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Avlatsböner för de Avlidnas Själar 
 

“Låt oss tömma Skärselden!” 
Helige Pius av Pietrelcina 

 

 

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna 
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Avlat – nya bestämmelser för november 2020 
Genom dekret från Apostoliska Penitentiariet 22 oktober 2020 

 

Biskopar från hela världen har bett den Helige Fadern att utöka  

möjligheten för de troende att få fullkomlig avlat för de avlidnas själar 

under denna november månad på grund av Covid-19 som skördat så 

många liv. Se därför det särskilda tillägg för avlat för de döda (i fet stil).  
 

Det finns en särskild Rosenkransgrupp i vår församling som försöker 

be Rosenkransen före Mässorna på vardagar, ibland även före 

Högmässan på söndagar om ingen annan Mässa firas kl. 10.00. De 

brukar starta bönen ca 40 minuter före Mässan. 

Kom ihåg att du kan erhålla något mycket viktigt om du ber 

Rosenkransen tillsammans med andra offentligt: fullkomlig avlat 

(plenaravlat). 

Påven Benedikt XVI påstod att de flesta som dör i Guds nåd måste 

genomgå en rening efter döden på grund av att man inte gjort tillräcklig 

bot för sina synder (gärningar och underlåtelser). Med avlaten 

efterskänker Kyrkan denna bot:  
 

Ur Stiftets Ordo (liturgiska kalender) 

”Omvänd er och tro på evangeliet” (Mark 1:15). Avlaten är en inbjudan 

att ta denna uppmaning till daglig omvändelse på konkret allvar. 

Avlaten är inte detsamma som syndernas förlåtelse, utan denna 

förlåtelse är förutsättning för att man ska få avlat. Den katolik som har 

ångrat sina synder och fått förlåtelse för dem kan, genom Kyrkans 

förmedling, få avlat, dvs. efterskänkande av syndens konsekvenser i 

denna världen och den kommande, på villkor att man i handling visar 

sin uppriktighet. Avlaten kan vara antingen ”fullkomlig” (plenaravlat, 

vilken förutsätter bikt, Kommunion och bön för påvens intentioner, 

samt den uppriktiga viljan att undvika också den minsta synd) eller 

partiell. 

Partiell avlat får: 

* den som i sitt dagliga arbete eller i livets vedermödor ödmjukt lyfter 

sin själ till Gud med en kort muntlig eller ordlös bön. 

* den som, inspirerad av sin kristna tro, ger något av sig själv, sitt 

arbete, sin tid eller sina tillgångar för att hjälpa medmänniskor i nöd 

* den som i botens anda frivilligt avstår från något som är tillåtet och 

angenämt 
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* den som i det dagliga livet avlägger ett frivilligt och frimodigt 

vittnesbörd om tron 

(därtill kommer ett antal böner, däribland Rosenkransbönen, som 

tillhör de s.k. avlatsbönerna). 
  

Fullkomlig avlat – Plenaravlat får 

(efter bikt, Kommunion, bön för påvens intentioner och i den 

uppriktiga vilja att undvika all synd): 

* den som uppmärksamt deltar i en påvlig gudstjänst (också via radio, 

tv eller internet) och vid slutet mottar välsignelsen 

* den som besöker det Allraheligaste Sakramentet och tillbringar minst 

en halvtimme i tillbedjan 

* den som uppmärksamt och aktivt deltar i en Sakramentsprocession 

* den som under minst en halvtimme läser eller lyssnar till den Heliga 

Skrift med vördnad för Guds ord (lectio divina) 

* den som deltar i en reträtt som varar tre hela dagar 

* den som deltar i en reträtt med en gästpredikant (”folkmission”), hör 

några predikningar samt deltar i avslutningsgudstjänsten 

* den som på Långfredagen deltar innerligt i liturgin och 

korshyllningen 

* den som uppmärksamt tillsammans med andra ber fem dekader av 

Rosenkransen i kyrkan, familjen, ordensgemenskapen eller vid en 

annan samling 

* den som firar sin primismässa, den som deltar i denna primismässa, 

eller den präst som vid 25-, 50-, 60- eller 70-årsjubileet av sin 

prästvigning förnyar sina prästlöften 

* den som under påsknattens gudstjänst förnyar sina doplöften 

* den som under veckan 1-8 november besöker en kyrkogård och 

ber för de avlidna (en avlat som kan ges till de avlidna). Tillägg för 

i år: denna avlat kan erhållas för de döda hela månaden även om man 

ber hemifrån, dvs. inte har möjlighet att besöka en begravningsplats.   

* den som på Alla Själars Dag besöker kyrkan och ber Fader vår 

och Trosbekännelsen för de avlidna. Tillägg för i år: detta kan 

uppfyllas vilken dag som helst under november månad. Äldre, sjuka 

och de som av olika orsaker inte kan ta sig till en begravningsplats kan 

få fullkomlig avlat för de avlidnas själar under villkoret att de förenar 

sig andligen med alla troende, tar fullständigt avstånd från synden och 

har intentionen att när möjlighet ges uppfylla de tre sedvanliga 
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villkoren för att få avlat (sakramental bikt, Kommunion och bön enligt 

den Helige Faderns intentioner). De ska också be inför en bild av 

Herren eller den Saliga Jungfrun Maria exempelvis: Laudes eller 

Vesper för de döda, Rosenkransen, Barmhärtighetens Krona, eller 

andra böner för de avlidnas själar, eller mediterar över någon av de 

läsningar från evangelierna som anges för Mässorna för döda, eller 

utför någon barmhärtighetsgärning och uppoffrar till Gud sina lidanden 

och umbäranden i livet. (Se särskilt häfte med dessa böner på svenska 

som kommer att ligga i vår kyrkas hall) 

Särskilt inbjuds prästerna att fira tre Mässor för själarna i Skärselden 

på Alla Själars Dag i enlighet med den Apostoliska Konstitutionen 

Incruentum Altaris av Påve Benedikt XV från 10 augusti 1915.      

* den som under en stiftssynod besöker den kyrka där synoden samlas 

och där ber Fader vår och Trosbekännelsen 

* den som under en visitation deltar i en gudstjänst som leds av 

visitatorn 

* den som besöker en av de fyra påvliga basilikorna i Rom och där ber 

Fader vår och Trosbekännelsen 

* den som besöker stiftets domkyrka den 29 juni (Petrus och Paulus 

högtid), på skyddspatronens högtid (i Stockholm: Sankt Erik 18 maj), 

22 februari (Petrus biskopsstol), 9 november (Lateranbasilikans 

invigningsdag) eller 2 augusti (Portiuncula-avlaten) 

* den som besöker församlingskyrkan vid dess patrocinium 

(Patronatsfesten – namnshögtiden) eller 2 augusti (Protiuncula-avlaten) 

– i Jönköping firar vi patronathögtid den 4 oktober. 
Dessa bestämmelser är hämtade ur Enchiridium indulgentiarum, fjärde upplagan 1999 

Med tillägg från dekretet den 22 oktober 2020 
 

Kyrkans bön för de avlidna själarna i skärselden 
Av Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Ur Vatican News 
https://www.vaticannews.va/sv/varlden/news/2018-11/kyrkans-bon-

for-de-avlidna-sjalarna-i-skarselden.html 
 

November månad är i den Katolska Kyrkan tillägnad de avlidna 

själarna. Månaden börjar med Alla själars dag den 2 november, men 

efter det fortsätter en särskild uppmärksamhet till de avlidna själarna i 

Skärselden hela månaden. Vi reder ut vad Skärselden är, vem som är 

där, och hur vi kan hjälpa dem.  

https://www.vaticannews.va/sv/varlden/news/2018-11/kyrkans-bon-for-de-avlidna-sjalarna-i-skarselden.html
https://www.vaticannews.va/sv/varlden/news/2018-11/kyrkans-bon-for-de-avlidna-sjalarna-i-skarselden.html
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Den Katolska Kyrkan lär att det finns ett stadium mellan tid och evighet 

– en tid bortom tiden – för själens rening, som Kyrkan kallar för 

Skärselden. Från första början har Kyrkans lära stött skärseldens 

existens, men trosläran om Skärselden fick sin formulering under 

koncilierna i Florens, 1055, och i Trient, 1545-63, och traditionen 

hänvisar till bibeln som talar om en reningseld. 
 

Kyrkan har alltid bett för de avlidna 

Katekesen förklarar hur ”vissa synder kan få förlåtelse i denna värld, 

men andra i den kommande” (se Matt 12:32). Denna lära stöder sig 

också på bönen för de döda som bibeln talar om: ”Därför lät Judas 

Mackabeus bära fram detta soningsoffer för de döda, för att de skulle 

befrias från sina synder” (2 Mack 12:45b). 

Att be för de döda har varit en verklighet i Kyrkan från allra första 

början, med Mässoffrets firande först och främst, för att de avlidna ska 

renas från sina synder och nå fram till att skåda Gud. Förutom bön 

rekommenderar Kyrkan allmosor, avlat och botgärningar för de dödas 

skull. Vi läser i katekesen: ”Låt oss ge dem hjälp och låt oss komma 

ihåg dem. Om Jobs söner renades genom sin fars offer, (Job 1,5) varför 

skulle vi tvivla på att våra offergåvor för de döda ger dem tröst?” 
 

Vem är i Skärselden? 

”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.” (Matt 5,8) Skärselden renar 

hjärtat på de själar som lämnar jordelivet med mindre allvarliga 

obiktade synder, eller med den orenhet som du, trots att du biktat dig, 

ännu inte har hunnit sona för med bot, bön och goda gärningar. Själen 

måste då slutföra sin rening i skärselden för ”Aldrig skall något orent 

komma in” i himlen (Upp 21,27). Eller som Paulus säger ”Själv skall 

han dock räddas, men som ur eld.” (1 Kor 3,15). 

Kyrkan lär att synden har en dubbel följd. Allvarlig synd berövar oss 

gemenskapen med Gud, och vi förlorar möjligheten att nå det eviga 

livet - syndens ”eviga straff”.  Men även mindre allvarlig synd, binder 

oss till det skapade, och är därför i behov av rening, antingen under 

jordelivet eller i skärselden. Med denna rening befrias själen från det 

”timliga straffet”. 

Med andra ord: Alla som dör i Guds nåd och vänskap, men fortfarande 

är ofullständigt renade, är verkligen säkra på sin eviga frälsning, men 

efter döden måste de genomgå en rening, för att uppnå den helighet 

som krävs för att komma in i himlens glädje. 
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En helig gemenskap mellan himmel, jord och Skärseld 

Det är viktigt att inte se straffen som Guds hämnd, utan något som är 

knutet till syndens natur - ett, av kärlek brinnande, hjärtas omvändelse 

till Gud, kan dock åstadkomma en så fullständig rening av syndaren, 

att det inte finns något straff kvar. 

Kyrkans heliga gemenskap råder inte bara i himlen, eller på jorden, 

utan bandet omfamnar de som redan har kommit hem, till himlen, de 

som har fått möjlighet att göra bot i Skärselden och dem som 

fortfarande vandrar sin pilgrimsgång på jorden. För de troende är det 

viktigt att reflektera över att den enes helighet gagnar den andre i 

Kyrkan, liksom den enes synd skadar den andre. En ångerfull syndare 

kan alltså befrias från syndens straff fortare om han tar sin tillflykt till 

de heligas gemenskap. 
 

Effektiv bön för själarna i Skärselden 

Nu kommer vi fram till november månads bön för de avlidna själarna. 

Skärselden är en verklighet, och därför uppmanar Kyrkan de troende 

till bön för de avlidna, som är kroppslösa andar som fortfarande är på 

sin mödosamma vandring till himlen, hoppfulla i vetskapen om att de 

är frälsta, men utan förmåga till personlig helgelse. 

Den heliga Gertrud, en tysk ordenssyster och mystiker som levde på 

1200-talet, sa att Jesus visade henne själarna i Skärselden och 

uppmanade henne att be följande bön för att en stor skara skulle befrias 

från skärselden, varje gång man bad bönen. 

”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 alla syndare och dem i min familj. Amen.” 

Hur effektiv bönen är beror dock på de personliga dygderna hos den 

bedjande personen, vilket är anledningen till att vi ber om helgonens 

förbön. Den mest effektiva av alla böner, för själarnas befrielse, är den 

Heliga Mässan, där Offret är Jesus själv. 
 

Själarna i Skärselden lider 

Den heliga Katarina av Genova sa att ”Om människorna kunde se 

vilken omsorg Gud har om själen skulle de bli förvirrade och 

förundrade. Men vi som kan ta nytta eller skada, glömmer bort att 

uppskatta själen.” 

”Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda 

själen.” (Matt 10,28). Själen dör alltså inte när kroppen dör. I 
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Skärselden är det själen som lider, och den helige Tomas av Aquino 

säger att just eftersom den inte har den skyddande kroppen, lider den 

ännu mer. Han säger även att smärtan av det minsta straffet överskrider 

vilken jordisk smärta som helst i intensitet. 
 

Helgonen beskriver Skärselden 

Ibland möter man kristna som är övertygade om Skärseldens existens 

men som säger att de inte är rädda för den. Den helige Cesario d’Arles 

svarar ”De pratar så, för att de inte vet vilka dessa lidanden är”. Den 

helige Bernard som hade sett Skärselden i en vision, uttryckte sig så 

här: "Vi är olyckliga om inte vi kommer att göra all vår botgöring på 

jorden och en dag måste utstå denna outhärdliga värme, mer 

plågsamma och våldsam än vi kan föreställa oss.” Johannes av Korset 

jämför själens mystiska lidande i mörkrets natt med lidandet i 

Skärselden och tillägger: ”Liksom anden renas genom mörkrets eld i 

det andra livet, så renas den med kärlekens andliga mörker i detta liv. 

Den enda skillnaden är att där renas man av elden, här av kärleken.” 
 

Fem myter om Skärselden 

Få läror är så “katolska” som den om Skärselden, och tyvärr präglas 

förståelsen av Skärselden av missuppfattningar och myter. 

- En myt är att en själ i Skärselden kan ändra på sitt eviga öde, medan 

det inte finns en andra chans efter döden.  

- En annan myt är att Skärselden inte har bibliska belägg.  

- En tredje missuppfattning är att Skärselden är ett sätt att nå frälsning 

oberoende Jesus, då Skärseldens renande process är genom Kristi nåd.  

- En annan myt är att, att be för de döda är ett senmedeltida påfund, då 

judar före Jesus gjorde det, liksom den tidiga Kyrkan. 

- Att man kan köpa sig till frälsning genom avlat är en annan 

missuppfattning som är mer än diskuterad. Genom avlat kan de troende 

för sig själva och även för själarna i Skärselden erhålla efterskänkande 

av timliga straff, som är en följd av synden. En avlat kan aldrig 

efterskänka syndens skuld, endast dess timliga straff. Det har därför 

aldrig heller varit möjligt att köpa sig syndernas förlåtelse genom en 

avlat, eftersom avlaten aldrig kan förlåta våra synder. 
 

 

Här följer nu de böner med vilka man kan erhålla fullkomlig avlat för själarna 

som renas i Skärselden enligt dekretet från den 22 oktober 2020 (vilka också 

fanns i Enchiridion (Avlatsboken) från 1999)  
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Laudes ur Officiet för de Döda 
Hymn 

Trofaste Gud, som livet i oss tänder, 

du är oss nära, vad som än oss händer. 

Så har Du lovat. Nu för oss i sorgen 

Ditt Ord är borgen. 
 

Herre, Du delat alla mänskors öden, 

födelsen, livet och den mörka dalen. 

Din omsorg följt oss släktled efter släktled, 

o Gud, Allsmäktig. 
 

Påminn oss här i saknaden och gråten 

att Jesus Kristus ger oss livet åter. 

Ljus bryter fram ur dödens mörka stunder 

i påskens under.  
 

Fast står Ditt Ord, när allting annat sviker. 

Du har berett oss rum i Faderns Rike. 

Där skall med Dig de återlöstas skara 

för evigt vara. Amen. 
 

Ant. 1 Låt de ben som Du har krossat få fröjda sig. 
 

Psalm 51 

Gud, var mig nådig i Din godhet, * 

   utplåna mina överträdelser i Din stora Barmhärtighet. 

Två mig väl från min missgärning, * 

   och rena mig från min synd. 

Ty jag känner mina synder, * 

   och mina överträdelser är alltid inför mig. 

Mot Dig allena har jag syndat * 

    och gjort vad ont är i Dina ögon. 

Så befinns Du rättfärdig i Dina ord * 

   och rättvis i Dina domar. 

Se, i synd är jag född, * 

   och i synd har min moder avlat mig. 
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Du har ju behag till sanning i hjärtat, * 

   så lär mig då vishet i mitt innersta. 

Rena mig med isop, så att jag blir ren, * 

   två mig, så att jag blir vitare än snö. 

Låt mig känna fröjd och glädje, * 

   låt de ben som Du har krossat få fröjda sig. 

Vänd bort Ditt Ansikte från mina synder, * 

   och utplåna alla mina skulder. 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, * 

   och ge mig på nytt en frimodig ande. 

Förkasta mig inte från Ditt Ansikte, * 

   och tag inte Din Heliga Ande ifrån mig. 

Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning, * 

   och uppehåll mig med villighetens ande. 

Då skall jag lära överträdarna Dina vägar, * 

   och syndarna skall omvända sig till Dig. 

Rädda mig från blodsdåd, Gud, min Frälsare, * 

   så skall min tunga jubla över Din rättfärdighet. 

Herre, öppna mina läppar, * 

   så att min mun kan förkunna Ditt lov. 

Ty Du har inte behag till offer, + 

   då skulle jag ge Dig sådana; * 

   Du har inte lust till brännoffer. 

De offer som behagar Gud är en förkrossad ande, * 

   ett förkrossat och bedrövat hjärta 

skall Du, Gud, inte förakta. 

   Gör väl mot Sion i Din nåd, * 

   bygg upp Jerusalems murar. 

Då skall Du få rätta offer, som behagar Dig, + 

   brännoffer och heloffer, * 

   då skall man offra tjurar på Ditt altare. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
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Ant. 1 Låt de ben som Du har krossat få fröjda sig. 
 

Ant. 2 Herre, rädda mig från döden,  

låt mig inte gå in genom dödsrikets portar. 
 

Canticum Jes 38:10-14, 17-20 

Jag tänkte: Jag går bort i mina bästa dagar, + 

   jag får gå in genom dödsrikets portar, * 

   jag blir bedrövad resten av mina år. 

Jag tänkte: Jag får aldrig mer se Herren, * 

   här i de levandes land, 

Aldrig mer se en människas ansikte * 

   utan vistas i förgängelsens rike. 

Min hydda rycks upp och flyttas bort, * 

   den rycks upp som en herdes tält. 

Du har vävt mitt liv till slut, som en vävare sin väv, * 

   nu skär Du ner mig från bommen. 

Innan dagen har gått över till natt har Du förintat mig, * 

   innan morgonen kommer har mitt liv gått till spillo. 

Som ett lejon har Du krossat alla ben i min kropp, * 

   innan dagen har gått över till natt har Du förintat mig 

Jag kved som en svala, + 

   jag klagade som en duva, * 

   mina ögon såg matta upp mot höjden. 

Men Du räddade mig från förintelsens grop, * 

   Du kastade alla mina synder bakom Din rygg. 

I dödsriket tackar man Dig inte, * 

   i döden prisar man Dig inte 

och bland dem som har farit ner i graven * 

   finns ingen som längre hoppas på Din trofasthet. 

Endast de levande tackar Dig + 

   och jag tackar Dig med dem, * 

   fäderna vittnar om Din trofasthet för barnen. 
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Herren har räddat mig. + 

   Därför sjunger och spelar vi * 

   i Herrens hus, i alla våra dagar. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. 2 Herre, rädda mig från döden,  

låt mig inte gå in genom dödsrikets portar. 
 

Ant. 3 Jag vill lova Herren, så länge jag lever. 
 

Psalm 146 

Jag vill lova Herren, så länge jag lever, * 

   jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till. 

Förlita er inte på furstar, * 

   inte på en dödlig, han kan inte hjälpa. 

När livsanden lämnar honom, 

   vänder han åter till den jord som han är kommen ifrån, * 

   då går alla hans planer om intet. 

Salig den vars hjälp är Jakobs Gud, * 

   den som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. 

Han har gjort himlen och jorden och havet 

   och allt som finns i dem, * 

Han är trofast för evigt. Han skaffar rätt åt de förtryckta, * 

   Han ger bröd åt de hungrande. 

Herren löser de fångna, * 

   Herren öppnar de blindas ögon, 

Herren upprättar de förnedrade, * 

   Herren älskar de rättfärdiga, 

Herren bevarar främlingar, + 

   faderlösa och änkor tar Han sig an, * 

   men de gudlösa far Han på villospår. 

Herren är Konung för evigt, * 

   din Gud, Sion, från släkte till släkte. 
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Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. 3 Jag vill lova Herren, så länge jag lever. 
 

Kort läsning 1 Thess 4:14 

Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud 

också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med 

Honom. 
 

Responsorium 

R. Jag vill upphöja Dig, o Herre,  

+ ty Du har dragit mig ur djupet. 

V. Du förvandlar min klagan i fröjdesprång,  

+ ty Du har dragit mig ur djupet. 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Benedictus (Sakarias lovsång) Luk 1:68-79 

Ant. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall 

leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall 

aldrig någonsin dö. 
eller (under påsktiden): 

Kristus är uppstånden och har upplyst sitt folk, som Han har 

friköpt oss med sitt Blod. Halleluja. 
 

+ Välsignad är Herren, Israels Gud, * 

    som besöker sitt folk och ger det frihet. 

Han reser för oss frälsningen horn * 

   i sin tjänare Davids släkt, 

Så som Han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, 

   frälsning från våra fiender * 

   och från alla dem som hatar oss. 

Han visar barmhärtighet mot våra fäder + 

   och står fast vid sitt Heliga Förbund, * 

   den ed Han svor vår fader Abraham: 
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att rycka oss ur våra fienders hand 

   och låta oss tjäna Honom utan fruktan, * 

   rena och rättfärdiga inför Honom i alla våra dagar. 

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, * 

   ty du skall gå före Herren och bana väg för Honom. 

Så skall Hans folk få veta att frälsningen är här 

   med förlåtelse för våra synder * 

   genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. 

Han skall komma ner till oss från höjden, + 

   en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens 

skugga, * 

   och styra våra fötter in på fredens väg. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall 

leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall 

aldrig någonsin dö. 
eller (under påsktiden): 

Kristus är uppstånden och har upplyst sitt folk, som Han har 

friköpt oss med sitt Blod. Halleluja. 
 

Bön inför den kommande dagen 

Vi vänder oss till Gud Fader Allsmäktig, som uppväckte Jesus 

Kristus från de döda och skall ge också våra dödliga kroppar 

liv. Låt oss be: 

R. Herre, gör oss levande i Kristus. 
 

Helige Fader, Du har i dopet begravt oss med Kristus och 

uppväckt oss tillsammans med Honom – låt oss leva i det nya 

livet, så att varken liv eller död skiljer oss från Honom. 
 

Gode Fader, Du ger oss det Levande Brödet som kommit ner 

från Himmelen – ge oss Ditt Eviga Liv och Uppståndelsen på 

den sista dagen.  
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Herre, Du lät en ängel bringa tröst åt Din Son i Getsemane – låt 

oss när vår sista timme nalkas känna det ljuva hoppet om 

härligheten. 
 

Du räddade de tre ynglingarna ur den brinnande ugnen – befria 

de avlidnas själar från syndens följder.  
 

Du gjorde Kristus till Herre över levande och döda – uppväck 

de döda och låt dem leva med Honom i evig härlighet. 
 

Fader vår… 
 

Slutbön: 

Herre, lyssna till våra böner, och ge oss i tron på Jesu 

uppståndelse från de döda förvissningen att vår broder (syster) 

N. skall uppväckas till samma eviga liv. Genom Din Son Jesus 

Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige 

Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.  
 

eller: 

Himmelske Fader, Du är Dina trognas härlighet, Du är de 

rättfärdigas liv, och genom Din Sons död och uppståndelse är 

vi återlösta. Kom ihåg Din tjänare (tjänarinna) N., som kände 

denna härlighet, och ge honom (henne) del av den eviga glädjen 

inför Ditt ansikte. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre och 

Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder 

från evighet till evighet. Amen.  
 

För flera avlidna: 

Allsmäktige Gud, Du som har låtit Kristus segra över döden 

och öppnat evighetens portar, låt Dina tjänare (N. och N.) 

besegra döden med Honom och i evighet skåda Dig, sin 

Skapare och Återlösare. Genom Din Son Jesus Kristus, vår 

Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever 

och råder från evighet till evighet. Amen.  
 

För avlidna syskon, släktingar och välgörare: 

Gud, Du förlåter dem som ångrar sina synder och vill att alla 

människor skall räddas. Vi ber om Din barmhärtighet för 
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syskon (bröder, systrar), släktingar och välgörare. Låt dem, 

som har lämnat denna värld, nå fram till den eviga saligheten 

på förbön av den alltid rena Jungfrun Maria och alla Dina 

heliga. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som 

med Dig Fader den Helige Ande lever och råder från evighet 

till evighet. Amen.  
 

Vesper ur Officiet för de Döda 
V. Gud, + kom till min räddning 

R. Herre, skynda till min hjälp 

V. + R. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. 

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! 
 

Hymn 

Saliga de som ifrån världens öden 

Somnar i Jesu Kristi tro i döden. 

Herren skall föra deras själ ur nöden 

hem till sin glädje. 
 

Dem skall ej dödens mörker mer förskräcka, 

dem skall Guds frid i graven övertäcka. 

Kristus, Guds Son, skall dem en gång uppväcka, 

evigt förklara. 
 

Pris vare Dig, att hoppet är oss givet, 

att ock vårt namn i livets bok är skrivet; 

pris vare Dig, uppståndelsen och livet, 

o Jesus Kristus! Amen. 
 

Ant. 1 Herren skall bevara dig från allt ont,  

från allt som hotar ditt liv. 
 

Psalm 121 

Jag ser upp emot bergen: * 

   varifrån skall jag få hjälp? 

Hjälpen kommer från Herren, * 

   som har skapat himmel och jord. 
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Jag låter inte din fot slinta, * 

   Han vakar ständigt över dina steg. 

Han som beskyddar Israel, * 

   Han vakar ständigt, Han slumrar inte. 

Herren bevarar dig, + 

   i Hans skugga får du vandra, * 

   Han går vid din sida. 

Solen skall inte skada dig om dagen, * 

   inte månen om natten. 

Herren bevarar dig från allt ont, * 

   från allt som hotar ditt liv. 

Herren skall alltid bevara dig, + 

   när du går och när du kommer, * 

   nu och för evigt. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. 1 Herren skall bevara dig från allt ont,  

från allt som hotar ditt liv. 
 

Ant. 2 Om Du, Herre, vill tillräkna synd, vem kan då bestå? 
 

Psalm 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. 

Min själ väntar efter Herren 

   mer än väktarna efter morgonen, * 

   ja, mer än väktarna efter morgonen. 
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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. 
 

Ant. 2 Om Du, Herre, vill tillräkna synd, vem kan då bestå? 
 

Ant. 3 Liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv,  

så ger också Sonen liv åt vem Han vill. 
 

Canticum Fil 2:6-11 

Kristus Jesus ägde Guds gestalt * 

   men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 

Utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, * 

   då Han blev människornas like.  

Han som till det yttre var som en människa * 

   ödmjukade sig och blev lydig intill döden, döden på ett kors. 

Därför har Gud upphöjt Honom över allting * 

   och givit Honom Namnet över alla namn, 

För att alla knän skall böjas i Jesu Namn, * 

   i himlen och på jorden och under jorden, 

och för att alla tungor skall bekänna * 

   att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. 3 Liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv,  

så ger också Sonen liv åt vem Han vill. 
 

Kort läsning 1 Kor 15:55-57 

Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är 

synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger 

oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 
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Responsorium 

R. Herre, barmhärtige Gud, + giv dem den eviga vilan. 

V. Du som kommer för att döma levande och döda,  

+ giv dem… 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Magnificat (Marias lovsång) Luk 1:46-55 

Ant. Alla som Fadern ger mig skall komma till mig,  

och den som kommer till mig skall jag inte visa bort.  
eller (under påsktiden) ant.  

Han som blev korsfäst har stått upp,  

Han har friköpt oss. Halleluja. 
 

+ Min själ prisar Herren storhet, * 

   min ande jublar över Gud, min Frälsare. 

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, * 

   från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. 

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, * 

   Hans Namn är heligt, 

Och Hans förbarmande med dem som fruktar Honom * 

   varar från släkte till släkte. 

Han gör mäktige verk med sin arm, * 

   Han skingrar dem som har övermodiga planer. 

Han störtar härskare från deras troner, * 

   och Han upphöjer de ringa. 

Hungriga mättar Han med sina gåvor, * 

   och rika visar Han tomhänta från sig. 

Han tar sig an sin tjänare Israel * 

   och håller sitt löfte till våra fäder: 

att förbarma sig över Abraham * 

   och hans barn, för evigt. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. Alla som Fadern ger mig skall komma till mig,  

och den som kommer till mig skall jag inte visa bort.  
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eller (under påsktiden) ant.  

Han som blev korsfäst har stått upp,  

Han har friköpt oss. Halleluja. 
 

Förbön 

Vi lyfter våra hjärtan till Kristus, som med sin Ande skall 

förhärliga vår dödliga kropp. Låt oss be: 

R. Herre, Du är Uppståndelsen och Livet. 
 

Kristus, den levande Gudens Son, som uppväckte Din vän 

Lasaros från de döda – kalla våra döda från graven till 

härligheten, ty Du har återlöst dem med Ditt Blod. 
 

Kristus, de sörjandes Tröstare, som grät med dem som sörjde 

sina kära – torka våra tårar när döden rycker våra älskade ifrån 

oss. 
 

Kristus, förstör syndens makt över vår dödliga kropp – så att 

vi, som i den får skörda syndens lön, i den får erfara 

härlighetens nåd. 
 

Kristus, tänk på dem som inte har något hopp – så att de kan tro 

att Du är Uppståndelsen och Livet. 
 

Du som gav synen åt den blindfödde – visa Ditt Ansikte för 

dem som ännu måste vänta på det saliga skådandet.  
 

Du låter detta vårt jordiska tält rivas ner – ge oss den eviga 

boning i Himmelen som Gud har berett åt oss. 
 

Fader vår… 
 

Slutbön som i Laudes (sid. 14-15) 

 
 

Evangelieläsningar för Mässor för Avlidna 
Fullkomlig avlat kan erhållas när man mediterar över någon av de 

läsningar från evangelierna som anges för Mässorna för döda. 

Man kan välja vilket evangelium man mediterar över. 
 

 

 

 

 

 

 

För 2 november, Årgång A     Joh 6:37-40 
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Vid den tiden sade Jesus till folket: ”Alla som Fadern ger mig 

skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag 

inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att 

göra vad jag själv vill utan för att göra Hans Vilja som har sänt 

mig. Och detta är Hans Vilja som har sänt mig: att jag inte skall 

låta någon gå förlorad av dem som Han har gett mig utan låta 

dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min Faders Vilja: att 

alla som ser Sonen och tror på Honom skall ha evigt liv. Och 

jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.”  
 

 

Årgång B        Joh 5:24-29 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Sannerligen, jag 

säger er: den som hör mitt ord och tror på Honom som har sänt 

mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har 

övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den 

stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds 

Sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern 

äger liv, så har Han också låtit Sonen äga liv, och Han har gett 

Honom makt att hålla dom, eftersom Han är Människosonen. 

Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som 

ligger i sina gravar skall höra Hans röst och gå ut ur dem; de 

som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har 

gjort det onda skall uppstå till domen.” 
 

Årgång C       Joh 11:32-45 

Vi den tiden kom Maria dit där Jesus var. När hon fick se 

Honom kastade hon sig för Hans fötter och sade: ”Herre, om 

Du hade varit här hade min bror inte dött.” När Jesus såg hur 

hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät 

blev Han upprörd och skakad i sitt innersta, och Han frågade: 

”Var har ni lagt honom?” De sade: ”Herre, kom och se.” Jesus 

föll i gråt. Då sade judarna: ”Se, hur mycket Han höll av 

honom.” Men några av dem sade: ”Kunde inte Han som 

öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte 
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behövt dö?” Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det 

var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sade: ”Ta 

bort stenen.” Den dödes syster Marta sade då: ”Herre, han 

luktar redan, det har ju gått fyra dagar.” Jesus sade till henne: 

”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds 

härlighet?” De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot 

himlen och sade: ”Fader, jag tackar Dig för att Du har hört mig. 

Själv visste jag att Du alltid hör mig, men jag säger detta med 

tanke på alla dem som står här, för att de skall tro på att Du har 

sänt mig.” Sedan ropade Han med hög röst: ”Lasaros, kom ut.” 

Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar 

och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: ”Gör 

honom fri och låt honom gå.” Många av judarna, de som hade 

gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på 

Honom.  
 

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona 
Bes med den vanliga rosenkransen.  

Den 13 september 1935 fick 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:  

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

Krona.  

- 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.  
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- 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”. 
 

F. Låt oss be Barmhärtighetens Krona, uppenbarad till den 

Heliga Faustina, att Guds barmhärtighet omsluter Kyrkan, oss 

här närvarande och hela världen. 
 

Alla Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. 

Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock 

på jorden.  

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder 

såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i 

frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen. 
 

Alla Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; 

välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, 

Jesus.  

Heliga Maria, Guds Moder, be för oss syndare, nu och i vår 

dödsstund. Amen. 
 

Den Apostoliska Trosbekännelsen, Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28) 

Alla 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 Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och 

skall komma därifrån för att döma levande och döda.  
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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: 

F. Evige Fader, vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres 

Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom 

Alla som gottgörelse för våra och hela världens synder. 
 

Tio gånger (dekaderna) ber man: 

F. För Hans smärtfyllda lidandes skull,  

Alla förbarma Dig över oss och hela världen. 
 

Avslutas med att be tre gånger Trisagion: 

F. Helige Herre Gud,  

Helige Starke Gud,  

Helige Odödlige Gud,  

Alla förbarma Dig över oss och hela världen. 
 

Alla Jesus, jag litar på Dig (3 ggr.) 
 

F. 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. 
 

 

 

”Den bön som är mest välbehaglig för Gud är när vi ber för 

andra, och då särskilt för själarna i Skärselden. Be för dem om 

du vill att din bön ska ha särskild kraft.” 
Saliga Anne Catharine Emmerich (1774-1824, 9 febr.) 
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Bysantinsk Bön för en Själ i Skärselden 
Avlatsbön (Part. avl. Ench. Ind. nr. 23 § 2) 

Gud, Du är andarnas och allt kötts Gud som förintade döden 

och djävulen och gav liv åt Din värld. O Herre, ge åt Din 

avlidne tjänare N.´ s själ vilan i en ljus, grönskande och 

svalkande plats, där det inte finns något lidande, smärta eller 

gråt.  

Du, gode och nådige Gud, förlåt alla N.´ s synder i tankar, ord 

och gärningar, för det finns ingen levande människa som inte 

syndar. Endast Du är utan synd och Din rättfärdighet är av 

evighet och Ditt ord är sanning.  

Du är Din avlidne tjänare N.´ s uppståndelse och vila.  

O Kristus vår Gud, vi ärar Dig och Din ofödde Fader med Din 

Allraheligaste, gode och livgivande Ande, nu och i evigheters 

evighet. Amen. 
 

 

Sankt Jakobs Liturgins Bön  

för Själarna i Skärselden 
Från den Syrisk-Antiochenska traditionen 

Avlatsbön (Part. avl. Ench. Ind. nr. 23 § 2) 

Herre, Du de rena själarnas och allt kötts Gud, kom ihåg alla: 

de som vi kommer ihåg och alla de som vi inte kommer ihåg 

och som har lämnat denna värld i den ärorika tron. Ge deras 

själar, kroppar och andar frid. Fräls dem från den framtida 

eviga fördömelsen och gör dem värdiga den glädje som finns 

hos Abraham, Isak och Jakob, där Ditt Ansiktes ljus skiner och 

där det inte finns någon smärta, ångest eller gråt.  

Tillräkna dem inte någon skuld och fördöm inte Dina tjänare, 

för det finns ingen levande varelse som är rättfärdig inför Din 

åsyn och ingen människa på jorden är fri från synd och helt ren 

från orenheter förutom vår Herre Jesus Kristus, Din Son, 

genom vilken även vi hoppas att få barmhärtighet och förlåtelse 

för våra och våra avlidnas synder.  
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Ge frid åt deras själar. Utplåna våra och deras synder som vi är 

skyldiga till inför Dig vare sig de är frivilliga eller ofrivilliga, 

medvetna eller omedvetna.  

Ge dem frid. Ta bort och förlåt deras frivilliga och ofrivilliga 

synder, som begåtts medvetet eller omedvetet i tankar, ord, 

gärningar och underlåtelser, genom hemliga tankar, uppenbara, 

medvetna eller begångna av misstag och som Ditt Heliga Namn 

känner till.  

Skänk oss ett kristet slut utan synd och förena oss med Dina 

utvalda när Du så vill, var Du vill, hur Du vill, låt oss då inte 

behöva skämmas för våra synder, för att även då, som i allt, Ditt 

välsignade och Heliga Namn blir lovprisat och ärat, vår Herres 

Jesu Kristi Namn och den Helige Ande, nu och alltid i 

evigheters evighet. Amen. 
 

 

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 bl.a. följande löften för alla dem som ber denna 

rosenkransbön: 

”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.”  
 

Man ber denna rosenkransbön med den vanliga rosenkransen.  

Inledningsböner: 



 26 

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. 
 

 

Mäktig Rosenkrans för Själarna i Skärselden 
Herren lovade den Heliga Gertrud att varje gång bönen Evige Fader 

bads skulle 1000 själar befrias från reningen i Skärselden. Löftet för 

denna bön utökades att gälla även levande syndare (d.v.s. nåd inför 

dödsstunden). Många troende i hela världen ber den som en 

rosenkransbön. Här återges en av versionerna.  
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På pendangens fem kulor: 

Herre, giv dem den eviga vilan och /  

låt det eviga ljuset lysa för dem.  

Må de vila + i frid. Amen. 
 

Inled varje dekad (Heliga Gertruds offer av Jesu Blod): 

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, för syndare i Kyrkan, på 

hela jorden och i min familj. Amen. 
 

På de tio kulorna (dekaderna): 

Herre Jesus Kristus, för Dina Heliga Sårs och Ditt Dyrbara 

Blods skull / förbarma Dig över själarna i Skärselden. 

Maria, Havets Stjärna, hjälp de lidande själarna. 
 

Avslutningsbön efter tre, fem eller fler dekader: 

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern. 

Herre, giv dem... 
 

 

Jungfru Marias Rosenkrans 
 

- Inled med Den Apostoliska Trosbekännelsen 

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28) se sidan 22 

- Fader vår 

- Var hälsad Maria (tre gånger). Efter Jesus tillfogas: 

 som föröke vår tro (första gången) 

 som styrke vårt hopp (andra gången) 

 som upptände vår kärlek (tredje gången) 

- Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, 

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Man inleder varje dekad med ett ”Mysterium”. Indelningen för vilken dag man 

mediterar över respektive hemlighet följer här Johannes Paulus II´ s Apostoliska 

Brev Rosarium Virginis Mariae från den 16 okt. 2002. 
 

- Herrens Bön – se sid. 22 

- Var hälsad Maria (tio ggr.) – se sid. 22 

- Lovprisningen (Ära vare Fadern…) 

- Fatimabönen 
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O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led 

alla själar till Himlen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet 

allra mest. 
 

Glädjens Hemligheter (måndagar och lördagar) 

- Herrens Bebådelse  

- Marie Besök hos Elisabet  

- Jesu födelse  

- Jesu frambärande i Templet 

- Jesu återfinnande i Templet  
 

Ljusets Hemligheter (torsdagar) 

- Jesu Dop i Jordanfloden  

- Bröllopet i Kana 

- Jesu förkunnelse av Guds Rike 

- Kristi förklaring på berget Tabor  

- Instiftelsen av Eukaristin  
 

Smärtornas Hemligheter (tisdagar och fredagar) 

- Jesu dödsångest i Getsemane 

- Jesus blir dömd och torterad 

- Jesu blir krönt med törnen 

- Jesus bär Korset 

- Jesus dör på Korset 
 

Ärans Hemligheter (onsdagar och söndagar) 

- Jesu uppståndelse från de döda 

- Jesu Himmelsfärd 

- Den Helige Ande utgjuts över Apostlarna förenade med Maria i bön  

- Marie upptagning i Himmelen med kropp och själ  

- Marie kröning i Himmelen  
 

Låt oss be enligt den Helige Faderns intentioner, för Kyrkans väl och för 

åtnjutandet av avlaten:  

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern. 

Requiembönen: 

Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem.  

Må de vila i frid. 
 

Med Barnet du på armen bär,  

välsigna oss o Moder kär.  

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen. 
 

Stöd Ave Maria Publikationers utgivning av nya böcker och material: 

Swich 076 555 84 06 – Bankgiro 5061-1318 


