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Helige Franciskus Xavier 
 

i detta häfte finner du den 

välkända och älskade 
 

Nådens Novena 
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Firanden av Helige Franciskus Xavier: 

Nådens Novena: 4 - 12 mars 

Nådens Novena: 24 november - 2 december 

Helgonets festdag: 3 december 
 

Torsdagen är den Helige Franciskus Xaviers särskilda veckodag på 

grund av hans kraftfulla insatser i utbredandet av tron och då det är 

Kyrkans särskilda dag (bönedag för Kyrkans helgelse och kallelser 

mm.). 

Skyddshelgon för mission och turism.  
 

Född nära Pamplona år 1506. Dog endast 46 år gammal i Shangchwan 

lördagen den 3 december 1552.  

Enligt helgonets önskan är han begravd i Goa. 

Läs om hans begravning och reliker på internet: 

http://www.goacom.com/culture/religion/stfrancis/body.html 
  

Tillsammans med Helige Ignatius av Loyola och två andra likasinnade 

avlade Franciskus löfte om fullständig fattigdom i kyrkan på 

Montmartre år 1534 i Paris.  

Målet var en missionsresa till det Heliga Landet. Jesu Sällskap 

(Jesuitorden) hade grundats, och stadgarna godkändes av Paulus III i 

Rom.  

Utöver löftet om kyskhet, fattigdom och lydnad avlade de ett fjärde 

löfte om absolut lydnad gentemot påven.  

Helige Franciskus Xavier var en av de allra ivrigaste missionärer 

Kyrkan haft. Med stor respekt för de lokala kulturerna spred han 

Evangeliet. Helgonet döpte över 30 000 människor i Asien! 

Helgonförklarad år 1622.  

Reliken av Helige Franciskus Xaviers högra arm avskildes från 

helgonets kropp av Broder Tome Dias, inför sex vittnen från 

Jesuitorden den 3 november 1614 för att skickas till Rom. Reliken 

vördas nu i Il Gesùkyrkan i Rom (mitt emot Helige Ignatius grav).  

Novenan till den Helige Franciskus Xavier, den s.k. Nådens Novena, 

som också kallas för den Mirakulösa Novenan är en av de mest 

älskade och spridda bönerna i den katolska världen. 

 

 

Ur ett brev till den Helige Ignatius av Loyola  

http://www.goacom.com/culture/religion/stfrancis/body.html
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från den Helige Francisco Xavier 
Från Läsningsgudstjänsten på helgonets festdag, 3 december 

 

Vi har besökt de byar där de nydöpta bor. För några år sedan 

mottog dessa det kristna dopet. Inga portugiser bor i dessa 

trakter, som är mycket karga och fattiga. De infödda kristna 

saknar präster. Ingenting vet de om kristendomen förutom att 

de själv a är kristna. Ingen firar Mässan för dem, ingen lär 

dem trosbekännelsen Fader vår, Ave Maria och Guds bud.  

Sedan jag kom hit har jag inte gett mig någon ro. Jag har gått 

från by till by och döpt de odöpta barnen i dopets heliga 

vatten. Jag har således rentvagit många barn som knappt kan 

skilja på höger och vänster. Barnen lät mig inte få någon tid 

för att fullgöra tidebönen, inte heller för mat, sömn och vila, 

förrän jag hade lärt dem någon bön. Då förstod jag att 

himmelriket tillhör just sådana. 

Då jag inte kunde avvisa en så from begäran utan synd, 

började jag med korstecknet och lärde dem den Apostoliska 

trosbekännelsen, Fader vår, och Ave Maria. Jag såg genast att 

de var mycket begåvade. Om bara någon fanns som kunde 

undervisa dem i den kristna tron, är jag säker på att de skulle 

bli mycket goda kristna. 

Här i landet finns många som inte blir kristna, därför att ingen 

finns som gör dem till kristna. Ofta tänker jag på akademierna 

i Europa, särskilt på den i Paris. Jag skulle vilja ropa högt 

överallt som en galning och driva på dem som har mer lärdom 

än kärlek med ord som: ”Ve er, hur många själar går inte 

genom er förskyllan miste om himlen och störtas i helvetet!” 

Om de bara gjorde sig lika mycket bekymmer om denna nöd 

som om lärdomen! Då skulle de kunna avlägga räkenskap 

inför Gud för läran och hur de brukat de talenter som 

anförtrotts dem. 

Tänk om alla dessa begrundade detta och betraktade de 

gudomliga tingen och uppmärksamt lyssnade på vad Gud talar 
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till dem. Då skulle de inte bry sig om sina egna önskningar 

och mänskliga angelägenheter utan i stället följa Guds Vilja 

och avgörande helt och hållet. Ur djupet av hjärtat skulle de 

ropa: ”Herre, här är jag, vad vill Du att jag skall göra? Sänd 

mig var Du vill, om så ända till Indien!” 
 

Så resonerar ett helgon! Något för oss alla att tänka på! 
 

Hyllningsbön till  

Helige Franciskus Xavier 
Ur Oremus 1909  

Passande bön att be före eller efter Mässan på helgonets dag (3 december)  

eller när man vill be om hans särskilda förbön. 
 

F Helige Franciskus Xavier, Indiens och Japans store 

apostel, med rätta äras du av Kristi Kyrka.  

Med en apostels iver var inget arbete främmande för 

dig, ingen möda, under faror till lands och till sjöss, 

under umbäranden och förföljelser av alla slag bar du 

Jesu Namn till konungar och folk och planterade Hans 

Kors i österns avlägsnaste länder. 

Du vann tusentals själar för Kristus och utbredde Hans 

Rike intill jordens ände. Med rätta tillämpas på dig 

Herrens ord till profeten:  

”Se, jag har satt dig till ett ljus för hednafolken, att du 

bär min frälsning till jordens ände; jag har satt dig till att 

samla folken och ta i besittning de arvedelar som var 

förskingrade, att säga till de fångna: kom ut, och till 

dem, som sitter i mörker: kom fram i ljuset”.  

Den Heliga Kyrkan har genom sin Överherde, Påven, 

utkorat dig till missionernas och missionärernas 

Skyddshelgon.  
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Alla Be skördens Herre, att Han sänder många och goda 

arbetare till sin vingård; för skörden är riklig, men 

arbetarna är få.  

F Be Gud, att han uppfyller dem med sin Ande, så att de 

inte söker annat än det som tillhör Jesus Kristus, Hans 

Namns förhärligande och för själarnas frälsning.  

Alla Be att Han uppväcker i alla troendes hjärtan helig 

iver för missionens stora verk.  

F Gör så att de flitigt ber för dem, som sitter i 

hedendomens och otrons mörker eller genom irrläror 

och olydnad är skilda från Hans Kyrka. 

Alla Gör så att de troende med glädje offrar det de har 

råd till för trons utbredande och därigenom visar sin 

högaktning och tacksamhet för trons oförtjänta nåd.  

F Herren har ju själv lärt oss be:  

Alla ”Tillkomme Ditt Rike”.  

F Må Kyrkans Rike, må nådens Rike, må härlighetens 

Rike komma till alla människor, som har en god vilja.  

Alla Amen. 
 

Bön för Dem som inte tror 
Av Helige Franciskus Xavier 

Gammal avlatsbön, Pius XI, 24 maj 1847 
 

Evige Gud, alltings Skapare, kom ihåg deras själar som 

inte tror på Dig, men som Du har skapat till Din avbild.  

Herre, inte ärar det Dig när dessa själar går förlorade.  

Tänk på att Din Son Jesus Kristus har lidit den mest 

fruktansvärda döden för deras frälsnings skull.  

Herre, tillåt inte längre att Din Gudomlige Son blir 

föraktad av dem som inte tror, utan tar emot lovsångens 
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gottgörelse från Dina helgon och Din Sons Heligaste 

Brud Kyrkan.  

Var barmhärtig, och glöm deras avguderi och otro.  

Låt dem få kunskap om att Du sände Din Son Jesus 

Kristus, vår Herre, som är vår hälsa, vårt liv och vår 

Uppståndelse.  

Genom Honom har vi blivit räddade; Honom vare pris 

och ära i evighet. Amen. 
 

Nådens Novena 
Detta är den kraftfulla novena om nåd som man brukar be mellan: 

 4 - 12 mars samt 24 november - 2 december 
 

Natten mellan den 3:e och 4:e januari 1634 uppenbarade sig den 

Helige Franciskus Xavier för den dödssjuke Pater Marcello Mastrilli 

SJ. Denne blev omedelbart frisk och helgonet lovade att den som 

biktade sig, tog emot den Heliga Kommunionen och bad om helgonets 

förbön under nio dagar från den 4:e till 12:e mars (dagen för 

Franciskus Xaviers helgonförklaring) skulle få erfara helgonets 

beskydd på ett särskilt sätt.  

Flera ögonvittnen bevittnade miraklet som ägde rum med Pater 

Mastrilli. Jesuitpatern själv vittnade högtidligt inför Urban VIII (1623-

1644) om det helande han fått genom den Helige Franciskus Xaviers 

ingripande.  

Detta är ursprunget till denna mycket kända Nådens Novena som 

blivit spridd till hela världen.  

Pater Mastrilli, SJ. for senare till den Japanska Missionen, där han 

efter års arbete led martyrdöden.  

Den numera så kända novenabönen började man be i Jesuiternas kyrka 

i Neapel. Bönen spred sig snabbt till övriga Italien, Spanien och 

Holland, för att i början på 1700-talet vara en av de mest kända 

bönerna i hela Katolska Kyrkan. 
 

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet sa strax efter det att 

hon hade bett denna novena några månader innan hon dog år 1896: 

”Jag har bett Helige Franciskus Xavier om nåden att få göra gott 
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efter min död och nu är jag säker på att ha blivit bönhörd, för genom 

denna novena kan man erhålla allt man önskar”. 
  

Man kan be novenan när som helst under året och vissa människor ber 

den t.o.m. nio gånger under en dag.  
 

Gammal avlatsbön, Helige Pius X, 23 mars 1904.  

Novenan är uppdelad så att man lätt kan be den tillsammans. 
 

 
 

F Kärleksrike, Helige Franciskus Xavier, tillsammans 

med dig tillber jag det Gudomliga Majestätet.  

Jag gläder mig vid tanken på alla de välgärningar som 

Gud välsignade dig med under ditt jordiska liv och över 

ditt förhärligande efter döden. 
  

Alla Jag förenar mig med dig, genom min tacksägelse 

och lovprisning som ett offer till Gud.  

Jag ber dig att utverka för mig, genom din mäktiga 

förbön, den ovärderliga välsignelsen att få leva och dö i 

Guds nåd.  
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Jag ber dig också att be för mig om den speciella 

nådegåva som jag ber om genom denna novena  
(nämn böneintentionen – om den bes tillsammans i tystnad). 

  

Men om det jag ber om inte är till Guds ära och för min 

själs bästa, så ber jag dig att be för mig om det som både 

ärar Gud, och som är bra för min själ. Amen. 
 

F Bed för oss, Helige Franciskus Xavier, 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften. 
 

F Låt oss be. Fader, genom den Helige Franciskus´ 

predikan har nya folk lärt känna Dig. Låt oss, som lever 

av samma tro som han, dela hans iver och verka för att 

Kyrkan överallt får föda människor till evigt liv.  

Genom Jesus Kristus, vår Herre.  

Alla Amen. 
 

Hymn (kan läsas) 

Helige Fader Franciskus, till dig vi oss vänder  

från din Himmelska tron du välsignelser sänder. 

Helige Franciskus Xavier, din bön är skydd och stöd 

i livets strider, sorger och nöd. 
 

Helige Fader Franciskus, andarna lydde ditt ord  

och du befriade människor från ondska på denna jord.   

Helige Franciskus Xavier, än är din kraft oss till gagn, 

hjälp oss att trygga nå livets hamn. 
 

Till novenabönen brukar man tillägga: 
  

tre Fader vår och tre Var hälsad Maria för att ära den Helige 

Franciskus Xaviers devotion till den Allraheligaste Treenigheten  

samt tio Ära vare Fadern som tacksägelse för all den nåd som han tog 

emot under sitt tioåriga apostolat. 
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Bön till Jesu Heliga Sår  
som den Helige Franciskus Xavier ofta bad 

 

Min Herre Jesus Kristus, Du mitt hjärtas Gud, jag som 

är Din tjänare ber Dig ödmjukt: För de fem Sårens skull, 

som Du av kärlek till oss lät Dig fästas med på Korset: 

kom till vår räddning, Du som har återlöst oss med Ditt 

Dyrbara Blod. Amen. 
 

Bön till Den Helige Ärkeängeln Mikael om en Salig Död 
av den Helige Franciskus Xavier 

 

Helige Ärkeängel Mikael, du mäktige försvarare av dem 

som ber om din hjälp, beskydda mig mot Satans anfall 

varje ögonblick i mitt liv och framför allt när den 

Enväldige Domaren kallar mig inför sin Domstol för att 

avlägga räkenskap för mina gärningar och för min trohet 

i att uppfylla Guds Heliga Lag. Amen. 
 

 
Den Helige Franciskus Xaviers reliker i Goa, Indien 

 

http://thetapwater.wordpress.com/2011/11/17/relics-of-st-francis-

xavier/ 

 

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna 

Hjälp oss att publicera AMP:s texter även i tryck 

Swish 076 555 84 06 
(P. Joseph M. Nilsson ansvarig utgivare)  

http://thetapwater.wordpress.com/2011/11/17/relics-of-st-francis-xavier/
http://thetapwater.wordpress.com/2011/11/17/relics-of-st-francis-xavier/
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Många katoliker har glömt att be  

och ge stöd åt den kristna missionen! 

Be Rosenkransen för missionärerna och missionen  

i alla världsdelar. 

Ge ekonomiskt stöd för missionen. 

Be om Helige Franciskus Xaviers och Heliga Thérèse av 

Jesusbarnet och Heliga Anletets  

beskydd och ledning för missionärerna i hela världen.  

De är missionens skyddspatroner. 


