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Bes helst dagligen 
 

Bes med den vanliga rosenkransen. 
  

Detta är säkerligen en av de viktigaste rosenkransböner vi kan be. 

Följande uppmaningar och löften gavs av Herren till clarissan, Syster 

Maria Consolata Betrone (1903-1946), vars process för en eventuell 

saligförklaring inleddes 8 februari 1995.  

”Det är inte möjligt att formulera en fullkomligare akt av kärlek med 

färre ord än ’Jesus, Maria jag älskar er. Rädda själar.’ Dessa ord 

sammanfattar allt: kärlek till mig, kärlek till min Moder Maria och 

kärlek till själarna, som jag har kommit för att rädda. Denna ’akt av 

kärlek’ innesluter alla själar: själarna i Skärselden, de oskyldiga, de 

lidande, syndarna, de döende och även din egen själ.” 

”Förlora inte tid för varje ’akt av kärlek’ betyder en själs frälsning!” 

”Ett ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ gottgör för tusen 

hädelser.” 

”Vad skulle du vilja ge din Moder Maria?… Ge henne ett ständigt 

’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ Med denna bön ger du 

henne allt.” 

”Jag begär inga heroiska gärningar från dig utan bara det jag vet du 

kan utföra, dvs. denna akt av kärlek, men dessa måste du offra av hela 

ditt hjärta!… Varför tror du (Sr. Consolata) att jag inte vill att du ber 

så många muntliga böner? Anledningen till detta är att denna ’akt av 

kärlek’ bär mycket mer frukt.” 

”När du har uttalat ditt sista ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda 

själar’ då ska jag samla ihop alla dessa böner och ge dem vidare 

genom det du skrivit ner till miljoner själar. Även om de är syndare 

ska de välkomna denna kärlekens väg och följa den på ett enkelt sätt 

genom förtroende och kärlek och på denna väg ska de älska mig.” 
 

Dessa är fantastiska löften från vår Herre.  

Rädda Själarna Rosenkrans är ett fantastiskt sätt att ta sig an sina 

medmänniskors frälsning.  
 

Två av bönerna är lätta att lära sig utantill – om man bortser från 

avslutningsbönen. Detta gör att du med fördel kan be den överallt. 

Rekommenderas på det varmaste att be Rädda Själarna Rosenkrans 

när man promenerar. Då blir det en konkret förbön för alla du möter 

under promenaden och alla människor som bor i de områden där du 
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befinner dig. Bli en ”Frälsningens apostel”, som genom denna 

särskilda böneform, tillsammans med dina dagliga offer, bär fram alla 

människor till Guds Barmhärtiga Kärlek. 
 

Enligt Guds Moders budskap till clarissan, Moder Chiara Scarabelli 

(1912-1994), tillägger vi ”alla” i bönen: ”Mina kära barn, jag 

uppmanar er att ofta och av hjärtat be följande bön: ’Jesus, Maria jag 

älskar Er. Rädda alla själar’. Denna bön ska vara som en öm 

smekning som tröstar Jesu Hjärta och mitt Obefläckade Hjärta. Om 

man ber denna bön med tro och av hjärtat ger den gottgörelse för lika 

många hädelser som bönen bes. Varje akt av kärlek (=bönen) räddar 

en själ! (7 oktober 1950) 
 

 
 

Inled med att kyssa krucifixet och göra korstecknet med det.  
 

Vid de ensamma kulorna be Ängelns bön från Fatima: 

Min Gud jag tror på Dig, jag tillber Dig, jag hoppas på 

Dig och jag älskar Dig. /  

Jag ber Dig om förlåtelse för alla de gånger vi inte har 

trott på Dig, inte tillbett Dig, inte hoppats på Dig och 

inte älskat Dig. 
 

På de 10 kulorna: 

Jesus, Maria, jag älskar Er. / Rädda alla själar! 
 

Avslutningsvis ber man (fakultativt): 
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Evige Fader, / Du sände Din enfödde Son Jesus Kristus 

för att vi skulle få liv i överflöd.  

Förbarma Dig över vår mänsklighet som oftast strävar 

efter motsatsen till det liv som Du vill ge.  

Rena oss genom Hans Dyrbara Blod och hela oss 

genom Hans frälsningsbringande Sår.  

Se till Din Sons tillbedjansvärda Hjärta, som brinner av 

längtan efter själarnas frälsning. Se inte till våra synder 

utan till Din Kyrkas tro och skänk frälsningens gåva till 

många människor genom Kyrkans förmedling. 

Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss och särskilt 

ber vi Dig att öppna Din kärlek för de döende.  

Jesus vi litar på Dig. 

Heliga Guds Moder, du överger aldrig dina barn. Därför 

ber vi dig särskilt för dem som är i fara att förlora sin 

plats i din Sons Rike.  

Maria, vi litar på dig. 

Helige Josef, du har med kärlek tagit dig an Jesus och 

varit en far för Honom som själv är Fader för alla. Visa 

nu din faderskärleks starka makt för de själar som idag 

eller denna natt ska stå inför den evige Domaren. Hjälp 

dem att säga ja till Honom i detta livet, så att de får delta 

i det Himmelska livet för evigt.  

Josef, vi litar på dig. Amen. 

Helige Ärkeängeln Mikael, beskydda våra själar. 

Helige Petrus, öppna för oss Himmelens Portar. 

Heliga Skyddsänglar, be för vår och alla människors 

frälsning. 
 

 

 

Offerrosenkransen för Själarnas Räddning 
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Detta är en utvidgad form av Rädda Själarna Rosenkrans. 
 

Denna böneform ska man särskilt försöka be och sprida, för som den 

Helige Augustinus (354-430, 28 aug.) säger: ”Den som hjälper en själ 

att bli frälst har sannerligen försäkrat sig om sin egen frälsning”. 
  

Med följande rosenkransbön, som är en stark vädjan för att alla 

människor på vår jord ska få nåden att öppna sig för Gud och blir 

frälsta samt om befrielsen av alla själar i Skärselden, ber man böner 

som uppenbarats för: 

Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.),  

Saliga Maria av Heliga Cecilia (1897-1929, Dina Bélanger),  

den tyska mystikern Justine Klotz (1888-1984),  

samt den polska visionären Anna Dambska (+2007). 
   

Om man har bett den med rätt disposition, dvs. av hjärtat, (enligt 

antalet kulor på en ordinarie rosenkrans), befriar man, enligt de löften 

som visionärerna säger sig ha fått ta emot, 10 000 själar från reningens 

plågor och räddar 50 000 människor från att gå förlorade! 
 

Angående bönerna i följande rosenkrans, som kan bes med den 

vanliga rosenkransen eller med böneräknarna för de Fyrtio Timmarnas 

Requiem, de Hundra Requiem eller den ortodoxa böneräknaren 

(chotki) med hundra knutar eller kulor. 
 

Inledningsbönen, den s.k. Akt av Fullkomligt Offer, inspirerades till 

Saliga Maria av Heliga Cecilia tillhörande Jesus och Maria 

Kongregationen i Sillery, Québec, Kanada, fick höra Herren säga: 

”Offra mig till min Fader. Offra mitt Eukaristiska Hjärtas kärlek och 

tålamod. Genom offret av mitt Hjärta till den Evige Fadern kan du 

gottgöra på ett oändligt sätt för alla de synder och förolämpningar 

som min Fader och jag måste utstå och samtidigt gottgöra för de 

Gudsvigdas brist på kärlek och hängivenhet.” 
 

Den tyska mystikern, Justine Klotz skulle bli en av de utvalda som 

fick uppdraget att sprida den andliga s.k. akt av kärlek. Det första 

vittnet om Herrens Vilja angående denna böneform var den italienska 

clarissan, Syster Maria Consolata Betrone (1903-1946), som 

oupphörligen bad den av Herren uppenbarade skottbönen, eller akt av 

kärlek, som Herren själv kallar den: 

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda själar! 

Tillsammans med bönen gav Herren också bl.a. följande löften: 
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”Det är inte möjligt att formulera en fullkomligare akt av kärlek med 

färre ord än ’Jesus, Maria jag älskar er. Rädda själar.’ Dessa ord 

sammanfattar allt: kärlek till mig, kärlek till min Moder Maria och 

kärlek till själarna, som jag har kommit för att rädda. Denna ’akt av 

kärlek’ innesluter alla själar: själarna i Skärselden, de oskyldiga, de 

lidande, syndarna, de döende och även din egen själ.” 

”Förlora inte tid för varje ’akt av kärlek’ betyder en själs frälsning!” 

”Ett ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ gottgör för tusen 

hädelser.” 

”Vad skulle du vilja ge din Moder Maria?… Ge henne ett ständigt 

’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ Med denna bön ger du 

henne allt.” 
 

Några år senare skulle återigen en italiensk clarissa, Moder Chiara 

Scarabelli (1912-1994), få följande undervisning från Guds Moder 

angående tillägget ”alla” i bönen: ”Mina kära barn, jag uppmanar er 

att ofta och av hjärtat be följande bön: ’Jesus, Maria jag älskar Er. 

Rädda alla själar’. Denna bön ska vara som en öm smekning som 

tröstar Jesu Hjärta och mitt Obefläckade Hjärta. Om man ber denna 

bön med tro och av hjärtat ger den gottgörelse för lika många 

hädelser som bönen bes. Varje akt av kärlek (=bönen) räddar en själ! 

(7 oktober 1950) 
 

Justine Klotz i Tyskland får följande uppmaningar av Herren 

angående denna akt av kärlek: 

”Förena er som om ni vore en mur och låt ingen ta bort en enda sten. 

Varje akt av kärlek kan hjälpa till att ge styrka åt själar. Satan måste 

lämna själarna ifred… Varje akt av kärlek är en stor mur. Hjälp till 

att bygga upp den! Alla kan hjälpa till och övervinna Satan genom 

denna akt av kärlek…” 
 

Ju mer världen visar sin gudsfrånvändhet och andliga likgiltighet 

desto generösare är Herren i sina löften till dem som visar Honom sin 

trofasthet i bön och offer. Justine säger att det var Guds Moder som 

fick sin Son att lova tusen själars frälsning för varje ”akt av kärlek”! 

(dvs. enligt den formel som Justine fick lära sig).  

Detta är ett oerhört stort löfte och det är därför Jesus själv, enligt 

Justine, kallar bönen med löftet för ”En överjordisk kraft utan 

motsvarighet… Börja alltid dagen med denna Akt av Kärlek och sluta 

alltid dagen på samma sätt… Ordet ’tusen’ är min gåva till er. Aldrig 
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förr har jag gett era bevis på kärlek en sådan kraft! Det är en 

kärleksgåva från min Gudomliga Själ… Allt innesluts i denna Akt av 

Kärlek. Ni måste sprida denna bön för att följande ’akt av kärlek’ som 

stiger upp från fromma själar blir en enorm flamma för själarnas 

frälsning. Det lovar jag. Med tillägget ’tusen’ kommer underverk att 

ske som ni inte ens kan ana… Det är inte politiker som har makten, 

utan de som ber!” 
 

Herren lovade den Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.) att 

tusen själar skulle befrias från Skärselden varje gång bönen Evige 

Fader bads. Löftet för denna bön utökades att gälla även levande 

syndare (d.v.s. nåd inför dödsstunden).  
 

Den välkända polska visionären Anna Dambska (Ang. själarna i 

Skärselden, 1980-talet) säger sig ha fått ta emot följande bön med det 

stora löftet: ”Den som med vördnad och kärlek ber denna skottbön 

kan därmed hjälpa till att befria tusen själar från Skärselden: Heliga 

Guds Moder, världens Medfrälsare, be för oss.” 

 

Be varje dag, om och om igen:  

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar! 
Inled genom att ta krucifixet på rosenkransen, kyss det, gör korstecknet 

med det.  
 

Inledningsbön: 
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Evige Fader, genom Marie Smärtfyllda och 

Obefläckade Hjärta och Jesu Gudomliga och blödande 

Hjärta, offrar vi Dig i all oändlighet, i gemenskap med 

alla änglar och helgon: Din älskade Sons Allraheligaste 

Kropp, Dyrbara Blod, tillbedjansvärda Själ, 

Gudomlighet, Heliga Anlete, Heliga Huvud, Jesu 

Eukaristiska Kärlek och tålamod, alla Jesu Sår, tårar och 

smärtor, som vi så innerligt älskar. 

Detta offer gör vi i gemenskap med Marie tårar, smärtor 

och heliga kärlek, alla änglars och helgons förtjänster, 

alla Heliga Mässor, böner och alla heliga uttryck av 

kärlek till Dig som ägt rum, som nu sker och som 

kommer att äga rum.  

Denna offerakt anbefaller vi åt Kristi Heliga Sår, i vilka 

vi också överlåter vår egen litenhet och obeständighet.  

Detta offer ber vi Dig att ta emot genom Honom och 

med Honom och i Honom för alla syndares omvändelse, 

som gottgörelse för alla synder i hela världen, för den 

Heliga Katolska Kyrkans välgång, för den Helige 

Fadern, för Kyrkans kardinaler, biskopar, präster och 

ordensmedlemmar, för de renande själarna i Skärselden, 

för alla de döende, för alla som lider och för alla själar 

som är anbefallda åt vår omsorg och förbön i hela 

världen. Amen. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

På de ensamma kulorna, dvs. före och efter varje dekad: 

Evige Fader, /  
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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, för syndare i 

Kyrkan, på hela jorden och i min familj. Amen. 
 

Heliga Guds Moder, /  

världens Medfrälsare, bed för oss. Amen. 
 

På de 10 kulorna (Uppenbarad bön som räddar tusen själar varje gång den 

beds!): 
 

Jesus, Maria, jag älskar Er! 

Rädda prästernas själar, rädda alla själar. / 

Detta ber vi ödmjukt och låt oss få upprepa denna akt av 

kärlek tusen gånger vid varje andetag, ja, vid varje 

hjärtslag. 
 

Avslutande offerbön (fakultativ): 

Kärleksrike Himmelske Fader, vi har inget annat än vår 

mänskliga misär att komma med inför Dig, se inte till 

våra synder utan till Din älskade Sons lidanden och 

Marias smärtor och tårar som gottgörelse för 

mänsklighetens alla synder, för allas vår omvändelse 

och för befrielsen av själarna i Skärselden. 

Vår Herre och Frälsare har gett oss allt genom sitt 

självutgivande liv, därför kan vi med tillförsikt offra 

Dig: 

All den fruktansvärda dödsångest och övergivenhet som 

Jesus genomled i Örtagården, 

Den smärta Jesu Hjärta erfor när Han blev förrådd och 

överlämnad till syndare och förkastad av folket, 

Tortyrens och gisslingens ohyggliga lidanden, ja, alla 

Jesu Heliga Sår,  
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Det tunga Korsets börda – all världens synder – som gav 

Honom ett djupt sår i axeln, 

Törnekronas grymma taggar som skar in i Jesu huvud 

och allt förakt Han fick och ännu får utstå från syndare, 

Den fruktansvärda korsfästelsens alla smärtor och Jesu 

Dyrbara Blods fullständiga utgjutelse. 

Detta offer frambär jag i och genom Marie Smärtfyllda 

och Obefläckade Hjärta tillsammans med hennes egna 

lidanden och tårar, som är så dyrbara inför Dig, för att 

vi må få Din förlåtelse, bli helgade och räddade till det 

eviga livet. Amen. 
 

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona 
 

Imprimatur 

 Anders Arborelius, OCD 

Biskop av Stockholm 

16 april 2004 
 

- Bes om möjligt dagligen, förslagsvis kl. 15.00, särskilt på fredagar 

- Novena: Långfredagen – Barmhärtighetens söndag 
 

Bes med den vanliga rosenkransen (dvs. med fem dekader) 
   

Den 13 september 1935 fick den Heliga Faustina Kowalska (1905-

1938, 5 okt.) se en Herrens Ängel som var på väg att utföra ett 

fruktansvärt straff över mänskligheten. Genast kände hon sig 

inspirerad att offra till Fadern Hans älskade Sons ”Kropp och Blod, 

Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”. 

Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet.  

Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som 

vi nu känner till som Barmhärtighetens Krona 

Barmhärtighetens Krona bes särskilt som novena från Långfredagen 

till Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest, som firas andra 

Påsksöndagen, den s.k. ”Vita Söndagen”.  

Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:  
 

Herrens Löften 
 

- ”Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be 

Barmhärtighetens Krona.  
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- Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i 

överensstämmelse med min vilja.  

- De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av 

min Barmhärighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.  

- Om syndare ber denna Krona ska jag uppfylla deras själ med 

förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.  

- Prästerna bör uppmana dem som lever i synden att använda denna 

bön som en frälsningens sköld.  

- Även den mest inbitne syndare som ber denna Krona, om så bara en 

enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.  

- Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Krona vid en dödsbädd, så 

kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns 

Rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min 

oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till 

minne av mitt eget lidande”. 
 

Inled som vanligt: Kyss rosenkransens krucifix, gör korstecknet med det, 

be: 

- Fader vår 

- Var hälsad Maria 

- Apostoliska Trosbekännelsen: 
 

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

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och 

jordens Skapare.  

Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår 

Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av 

Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, 

död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje 

dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till 

Himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faders högra 

sida, därifrån igenkommande till att döma levande och 

döda.  

Jag tror ock på den Helige Ande, den Heliga Katolska 

Kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 

köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.  
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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. 
 

Avsluta Barmhärtighetens Krona med att be tre gånger: 

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud,  

Helige Odödlige Gud, /  

förbarma Dig över oss och hela världen.  
 

Tre gånger: 

Jesus, jag litar på Dig. 
 

Bön vid Barmhärtighetens Timma (Kl. 15.00) 

Blod och Vatten 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. 
 

Ave Maria Publikationer 
Hjälp oss att sprida katolsk bönelitteratur och andliga råd 

Swish 076 555 84 06  


