndare i Kyrkan, på
hela jorden och i min familj. Amen.
Litania till Jesu Dyrbara Blod
Litanian godkändes av den Helige Johannes XXIII (1958 - 1963) den 24 februari 1960
Påven berättade ofta hur man i hans familj under hela hans uppväxttid alltid bad denna litania
till Jesu Dyrbara Blod varje kväll under hela juli månad.
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Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 22)

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
Kristi Blod, den Evige Faderns enfödde Son, fräls oss
Kristi Blod, som rann ner i jorden vid dödsstunden
Kristi Blod, som ymnigt rann ut vid piskrappen
Kristi Blod, som kom fram vid törnekröningen
Kristi Blod, utgjutet på Korset
Kristi Blod, priset för vår frälsning
Kristi Blod, utan vilket det inte finns någon frälsning
Kristi Blod, dryck och reningsbad för själarna i Eukaristin
Kristi Blod, flod av Barmhärtighet
Kristi Blod, som övervinner de onda andarna
Kristi Blod, martyrernas styrka
Kristi Blod, bekännarnas kraft
Kristi Blod, som får jungfruligheten att växa till
Kristi Blod, styrka för dem som är i fara
Kristi Blod, lindring för de betungade
Kristi Blod, tröst i all sorg
Kristi Blod, botgörarnas hopp
Kristi Blod, de döendes hjälp
Kristi Blod, frid och ljuvlighet för våra hjärtan
Kristi Blod, vår säkerhet för det eviga livet
Kristi Blod, som befriar själarna i Skärselden
Kristi Blod, värdigt all hyllning och ära
Guds Lamm, som borttager världens synder,
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förlåt 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 Herre, Du har frälst oss genom Ditt Blod,
Alla och gjort oss delaktiga i vår Guds Rike.
F Låt oss bedja. Allsmäktige och Evige Gud, som har gjort
Din enfödde Son till världens Frälsare, och tagit emot Hans
Dyrbara Blod som ett försoningsoffer; Vi ber Dig, låt oss få
vörda priset för vår frälsning och bli beskyddade genom dess
kraft från allt ont på denna jord, så att vi kan glädja oss över
dess eviga frukter i Himmelen. Genom Honom, Jesus Kristus,
vår Herre.
Alla Amen.
Välsignelsebön
Gammal avlatsbön, Leo XIII, 1823

F Evige Fader, vi offrar Dig Jesu Dyrbara Blod utgjutet för
oss med sådan kärlek och sådant lidande ur såret i Hans högra
hand; för dess förtjänsters skull och i kraft av detta Blod ber vi
Ditt Gudomliga Majestät om den heliga välsignelsen,
Alla för att vi i kraft av denna blir försvarade från våra fiender
och befriade från allt ont.
F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.
Alla Amen.
S:t Franciskus Katolska Kyrka
Ave Maria Publikationer – Gråbröderna
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