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Vi firar 

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest 
 

Andra Påsksöndagen – ”Vita Söndagen” 
 

Sankt Franciskus Katolska Församling - Gråbröderna 

Jönköping 
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Inledning för Mässan på  

Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag 
 

Kära församling, vi firar idag den Gudomliga 

Barmhärtighetens söndag. Denna fest, som Herren själv bad 

oss att fira genom fjorton budskap till den Heliga Faustina i 

Polen på 1930-talet, instiftades officiellt för hela Kyrkan av 

Helige Johannes Paulus II den 5 maj 2000. 

Låt oss höra vad Herren säger om detta firande, och som finns 

att läsa i den Heliga Faustinas andliga dagbok:   
 

”Jag vill att Barmhärtighetens Söndag blir en tillflykt och ett 

värn för alla själar, särskilt då för arma syndare. Denna dag 

är min barmhärtighets innersta öppet; jag låter ett helt hav av 

nådegåvor flöda över de själar som närmar sig min 

barmhärtighets källa.  

De som biktar sig och tar emot den Heliga Kommunionen 

uppnår fullständig syndaförlåtelse och efterskänkande av 

straff.  

Denna dag strömmar alla floder av Guds nådegåvor; må 

ingen själ vara rädd att närma sig mig, även om hennes 

synder vore röda som scharlakan…  

Denna helg har framkommit ur det innersta i min 

barmhärtighet till glädje för hela världen och är befäst i 

djupet av mitt förbarmande.”  
 

Efter Kommunionsbönen ber vi tillsammans 

Andakten till den Gudomliga Barmhärtigheten 
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Välsignelseakt av Den Gudomliga Barmhärtighetens Bild 
 

Ur Handbook of Devotion to The Divine Mercy,  

Divine Mercy Publ. Ireland, 1994. Görs direkt efter inledningen. 
 

P. Vår hjälp är i Herrens Namn. 

Alla Hans som har skapat himmel och jord. 

P. Herren vare med er. 

Alla Och med din ande. 

P. Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, vi ber Dig ödmjukt att 

välsigna + och helga denna bild som visar oss vår Korsfäste 

och Uppståndne Frälsares outgrundliga kärlek, Han som är 

den Gudomliga Barmhärtigheten personifierad.  

Låt oss genom denna bild bli påminda om de strömmar av 

Blod och Vatten som kom fram ur Kristi öppnade Hjärta och 

som är barmhärtighetens källa för oss.  

Ge alla, som ber om Din barmhärtighet framför denna bild, 

den uppriktiga ångerns nåd, fullständig förlåtelse och frid.  

Bevara dem från allt ont och all fara till kropp och själ. 

Kärleksfulle Frälsare, upprätta i denna bild Din 

Barmhärtighets Tron.  

Låt alla som med tro och förtröstan närmar sig Dig genom 

denna bild få del av Dina renande, helande och helgande 

nådestrålar, som vi ser strömmar ut som från den bländande 

solen.  

Se på var och en av oss med Din oemotståndliga kärlek och 

medlidande så som Du såg på alla människor från Ditt Kors.  

Låt Din Gudomliga Barmhärtighet triumfera genom denna 

bild över Satans makt och ondska i hela världen.  

Tillåt inte att de som vördar denna bild av Dig går förlorade.  

Låt denna bild av Din barmhärtighet vara vår tröst i livet, vårt 

hopp i döden och vår ära i evigheten.  

Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Alla Amen. 
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Prästen bestänker nu tavlan/bilden med vigvatten. 
 

Den Gudomliga Barmhärtigheten Krona 
Vanligtvis säger man bara Barmhärtighetens Krona, som man ber på 

följande sätt med den ordinarie rosenkransen (fem dekader): 
 

Vi sjunger: 

Jezu ufam tobie 

Jesus, på Dig jag litar 

Jezu ufam tobie 
 

Tillsammans ber man: Fader vår och Var hälsad 

Maria 
 

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

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens 

Skapare. 

Och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,  

som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru 

Maria, 

led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, 

steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, 

steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, 

högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och 

döda. 

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de 

heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse 

och det eviga livet. Amen. 
 

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. 
 

Tio gånger ber man: 

För Hans smärtfyllda lidandes skull,  

/ förbarma Dig över oss och hela världen. 
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Avsluta Barmhärtighetens Krona med följande böner: 

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud, / 

förbarma Dig över oss och hela världen (3 ggr.). 
 

Jesus, jag litar på Dig (3 ggr.) 
 

Präst: Blod och Vatten  

Alla: 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. Amen. 
 

Vigning av hela Världen till  

Den Gudomliga Barmhärtigheten 
Helige Johannes Paulus II (1976-2005) vigde världen till den Gudomliga Barmhärtigheten lördag 

förmiddag den 17 augusti 2002 under konsekrationen av den Gudomliga Barmhärtighetens 

Vallfartskyrka i Kraków-Lagiewniki, Polen.  

 

Präst: Enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl 

och åtnjutandet av avlaten ber vi tillsammans: 

Alla: Gud, Barmhärtige Fader, i Din Son, Jesus Kristus, har 

Du uppenbarat Din Kärlek och utgjutit den över oss i den 

Helige Ande, Tröstaren.  

Vi överlåter till Dig idag hela världens och varje människas 

framtid.  

Förbarma Dig över oss syndare, hela vår svaghet, segra över 

all ondska och låt alla folk på vår jord få erfara Din 

barmhärtighet.  

Låt dem i Dig, Trefaldige Gud, alltid få finna källan till 

hoppet.  

Evige Fader, för Din Sons lidandes och uppståndelses skull, 

förbarma Dig över oss och hela världen. Amen. 
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Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern… 

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag 
 

Den 5 maj Jubelåret 2000 offentliggjordes den Helige 

Johannes Paulus II:s beslut att man i hela Kyrkan även 

liturgiskt skulle kalla den andra Påsksöndagen (Vita 

Söndagen) för Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag, så 

som Herren själv hade önskat enligt den Heliga Faustina.  

Barmhärtighetens Söndag ska inte bara vara en dag då Gud 

särskilt äras i sin outrannsakliga barmhärtighet, utan även en 

dag med nåd för alla människor, och särskilt då för syndare.  

Herren gav ett mycket stort löfte till dem som högtidlighåller 

denna högtid med att be Barmhärtighetens Novena från 

Långfredagen till nämnda söndag, bikta sig och ta emot den 

Heliga Kommunion: 
 

”Fullständig förlåtelse för alla synder 

och efterskänkande av straff” 
 

Detta är en oerhörd gåva från Herren, som vi ju normalt sett 

endast får i dopet. Storheten i denna Barmhärtighetens Söndag 

ligger också i det löfte att alla, till och med de som först denna 

dag omvänder sig, kan genom bön få alla nådegåvor, om de är 

i enlighet med Guds Vilja.  

Herren ville att prästerna högtidligen skulle välsigna bilden av 

Den Barmhärtige Jesus på denna söndag. 

Vår Herre Jesus Kristus vill att Barmhärtighetens Bild, såsom 

den uppenbarades för den Heliga Faustina, denna dag 

högtidligt ska välsignas och äras offentligt (d.v.s. liturgiskt 

under Högmässan) och att själasörjarna (prästerna) ”talar till 

själarna om denna Guds stora och oändliga barmhärtighet”. 
 

För att de troende ska få del av dessa stora gåvor, som Herren 

vill skänka varje människa och hela mänskligheten, ska de: 
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- vara i nådens tillstånd (d.v.s. ha biktat sig väl och noggrant) 

- uppfylla villkoren för devotionen till Guds barmhärtighet 

(förtröstan och verksam kärlek till nästan) 

- denna dag träda fram till ”Livets Källa”, d.v.s. den Heliga 

Kommunionen. 
 

Enligt dekret från den Heliga Stolen den 29 juni 2002 gäller 

följande för åtnjutandet av avlaten vid Barmhärtighetens 

Söndag: 
 

- Fullständig avlat ges under vanliga villkor: (bikt, 

Kommunion och bön enligt den Helige Faderns intentioner) 

till de troende som, på Barmhärtighetens Söndag, i någon 

kyrka eller kapell deltar i bönerna till den Gudomliga 

Barmhärtighetens ära inför det Allraheligaste Sakramentet 

(utställt för Tillbedjan eller i Tabernaklet). 
 

- Villkoret för den fullständiga avlaten är att man inte har 

någon dragning till synd, även venial (vanesynd).  
 

- Till de böner som man ber gemensamt i kyrkor eller kapell 

(exempelvis Barmhärtighetens Krona) ska man tillägga ett 

Fader vår, Trosbekännelsen samt invokationen: ”Jesus, jag 

litar på Dig”. 
 

- För sjömän som arbetar på skepp, de som befinner sig på 

flykt i krig, hemlösa i flyktingläger, drabbade av politiska 

omständigheter när det är utegångsförbud etc., de sjuka och 

dem som vårdar sjuka samt alla andra som av giltiga motiv 

inte kan gå till någon kyrka eller kapell på Barmhärtighetens 

Söndag kan även de åtnjuta den fullständiga avlaten om de 

helhjärtat tagit avstånd från all synd, har intentionen att gå till 

bikt och Kommunion så fort tillfälle ges, ber enligt den Helige 
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Faderns intentioner samt Fader vår, Trosbekännelsen och 

invokationen: ”Jesus, jag litar på Dig”. 

- Är det till och med omöjligt för ovannämnda personer att 

även be dessa böner är det tillräckligt att de andligen förenar 

sig med alla de troende som denna dag utför de villkor som 

den Helige Fadern satt upp för åtnjutandet av den fullständiga 

avlaten. De ska dock förena sitt lidande och sitt livs 

svårigheter med Frälsaren och uppoffra det till Gud 

tillsammans med föresatsen att, så fort tillfälle ges, uppfylla de 

vanliga villkoren får den fullständiga avlaten. 
 

- Präster, särskilt de som har församlings tjänst, är förpliktade 

enligt dekretet att informera om Kyrkans regler angående 

Barmhärtighetens Söndag, erbjuda tillfälle till bikt (efter 

Mässa, Vesper eller under andakten till den Gudomliga 

Barmhärtigheten), samt leda de böner som är förknippade med 

denna devotion. 
 

QuickTime och en
-dekomprimerare

krävs för att kunna se bilden.
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Jesus, jag litar på Dig! 


