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I bön inför  

Vår Korsfäste Herre  

och Frälsare Jesus Kristus  

för våra avlidna 
 

Sankt Franciskus Katolska Kyrka - Gråbröderna 

Jönköping 
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”Den själ som har ärat mina Heliga Sår och 

överlämnat åt dem själarna i Skärselden, till dem 

kommer när han eller hon dör den Heliga Jungfrun, 

änglarna och jag själv för att ta emot honom eller 

henne i skinande härlighet och kröna honom eller 

henne… Mina Heliga Sår är skatternas Skatt för 

själarna i Skärselden.” 
Herrens löften genom Syster Maria Martha Chambon 

 

Jesu Heliga Sårs Rosenkrans 

Syster Maria Martha Chambon, tillhörande Visitationsklostret 

i Chambéry, Frankrike, dog i helighetens väldoft den 21 mars 

1907, tog emot följande Rosenkransbön till Jesu Heliga Sår 

med dess löften av Herren själv. Herren kallar själv i 

uppenbarelsen denna Rosenkransbön för Barmhärtighetens 

Krona (samma namn som vi numera kallar den bönekrona 

som Heliga Faustina i Polen fick uppenbarad av Herren). 

Uppenbarligen har namnet senare ändrats av Syster Marias 

medsystrar då namnet Rosario delle Sante Piaghe di Nostro 

Signore Gesù Cristo propagerades i de foldrar som utgavs av 

Visitationsklostret i Pisa. Böneformen fick Kyrkligt 

godkännande år 1927.  
 

Syster Maria Martha fick följande löften för alla dem som ber 

denna Rosenkransbön: 
  

”Jag vill ge dig allt du ber om genom mina Heliga Sår. Det är 

viktigt att sprida denna form av tillbedjan. 
  

Denna bön kommer inte från världen utan från Himmelen och 

den kan åstadkomma allting. 
  

Mina Heliga Sår uppehåller världen. Be mig att du alltid 

måtte älska dem, för de är källan till varje nåd.  
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Du måste ofta be denna bön, få din nästa att göra detsamma 

och ge den vidare till själarna.  
 

När du drabbas av lidanden, överlämna dem till mina Sår och 

de kommer att bli lindrade.  
 

Det är viktigt att be denna bön hos de sjuka. Bönen kommer 

att lyfta den sjukes själ och kropp. 
  

Syndaren som säger ‘Evige Fader jag överlämnar till Jesu 

Heliga Sår…’ kommer att bli omvänd.  
 

Mina Sår helar dina sår.  
 

Ingen själ kommer att utplånas som andas sin sista suck i 

mina Sår, för de ger evigt liv. 
  

För varje ord du uttalar i mina Sårs Rosenkrans ska jag låta 

en droppe av mitt Blod falla på en syndares själ. 
  

Den själ som har ärat mina Heliga Sår och överlämnat åt dem 

själarna i Skärselden, till dem kommer när han eller hon dör 

den Heliga Jungfrun, änglarna och jag själv för att ta emot 

honom eller henne i skinande härlighet och kröna honom eller 

henne.  
 

Mina Heliga Sår är skatternas Skatt för själarna i Skärselden.  

Tillbedjan av mina Heliga Sår är boten för dessa ondskans 

tider.  
 

Från mina Heliga Sår kommer helighetens frukter. När du 

mediterar över dem kommer du alltid att finna ny näring för 

kärleken.  
 

Om du sänker ned dina gärningar i mina Heliga Sår kommer 

de att öka i värde; dina minsta handlingar dränkta i mitt 

Heliga Blod kommer att glädja mitt Hjärta”. 
 

Man ber denna rosenkransbön med den vanliga rosenkransen.  
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Inledningsböner: 

Evige Fader, / jag offrar Dig denna rosenkrans till 

minne av Jesu Kristi lidande och död.  

För Jesu Allraheligaste Hjärtas förtjänsters skull ber jag 

om befrielsen av själarna ur Skärselden.  

Och ni välsignade själar, be för mig om den nåd som jag 

behöver. 
  

Jesus, Gudomlige Frälsare, /  

förbarma Dig över oss och över hela världen. Amen.  
 

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige 

Gud, förbarma Dig över oss och över hela världen. 

Amen. 
  

Jesus, ge oss nåd och barmhärtighet i alla faror;  

skyl oss med Ditt Dyrbara Blod. Amen. 
  

Evige Fader, förbarma Dig över oss genom Jesu Kristi 

Blod, Han som är Din ende Son.  

Förbarma Dig över oss som ber Dig om nåd.  

Amen. Amen. Amen. 
 

På de ensamma kulorna: 

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår 

till helande för våra själars sår. 
 

På de tio kulorna: 

Jesus, / för Dina Heliga Sårs förtjänsters skull, förlåt oss 

och förbarma Dig över oss. 
 

Som avslutning ber man tre gånger: 

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår 

till helande för våra själars sår. 
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S:t Franciskus vördar Kristi Heliga Sår 
 

Litania till Jesu Heliga Sår 
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

En dag när den Heliga Gertrud den Stora (1256-1302, 16 nov.) 

hade avslutat sina böner till Jesu Heliga Sårs ära, fick hon en 

vision av Herren, på vars Sår låg en gyllene ros. Herren gav 

följande löfte: ”Jag kommer att visa mig för dig på detta 

förhärligade sätt i din dödsstund och jag ska dölja alla dina 

synder och smycka dig med ära precis på samma sätt som du 

har smyckat mina Sår med dina hyllningar. Alla som hyllar 

mina Sår lovar jag samma nåd.” 
 

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 
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Heliga Treenighet, en ende Gud 

Heliga Maria, Smärtfyllda Moder, Be för oss 

Jesu Heliga Sår, var min räddning 

Jesu Heliga Sår, var min styrka i allt lidande 

Jesu Heliga Sår, var mitt beskydd i all frestelse 

Jesu Heliga Sår, var min sköld mot själens fiender 

Jesu Heliga Sår, var min tröst i svårmod och sorg 

För det Heliga Såret på Din skuldra, hjälp mig att troget 

bära mitt kors 

För de Heliga Såren på Ditt huvud, ge mig nåden att 

alltid ära och älska Dig 

För alla de Heliga Sår som Du fått genom tortyren, 

bevara min själ från syndens orena fläckar  

För det Heliga Såret i Din högra fot, led mig på 

frälsningens och fullkomlighetens väg 

För det Heliga Såret i Din vänstra fot, var alltid vid min 

sida 

För det Heliga Såret i Din högra hand, bevara mig från 

att någonsin skiljas från Dig 

För det Heliga Såret i Din vänstra hand, välsigna mig 

och omfamna mig med Din Barmhärtiga Kärlek 

För det Heliga Såret i Ditt Gudomliga Hjärta, bevara 

mig i Din kärlek och förlåt mig allt som sårar Dig 

Jesu Heliga Sår, skatternas Skatt för själarna i 

Skärselden, för Dina Sårs och alla lidandes skull, och 

för Din älskade Moders tårars och smärtors skull, 

befria nu alla själar från Skärseldens lidande 
 

Guds Lamm, som borttager världens synder, 

förskona oss, o Herre 

Guds Lamm, som borttager världens synder, 
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bönhör oss, o Herre 

Guds Lamm, som borttager världens synder,  

förbarma Dig över oss, o Herre 
 

F Genom Kristi Sår blir vi helade. 

Alla Och genom Hans död på Korset blir vi räddade. 

F Låt oss be. Evige Fader, vi vördar Din älskade Sons 

Heliga Sår, som Han har lidit för vår frälsnings skull. Vi 

ber om styrka genom dessa Heliga Sår, så att vi, när vi 

får lida, kan uppfylla det som ännu fattas i Kristi 

lidanden för Kyrkan, som är Hans Kropp. Genom 

Honom, Jesus Kristus, vår Herre. 

Alla Amen. 
 

Bön till ära för Kristi Sår på Skuldran 

Helige Bernhard av Clairvaux (1090-1153, 20 aug.) frågade 

vår Herre under bön vilken den största smärtan var som Han 

fick lida och som inte är ihågkommen. Herren Svarade: 

”Under det att jag bar Korset fick jag ett djupt Sår på min 

axel, som var mer smärtsamt än alla andra och som ingen har 

uppmärksammat. Vörda detta Sår och jag ska ge dig vadhelst 

du ber mig om med tanke på detta Sårs förtjänster och kraft. 

Och de som vördar detta Sår kommer jag att förlåta alla deras 

veniala synder (svaghetssynder) och efter bikten aldrig mer 

komma ihåg deras dödssynder.” 
  

Att Herren haft ett fruktansvärt Sår på axeln efter Korsets 

tyngd bekräftades när man undersökte svepeduken i Turin år 

1978. 
 

Kärleksrike Jesus, Guds milda Lamm, jag syndare som 

är i behov av Din barmhärtighet hyllar och ärar det 

Allraheligaste Såret på Din skuldra, på vilken Du bar 

Ditt tunga Kors och som fläkte upp Din hud och 
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blottlade Dina ben, så att det gav Dig mer smärta än 

några andra sår på Din Heliga Kropp.  

Jag tillber Dig, lidande Jesus, jag prisar och ärar Dig 

och jag tackar Dig för detta smärtsamma och Heliga Sår 

som Du ådragit Dig för min skull. Med tanke på denna 

fruktansvärda smärta och på den oerhörda bördan som 

Ditt Kors var, så ber jag Dig att vara barmhärtig mot 

mig syndare, att förlåta mig alla svaghetssynder och 

dödssynder och att leda mig till Himmelen på det Heliga 

Korsets väg. Amen. 

För Dina Heliga Sårs skull, befria själarna i Skärselden. 

Amen. 
 

Mäktig Rosenkrans för Själarna i Skärselden 

Herren lovade den Heliga Gertrud att följande bön skulle 

befria 1000 själar ur Skärselden varje gång bönen Evige Fader 

bads. Löftet för denna bön utökades att gälla även levande 

syndare (d.v.s. nåd inför dödsstunden). När bönen används 

som Rosenkransbön ber man den 50 gånger. 
 

På pendangens fem kulor (eller inled som man brukar på den vanliga 

Rosenkransen med trosbekännelse etc.): 

Herre, giv dem den eviga vilan och /  

låt det eviga ljuset lysa för dem.  

Må de vila + i frid. Amen. 
 

Inled varje dekad: 

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern. 
 

På de tio kulorna: 

Evige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu 

Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i 

dag över hela världen för själarna i Skärselden, för 
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syndare i Kyrkan, på hela jorden och i min familj. 

Amen. 
 

Avslutningsbön: 

Herre, giv dem den eviga vilan och /  

låt det eviga ljuset lysa för dem.  

Må de vila + i frid. Amen. 
 

De Trettiotre Offren av Jesu Dyrbara Blod 

Särskilt ämnad för torsdagar och fredagar 

En kvinna från Bolzano, Italien (1900-talet) hade under många 

år offrat Jesu Dyrbara Blod för avlidna präster. På grund av att 

hon tvingades ta hand om sin sjuke make slutade hon upp med 

denna bön. En eftermiddag ser hon en oändlig skara av präster 

komma in i sitt hus. De var av alla åldrar och från alla 

världens hörn. De väntade där framför kvinnan orörliga i sitt 

lidande. Mycket förvånad frågade kvinnan vad de ville. 

Plötsligt kom en ung präst fram till henne och sa: ”Vi väntar 

på de Trettiotre Offren av Jesu Dyrbara Blod som lindrar vårt 

lidande”. Kvinnan förstod då vilken stor makt denna devotion 

hade och efter att ha börjat be den igen, övergav hon den 

aldrig mer. 
 

Börja med att kyssa krucifixet och be  

Psaltarpsalm 130: 
 

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre.  

Herre, hör min röst, * 

låt Dina öron akta på mina böner. 

Om Du, Herre, vill tillräkna synd, * 

Herre, vem kan då bestå? 

Dock, hos Dig finns förlåtelse, * 

för att man må frukta Dig. 

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, * 

och jag hoppas på Hans ord. 
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Min själ väntar efter Herren 

mer än väktarna efter morgonen, * 

ja, mer än väktarna efter morgonen. 

Hoppas på Herren, Israel,  

ty hos Herren finns nåd, * 

väldig är den frälsning som finns hos Honom. 

Han skall frälsa Israel * 

från alla deras synder. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Be sedan fyra gånger: 

Vår Moder och Drottning av Jesu Heliga Hjärta, /  

be för prästernas och ordensfolkets avlidna själar. 
 

Man fortsätter med att be elva gånger: 

Evige Fader, / jag offrar Dig Jesu Dyrbara Blod för 

prästernas och ordensfolkets avlidna själar. Särskilt för 

de mest lidande och övergivna i Skärselden. 
 

Detta system av böner, som utgör De Trettiotre Offrens 

Rosenkransbön, ber man tre gånger. 
 
 

Imprimatur 

 Anders Arborelius, OCD. 

Biskop av Stockholm 

16 april 2005 
 

Ave Maria Publikationer 
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Memento mori – kom ihåg att du ska dö! 
 
 

Kärleken och omsorgen för våra avlidna 
 

Det är lätt att tro att nu behöver vi inte göra något mer för våra 

familjemedlemmar, släktingar och vänner när de har gått ur 

tiden. Efter begravningen är det för de flesta bara ett besök vid 

graven vid Allhelgonahelgen som finns kvar som tecken på 

det band som förut fanns med den avlidne. 

Kyrkan lär oss något annat. De allra flesta som dör i Guds nåd 

och gemenskap behöver rening efter sin död. De kommer inte 

direkt in i den himmelska glädjen. Enligt helgonen (detta 

uttalar sig dock inte Kyrkan om i sin katekes och i sitt 

läroämbete) är denna rening svår och de som renas i vad vi 

kallar för Skärselden behöver vår kärlek och omsorg.  

De avlidna kan till skillnad från oss inte göra något mer för sig 

själva. De har gjort sina val i livet och levt sitt liv. Efter döden 

kommer konsekvensen. 
  

Det är viktigt att vi tidigt fostrar våra barn och kommande 

generationer till en känslighet för de avlidna. Att vi inte 

glömmer dem och gömmer oss i alla våra aktiviteter och med 

vårt frenetiska liv. Bara en liten öm tanke då och då hjälper 

dem inte. De behöver vår förbön och då särskilt att Mässan 

offras för dem. Mässan som är den högsta formen av bön. Och 

många är de helgon som vittnat om att Mässans firande för en 

avliden kan göra stor skillnad för den avlidne. 
 

Det är förvånande att så många efterlevande inte bryr sig om 

att be om Mässans firande för sina avlidna. Och ändå påstår de 

att de älskade sin mamma, pappa… Förmodligen är denna 

rening efter döden mycket plågsam och efterlevande bryr sig 

inte! Men livet är som en bumerang: allt kommer igen. Om du 

inte har brytt dig, så kommer förmodligen inte någon att bry 
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sig om dig när du dör. Arvet kommer efterlevande förstås att 

bry sig om, det behöver du inte oroa dig för! 
 

Tag och läs de häften som jag har förberett angående reningen 

efter döden och vad vi kan göra för våra nära och kära som nu 

är döda. Samtliga häften finns att ta gratis i kyrkans hall: 
 

* Skärselden – ett onödigt lidande 

* Själarna från Skärselden har berättat för mig  

(Maria Simmas vittnesbörd) 

* Mässintention 

* Bön på kyrkogården 

* Rosenkransböner för de avlidnas själar 

* Trettiodagarsböner och novenor för de avlidnas själar 
 

Avsluta gärna alltid din andakt med följande mycket gamla 

bön för de avlidnas själar: 
 

Må de Kristtrognas själar genom Guds barmhärtighet vila + i 

frid. Amen. 
 

På latin: 

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant + in pace. 

Amen. 
 

Om du vill ge ekonomiskt stöd åt Ave Maria Publikationer  

för spridning av böcker och internetapostolat: 

Bankgiro 5061-1318 

mottagare: Gråbröderna (Skriv AMP) 

eller ge gåvan kontant till någon av bröderna 

Swish: 076 555 84 06 
 

Sankt Franciskus Kloster – Gråbröderna  

Jönköping 


