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Den alltid rena och obefläckade Jungfrun Maria 
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Jungfru Marie Obefläckade Avlelse eller Immaculatafesten, denna 

högtid – efter 1 januari den främsta Mariadagen - firades i östkyrkan 

den 9 december redan på 600-talet. På 900-talet firades festen den 3 

maj på Irland och sitt nuvarande datum den 8 dec. fick den i England 

på 1000-talet. Det var benediktinen, den Helige Anselm (1033-1109, 

21 apr.) och Franciskanerna med sin företrädare den Salige Johannes 

Duns Scotus (1266-1308) som teologiskt är denna dogms 

förespråkare. Marie Obefläckade Avlelse firades redan 1128 i de 

engelska klostren. Under namnet ”Marias Avlelse” antogs den av 

Franciskanerna år 1263 och nådde Norden vid 1300-talets början. 

Conventualfranciskanen, Påven Sixtus IV (1471-1484), lät bygga ett 

kapell i Vatikanen för att ära den Heliga Jungfruns Obefläckade 

Avlelse efter det att han år 1476 godkänt denna fest med eget 

Officium och Mässa. Han utlovade även Avlat år 1476 samt 1477 åt 

dem som firade denna högtid. År 1708 utbredde Clemens XI (1700-

1721) firandet till hela Kyrkan som en obligatorisk fest. Den Salige 

Pius IX (1846-78) proklamerade denna dogm den 8 dec. 1854. Som 

trossanning hade den redan tillåtits att firas liturgiskt år 1708 av 

Clemens X (1670-1676).  
 

Den Obefläckade Jungfrun firas också under titeln ”Vår Fru av 

Lourdes” den 11 febr. Den Heliga Marie Bernadette Soubirous (1844-

1879. 16 apr.) fick se Guds Moder 18 gånger mellan den 11 febr. och 

den 16 juli 1858. Den ”vackra damen” presenterade sig som: ”Jag är 

den Obefläckade Avlelsen”. Leo XIII (1873-1903) införde festen till 

Vår Fru av Lourdes 1890. Helige Pius X (1903-1914) gjorde den 

obligatorisk för hela Kyrkan 1907.  
 

Budskapet från Lourdes kan sammanfattas i följande punkter: 

- Guds Moder uppmanar oss att troget be Rosenkransbönen, som är 

”vapnet” mot allt ont till kropp och själ. Hon uppmanar oss att 

bekämpa livets svårigheter och motgångar med att tänka på 

Himmelen.  

- Guds Moder utlovar ingen lycka på denna jorden men däremot den 

eviga glädjen i Sonens Rike för dem som håller sig till henne. Maria är 

vår räddning.  

- Den Heliga Bernadette fick lära sig av Guds Moder att man skall 

göra Korstecknet med största möjliga vördnad och samtidigt, högt 



 3 

eller tyst, säga: I Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn. 

Amen.  

- Guds Moder uppmanar mänskligheten att fly från synden, som det 

mest skadliga för oss: den 3 mars 1858 samlas över 4000 personer vid 

grottan men den Heliga Jungfrun uppenbarar sig inte. Senare förklarar 

Guds Moder för Bernadette att hon inte ville visa sig på grund av att 

några personer natten innan hade syndat mot sjätte Budet vid grottan 

och dessa var närvarande vid den tidpunkten hon skulle visa sig. 

Särskilt synder mot sjätte Budet är så avskyvärda i den Heliga 

Jungfruns ögon att hon ansåg dessa människor ovärdiga att se 

Bernadettes förvandlade ansikte under uppenbarelsen!  

- Guds Moder uppmanar till lydnad: den 22 feb. går Bernadette till 

grottan för att möta Guds Moder, men hon uppenbarar sig inte därför 

att Bernadette inte hade varit lydig sina föräldrar och gått emot deras 

vilja!  

- I den åttonde uppenbarelsen den 24 feb. uppmanade Guds Moder: 

”Gör bot! Gör bot! Gör bot!”  

Botgöringen är medel till rening samtidigt som den ärar Gud genom 

den gottgörelse för våra och världens synder som vi ger Honom 

genom vår botgöring. Botgöring består i att frivilligt avstå från sådant 

vi tycker om eller är dragna till; ett intensivare böneliv då vi ger Gud 

mer tid istället för exempelvis använda tiden till TV-tittande, ströva 

omkring i affärer etc.  

- Guds Moder lär oss att uppskatta avlaten som den största andliga 

rikedom vi har på denna jord: När Bernadette den 28 febr. byter sin 

välsignade rosenkrans med en väninna för att göra henne glad, 

uppmanar Guds Moder henne att i stället be med sin egen rosenkrans, 

så att hon inte skulle förlora avlaten som är förknippad med den. Guds 

Moder lär oss i Lourdes att välsignelsen för ett välsignat föremål följer 

”ägaren” (Kyrkan lär oss att om man exempelvis säljer ett välsignat 

föremål tas välsignelsen bort och även den möjlighet till att få avlat 

som medföljer välsignelsen). Händelsen i Lourdes påminner oss också 

om att alltid använda välsignade föremål i vårt hem eller där vi ber 

(rosenkransar, krucifix, statyetter, bilder mm.).  
 

 

 

 



 4 

Immaculata, Rädda Oss! 
Helige Efraim Syriern (306-73, 9 juni). Denna mycket gamla bön är troligen en 

av de mest uppskattade Mariabönerna i Kyrkans historia. Den finns återgiven i 

de flesta äldre bönböcker och änvänds ofta som novenabön vid behov. Gammal 

avlatsbön, 21 dec. 1920, 9 jan. 1933. 
 

O du rena, obefläckade och högt välsignade Jungfru, du 

som är din Sons, universums Allsmäktige Herres, 

Moder.  

Du är orörd och fullkomligt helig. Du hopp för de 

tröstlösa och alla syndare, vi sjunger ditt lov.  

Vi välsignar dig för du är full av nåd och du bar i ditt liv 

Gud som blev människa. Ödmjukt böjer vi oss alla för 

dig och ber om din hjälp (nämn böneintention).  

Heliga och orörda Jungfru, befria oss från allt som oroar 

oss och från den ondes alla frestelser.  

Var vår förebedjare och vår försvarare i dödsstunden 

och då vi ska dömas.  

Bevara oss från den eld som aldrig slocknar och från det 

eviga mörkret.  

Gör oss värdiga din Sons ära, o du älskade och milda 

Jungfru Moder.  

För du är vårt enda och säkraste hopp och du är helig i 

Guds ögon. Honom tillkomme ära och härlighet, 

majestät och makt i all evighet. Amen. 
 

Den Obefläckade Jungfruns Lilla Officium 
Detta officium komponerades på 1400-talet. Troligen är det ett verk av 

Franciskanen Pater Bernardino da Busto från Milano. Oavsett vem som är 

författaren kan man identifiera Officiet som ett franciskanskt verk. Det är 

emellertid Jesuitlekbrodern den Helige Alfons Rodriguez (1533-1617, 30 okt.) 

som gjort detta Officium känt. Han bad det själv dagligen under fyrtio år. Den 

Obefläckade Jungfrun uppenbarade sig för honom för att tacka och uppmanade 

honom att sprida detta Officium, vilket han gjorde med största iver. Den Helige 

Alfons blev en sådan förespråkare för detta Officium att man länge ansåg att han 
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var författaren och under hans namn publicerades många utgåvor. Den 

Obefläckade Jungfruns Officium var dock vida känt bland katoliker redan innan 

den Helige Alfons började be det. Bland andra brukade irländska kvinnor be 

Officiet tillsammans medan de spann. Än idag är detta ett mycket populärt 

Officium i Polen, där många kan det utantill och dessutom sjunger hela Officiet. 

Dogmen om Jungfru Marie Obefläckade Avlelse proklamerades först den 8 dec. 

1854 av den Salige Pius IX genom bullan Inefabilis Deus, men den Helige 

Alfons följde många Helgon i spåren i sin övertygelse om att detta var en 

trossanning, som han för övrigt sade sig ha fått veta av den Heliga Jungfrun 

själv i en uppenbarelse. En annan förespråkare för detta Officium var den Heliga 

Catarina Labouré (1806-76, 28 nov.). Den Heliga Catarina älskade detta 

Officium därför att hon hade upptäckt att det innehöll 63 titlar för den 

Obefläckade Jungfrun. Hon bad att man skulle recitera detta Officium vid 

hennes dödsbädd. Den Obefläckade Jungfruns Lilla Officium har en särskild 

förmåga att utverka renhetens gåva genom den Obefläckade Jungfruns förbön 

för dem som troget ber det.  

Avlatsbön (Part. avlat. Ench. Ind. nr. 22). Officiet kan man be både gemensamt 

och individuellt.  
 

Bön före varje Tidebön 

F. Obefläckade Jungfru,  

Alla öppna mina läppar + så att jag kan lovprisa ditt 

Heliga Namn. Rena mitt hjärta från alla orena, 

världsliga, onda och ytliga tankar.  

F. Upplys mitt sinne och stärk min vilja så att jag kan be 

detta officium med tillbörlig vördnad, uppmärksamhet 

och innerlighet, och på så sätt bli värdig att bönhöras av 

dig, du goda Moder.  

Alla Jag förenar mig med alla himmelens helgon, med 

alla rättfärdiga på jorden, med de trogna som lever på 

denna plats.  

F. Jag förenar mig med Dig, min Jesus, för att rätt 

kunna lovprisa och ära Din Allraheligaste Moder och på 

så vis även ära Dig i henne och genom henne.  

Alla Jag tar avstånd från allt som hindrar min 

uppmärksamhet under denna bön och min intention är 
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att be detta officium med innerlighet, ödmjukhet och 

uppmärksamhet, som om det vore mitt livs sista bön.  

Fader vår. Var hälsad Maria. 
 

Matutin och Laudes 

(Bes under natten eller tidigt på morgonen) 

F. Öppna + mina läppar 

Alla så att min mun kan förkunna den Obefläckade 

Jungfruns lov. 

F. Heliga Härskarinna, kom + till min räddning 

Alla och beskydda mig mot mina fiender. 

F. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande 

Alla nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 

Halleluja. 
 

Var hälsad Heligaste Härskarinna, 

Var hälsad du Himmelens Drottning, 

o Jungfrurnas Jungfru, 

du havets lysande stjärna. 
 

   Var hälsad du som är full av nåd 

    du strålande avbild av Gud. 

    Kom till dina barns hjälp 

    du mildaste Jungfru. 
 

Gud har utsett dig från evighet 

du renaste av alla Jungfrur. 

Han utsåg dig till sin enfödde Sons Moder 

ja, till att föda sitt eviga Ord, genom vilket allt är skapat. 
 

   Av allt levande på jord, i hav och i himlen  

   är du den som Gud har utvalt. 

   Du är Hans oskuldsfulla och ärbara Brud, 

   som är född utan arvsyndens fläck. Amen. 
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F. Gud har utvalt dig från all evighet 

Alla och Han har gett dig en ärorik plats i sitt Tempel. 
 

Avslutningsbön 

(Denna bön avslutar man varje tidebön med) 

F. Heliga Jungfru, lyssna till min bön 

Alla och låt mitt rop komma inför dig. 

F. Heliga Maria, Himmelens Drottning, vår Herres Jesu 

Kristi Moder och världsalltets Härskarinna. Du vänder 

dig aldrig bort från någon som kommer till dig. Därför 

ber jag dig att se till mig, du som är medlidande och 

barmhärtig. Be din älskade Son att Han förlåter mig alla 

mina synder så att jag blir fri från dess tyngd och med 

jubel kan sjunga din obefläckade avlelses lov. Hjälp mig 

på min pilgrimsfärd så att jag trygg under ditt beskydd 

kan nå fram till mitt mål i Kristi Rike och få ta emot det 

eviga livets segerkrans från Hans händer, Honom som 

du födde utan att förlora din Jungfrulighet, och som 

lever och råder med Fadern och den Helige Ande i all 

evighet.  

Alla Amen. 
 

F. Heliga Jungfru, lyssna till min bön 

Alla och låt mitt rop komma inför dig. 

F. Låt oss prisa Herren 

Alla Gud vi tackar Dig. 

F. Må de avlidnas själar genom Guds barmhärtighet vila 

+ i frid. 

Alla Amen. 
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Prim 

(kl. 6.00) 

F. Heliga Härskarinna, kom + till min räddning 

Alla och beskydda mig mot mina fiender. 

F. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande 

Alla nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 

Halleluja 
 

Var hälsad du visa Jungfru 

du som är helgad som boning åt den Högste. 

Din själ är en fullkomlig återspegling 

av den himmelska helighetens strålglans. 
 

   Du är helt orörd 

   från allt som är världsligt och orent. 

   I den Heliga Annas sköte  

   Blev du avlad helt fri genom nådens under. 
 

Du de levandes Moder! 

Du är de Heligas port, 

du är Jakobs nya stjärna, 

du är änglarnas Drottning. 
 

   Den onde fienden 

   söker att fånga människors själar 

   Men var du det kristna folkets 

   tillflykt och beskydd! 
 

F. Gud skapade henne genom den Helige Ande: 

Alla och Han har upphöjt henne över allt annat skapat. 
 

F. Heliga Jungfru, lyssna till min bön 

Alla och låt mitt rop komma inför dig. 

F. Heliga Maria, Himmelens Drottning… (sid 7) 
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Ters 

(Kl. 9.00) 

F. Heliga Härskarinna etc. 
 

Var hälsad du det Nya Förbundets Ark, 

Du Salomos tron. 

Var hälsad du nådens regn 

och Guds närvaros brinnande buske. 
 

   Du är det nya livets blomstrande gren, 

   du är profeternas uppfyllda längtan. 

   Du är den öppna vägen till Gud. 

   Du är det ljuvligaste Skaparen givit vår värld. 
 

En sådan Son, både Gud och man 

kunde inte ha en annan moder. 

Från syndens fläck och band 

som Eva burit du befrielse vann. 
 

   Det orena fick i dig ingen plats 

   du är upphöjd över mörker och död. 

   Du blev utvald av Gud 

   att vara Hans sanna Moder och Brud. 
 

F. Jag bor i Himmelens höjd. 

Alla Min Tron har molnen till fotapall. 
 

F. Heliga Jungfru, lyssna till min bön 

Alla och låt mitt rop komma inför dig. 

F. Heliga Maria, Himmelens Drottning… (sid 7) 
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Sext 

(Kl. 12.00) 

F. Heliga Härskarinna etc. 
 

Var hälsad ärevördiga Moder och Jungfru 

du Herrens heliga tempel. 

Du är änglarnas glädje, 

din själ är skinande ren och klar. 
 

   Du är de betrycktas tröst. 

   Du är den underbaraste trädgård av dygder. 

   Ditt tålamod har inga gränser. 

   Din kyskhet är dyrbar inför Gud. 
 

Du är som ett välsignat land, 

där helig offertjänst ständigt frambärs. 

Endast Du är fullkomligt befriad 

från allt som kan skilja människan från Gud. 
 

   Du är den Allrahögstes stad, 

   du är Porten till öst. 

   I dig finns all nåd 

   du mäktiga och ärorika Jungfru. 
 

F. Som liljan bland törnen 

Alla så är min älskade bland alla Adams döttrar. 
 

F. Heliga Jungfru, lyssna till min bön 

Alla och låt mitt rop komma inför dig. 

F. Heliga Maria, Himmelens Drottning… (sid 7) 
 

 

 

 

 

 
Non 
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(Kl. 15.00) 

F. Heliga Härskarinna etc. 
 

Var hälsad du mäktiga tillflykt för alla! 

Inga fiender kan besegra dig 

och alla dem som flyr till dig blir räddade. 

Kärleken till oss dina barn är vår seger. 
 

   Vid din obefläckade avlelse 

   besegrades den onde fienden. 

   Ditt ständiga ja till Gud 

   är alla troendes jubel och räddning. 
 

Du är den starka kvinnan, 

du är den nya Judit. 

Du är den sanne Davids tröst och glädje, 

ingen ärar Gud mer än du! 
 

   Egyptens Befriare  

   räddade den fromma Rachel, 

   men människornas Frälsare 

   gav världen Maria. 
 

F. Du min älskade är alltigenom skön 

Alla och syndens fläck finns inte i dig. 
 

F. Heliga Jungfru, lyssna till min bön 

Alla och låt mitt rop komma inför dig. 

F. Heliga Maria, Himmelens Drottning… (sid 7) 
 

 

 

 

 

 

 
Vesper 
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(Efter solnedgången) 

F. Heliga Härskarinna etc. 
 

Var hälsad du i vars kropp och själ mötet ägt rum. 

Ditt liv är bron mellan tiden och evigheten 

och genom dig kan människan möta sin Skapare. 

Endast du var värdig att föda Guds eviga Ord. 
 

   För att människan skulle befrias från avgrunden 

   och bli upphöjd till en obeskrivlig ära 

   ödmjukade sig den oändlige Guden, änglarnas 

Härskare, 

   och blev ett litet barn genom dig. 
 

Din upphöjda ära kan inte beskrivas, 

du är Guds mästerverk av allt skapat i himmel och på 

jord. 

Som den skönaste soluppgång 

så är din avlelse i världsalltets historia. 
 

   Som en lilja bland alla törnen 

   du ensam kan besegra den onde. 

   Du är den som lyser upp vår väg, 

   som solens strålar så visar du oss mot vårt mål. 
 

F. På himlen har jag satt upp ett ljus som aldrig skall 

försvinna, 

Alla som i töcken och moln har jag täckt hela jorden. 
 

F. Heliga Jungfru, lyssna till min bön 

Alla och låt mitt rop komma inför dig. 

F. Heliga Maria, Himmelens Drottning… (sid 7) 

 
 

 
Completorium 
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(Dagens sista bön) 

F. Heliga Härskarinna, be din Son Jesus Kristus att vara 

nådig mot oss, 

Alla och avvänd från oss Hans vrede. 

F. Heliga Härskarinna, kom + till min räddning 

Alla och beskydda mig mot mina fiender. 

F. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande 

Alla nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 

Halleluja 
 

Var hälsad underbara Jungfru, 

du renaste Moder, 

Barmhärtighetens Drottning 

Som är krönt med stjärnor. 
 

   Du är upphöjd över alla änglar, 

   för du är den renaste av allt skapat. 

   Den högste Konungen  

   har satt dig på sin högra sida. 
 

Du är nådens Moder. 

Du är konungarnas ljuva hopp. 

Du är havets strålande stjärna, 

som leder oss till den säkra hamnen. 
 

   Du är de sjukas hälsa. 

   Du är den Heliga Porten 

   genom vilken vi kan komma till vårt Hemland 

   och gå in i den glädjefyllda evigheten. 
  

F. Maria, ditt Namn är som ljuvligt doftande balsam. 

Alla Dina tjänare har alltid älskat ditt Heliga Namn! 
 

 
Officiets Avslutningsböner 
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Dessa böner avslutar man Completorium med. 

De kan också bes efter varje tidebön 
 

F. Du den Heligaste av alla jungfrur,  

Alla till dig offrar vi denna lovsång.  

Led oss på vår väg genom livet och hjälp oss då vi till 

sist skall överlämna vår ande åt Skaparen.  

Du ljuva och kärleksrika Jungfru Maria! Amen. 

F. I henne finns inga spår av arvssynden 

Alla ej heller har hon syndat i tankar, ord eller 

gärningar. 

F. Heliga Jungfru, i din avlelse var du obefläckad: 

Alla bed därför för oss hos Fadern vars Son du har fött. 

F. Låt oss be. Fader, från första ögonblicket beredde Du 

den Saliga Jungfrun till en värdig boning åt Din Son. 

Därför ber vi Dig att Du, som med tanke på att Kristus 

skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från 

varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes 

förbön når vårt mål hos Dig. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre.  

Alla Amen. 

F. Till ditt beskydd,  

Alla flyr vi Heliga Guds Moder. Försmå inte vår 

ödmjuka bön i vår nöd, utan bönhör oss, du ärorika och 

välsignade Jungfru. 

F. Ärorika och Obefläckade Jungfru 

Alla förbarma dig över alla dina barn. 

F. Låt oss be för vår Påve N. 

Alla Herre, bevara honom, skydda honom och gör 

honom lycklig på jorden och överlämna honom inte i 

hans fienders händer. 
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F. Låt oss be för våra välgörare. 

Alla Herre, belöna för Ditt Namns skull alla våra 

välgörare med det eviga livet. Amen. 

F. Låt oss be för alla de avlidna. 

Alla Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga 

ljuset lysa för dem. 

F. Må de vila + i frid. 

Alla Amen. 

F. Låt oss be för alla våra bröder och systrar. 

Alla Herre vår Gud, ge frid och glädje åt alla dem som 

hoppas på Dig. 

F. Herre, sänd dem hjälp från Din Helgedom. 

Alla Och sänd dem skydd från Sion. 

F. Herre, hör min bön. 

Alla Och låt mitt rop komma inför Dig. 

F. Låt oss be. Herre, tag emot vad vi förmår, och 

fullborda vad vi inte förmår. Låt oss så under den 

Obefläckade, alltid rena Jungfrun Marias beskydd 

trygga nå fram till det mål som vi inte kan uppnå av 

egen kraft. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår 

Herre.  

Alla Amen. 

F. Med Barnet du på armen bär 

Alla Välsigna oss o Moder kär.  

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

Alla Amen. 
 

Tota Pulchra 
Älskad hymn i den Franciskanska traditionen som hyllar Mysteriet om Marie 

Obefläckade Avlelse. Sjungs särskilt under Immaculatanovenan före den 8 dec. 

(29 nov. - 7 dec.). Gammal avlatsbön, 23 mars 1904, 19 dec. 1936 
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Tota pulchra es, María! 

Tota pulchra es, María! 

Et mácula originális non est in te! 

Et mácula originális non est in te. 

Tu glória Jerúsalem. Tu laetítia Israël. 

Tu honorificéntia pópuli nostri. 

Tu advocáta peccatórum. 

O María! O María! 

Virgo prudentíssima! 

Mater clementíssima! 

Ora pro nobis. 

Intercéde pro nobis, 

ad Dóminum Jesum Christum. 
 

Översättning: 

Helt obefläckad är du Maria. 

Arvssyndens fläck finns inte i dig. 

Du Jerusalems ära, du Israels glädje. 

Du vårt folks heder. Du syndarnas försvarare. 

O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru, 

be för oss hos Herren Jesus Kristus. 
 

Immaculatabönen 
Gammal avlatsbön, Leo XIII, 20 maj 1893 

Du som var Jungfru före Sonens födelse, be för oss. 
Var hälsad Maria… 

Du som förblev Jungfru under Sonens födelse, be för 

oss. 
Var hälsad Maria… 

Du som är Jungfru efter Sonens födelse, be för oss. 
Var hälsad Maria… 
 

Helige Vincents Trosbekännelse 
Helige Vincent de Paul (1581-1660, 27 sept.). 
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Allraheligaste Jungfru, jag bekänner och tror på din 

Heliga och Obefläckade Avlelse, allt igenom ren och 

utan arvssyndens fläck. O allra renaste Jungfru, för din 

jungfruliga renhets skull, för din Obefläckade Avlelse, 

för din ärorika värdighet som Guds Moder, be för mig 

hos din älskade Son om ödmjukhet och helig kärlek till 

Gud och till min nästa, hjärtats, kroppens och andens 

renhet och kyskhet, en helig uthållighet i att göra det 

goda, bönens anda, ett fullkomligt liv och en helig död. 

Amen. 
 

Bön till Guds Moder om Hjälp 

att vara kysk till Kropp och Själ 
Ur Oremus 1909 

Välsignade Jungfru, ren från all synd och all ond 

begärelse formades din själ av Skaparen. Rent och 

obefläckat var ditt liv som en ängels liv, och ingen 

skugga av synd fördunklade din själs skönhet. Därför 

har den Mäktige, vars Namn är heligt, gjort stora ting 

med dig. Renaste Jungfru, som av Guds Helige korats 

till Moder, be för oss syndare, att vi uthålligt motstår 

alla okyska begär och genom kroppens och själens 

renhet alltid är värdiga Guds välbehag. Var hälsad 

Maria. Obefläckade renhet, hjälp mig att bevara hjärtats 

renhet. Amen. 
 

 

 

 

Den Obefläckade Avlelsens Rosenkrans 

Även kallad för Immaculatarosenkransen 
 

Helige Johannes Berchmans (1599-1621, 26 nov.). Jesuitnovis och 

ministranternas Skyddshelgon, komponerade denna Rosenkrans vilken 
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han också bad dagligen under sitt korta liv för att, genom Immaculatas 

förbön och förmedling, få nåden att aldrig begå någon synd mot 

kyskheten. Salige Pius IX berikade denna Rosenkrans med avlat den 9 

januari 1852.  

Själva böneräknaren består av en ensam kula, samt fyra i en grupp. 

Dessa böner ska upprepas tre gånger (sammanlagt 15 kulor). 

Pendagnen består av en ensam kula samt den Mirakulösa Medaljen 

(som ju avbildar Immaculata, den Obefläckade Jungfrun).  
 

I. Fader vår: för att be den Evige Fadern om en djup 

vördnad för Guds Heliga Moder. 
Be fyra Var hälsad Maria: för att ära Marias fyra dygder inför Gud: 

tron, hoppet, kärleken och fromheten. 
 

II. Fader vår: för att be Sonen om ett stort förtroende för 

Maria. 
Be fyra Var hälsad Maria: för att ära Marias fyra dygder, som 

utgjorde hennes identitet: ödmjukheten, jungfrulighet, styrka och 

kärlek till fattigdomen. 
 

III. Fader vår: för att be den Helige Ande om insikt om 

den nåd som kommit mig till del genom Maria. 
Be fyra Var hälsad Maria: för att ära Marias fyra dygder i förhållandet 

till andra människor: medkännande kärlek, lydnad, barmhärtighet och 

blygsamhet (= anspråkslöst och kyskt uppträdande). 
 

Paradis vill jag kalla Dig 
Bön från den grekiska kyrkan 

 

Vad skall jag kalla dig, du högt benådade? Himmel vill 

jag kalla dig, för du lät Rättfärdighetens sol stiga upp. 

Paradis vill jag kalla dig, för i dig blommar 

Odödlighetens Blomma. Jungfru vill jag kalla dig, för 

du förblev orörd. Rena Moder vill jag kalla dig, för i 

dina armar har du burit din Son, allas vår Herre. Amen. 
 

Immaculatanovenan 
Sammanställd av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Novena inför Marie Obefläckade Avlelses Högtid bes mellan  



 19 

den 29 november – 7 december. 
 

Hymn: Tota Pulchra (sid. 16) 
 

Hyllningsbön till Den Allsmäktige 

F. Underbara är Dina verk, Herre Gud Sebaot. 

Alla Med Dina Heliga i Himlen och på jorden vill vi 

prisa Dig för Din ofattbara storhet. 

F. Du har bevarat Jungfru Maria från arvssyndens fläck. 

Alla I Din underbara godhet har Du gett oss en Moder 

som är strålande i nådens skönhet och glans. 

F. Prisad vare Du Gud som i Din outgrundliga vishet 

har berett oss plats i Ditt Himmelska Rike. 

Alla Låt oss nå fram till det Himmelska Jerusalem på 

den Obefläckade Jungfruns förbön. Amen. 
 

Bön om Den Obefläckade Jungfruns Beskydd 

F. Var hälsad Maria, full av nåd. 

Alla Herren är med dig! 

F. Ditt unika förhållande till Skaparen övergår all 

mänsklig förmåga att närma sig den Allsmäktige, därför 

är du den som utan syndens hinder kan tala direkt till 

Guds Hjärta. 

Alla Beskydda oss därför genom din förbön för den 

eviga döden, som är syndens lön. 

F. Glöm aldrig, du milda Jungfru, att Herren har 

anförtrott oss alla i din vård då Han från Korset utsåg 

dig att vara Moder för hela mänskligheten. 

Alla Heliga Obefläckade Moder, bevara oss från att 

någonsin skiljas från Gud, vårt högsta goda och vårt livs 

mål. 

F. Även om synden och vår svaga vilja till det heliga 

och upphöjda har fläckat vår själs dopdräkt, 
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Alla så överge inte oss, dina barn, du välsignade 

Jungfru, utan förbarma dig över oss i din obefläckade 

och Heliga kärlek. 

F. Välsigna oss, du Himmelens Härskarinna och den 

Gudomliga Kärlekens Moder. 

Alla Ledsaga och beskydda vår pilgrimsvandring så att 

vi når fram till Din Sons Rike. Amen. 
 

Marie Själ 

Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.) 
 

F. Marie Själ, helga mig. 

Alla Marie Hjärta, brinn i mitt hjärta. 

F. Dina händer Maria, var mitt stöd. 

Alla Din vilja Maria, led allt jag gör. 

F. Marie obefläckade ögon, vänd dina blickar till mig. 

Alla Dina läppar Maria, tala för mig. 

F. Dina sorger, Maria, styrk mig. 

Alla O Moder Maria, hör mig. 

F. Maria, dra mig till ditt Hjärta 

Alla så att jag för Jesu Hjärta blir 

en av de heliga som alltid prisar dig 

nu och i all evighet. Amen. 
 

Slutbön och Välsignelse 

F. Obefläckade Jungfru, be för oss 

Alla hos Herren Jesus Kristus 

F. I din Avlelse, Jungfru Maria, blev du bevarad från 

arvssynden 

Alla Be till Fadern vars Son Jesus Kristus du har fött. 

F. Låt oss be. Fader, från första ögonblicket beredde Du 

den Saliga Jungfrun till en värdig boning åt Din Son. 

Därför ber vi Dig att Du, som med tanke på att Kristus 



 21 

skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från 

varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes 

förbön når vårt mål hos Dig. Genom Din Son Jesus 

Kristus vår Herre. 

Alla Amen. 

F. Välsigne oss Gud Allsmäktig, Fadern + Sonen och 

den Helige Ande. Beskydde oss den Obefläckade 

Jungfrun, Guds Moder Maria, och må de himmelska 

härskarorna ledsaga oss till det eviga livet.  

Alla Amen. 
 

Novena till Immaculata 

Ur Oremus 1909 

Novenan inför Marie Obefläckade Avlelses Högtid bes mellan  

den 29 nov. - 7 dec. Bönen kan också användas som hyllningsbön  

den 8 december på Immaculatahögtiden 
 

F. Var hälsad, Maria, full av nåd 

Alla Välsignad är du ibland alla kvinnor. 

F. Du ensam har inte syndat i Adam 

Alla Du ensam har aldrig varit under den Ondes välde. 

F. När han hade överlistat den första kvinnan, sade 

Herren Gud till honom: 

Alla ”Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, 

mellan din säd och hennes säd, och hon ska 

söndertrampa ditt huvud.” 

F. Från evighet har Gud utkorat dig till sin enfödde 

Sons Moder 

Alla Och Han bevarade dig från arvsynden, så att inte 

ens en skugga av synd skulle falla på dig, för Din Sons 

skull. 

F. Vi tror och bekänner 
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Alla att du aldrig varit ett vredens barn, att du aldrig 

lidit under syndens ok och Satans välde. 

F. Vi tror och bekänner med hela Guds Kyrka: 

Alla att Herren Gud har smyckat din själ ända från 

första ögonblicket av din tillvaro, med nådens dyrbara 

gåva. 

F. Liksom den första Eva har du obefläckad framgått ur 

den Allsmäktiges hand. 

Alla Därför hälsar vi dig, liljan bland törnen 

F. och säger till dig med Höga Visans ord: 

Alla ”Alltigenom skön är du, hos dig finns ingen fläck. 

Du stiger upp lik en morgonrodnad, skön som månen, 

strålande som solen.” 

F. Var hälsad, avlad utan synd! 

Alla Vi prisar Herren för denna oförlikneliga nåd, som 

kommit dig till del för din Sons skull. 

F. Vi prisar dig salig med alla jordens släkten.  

Vi anropar dig med den Heliga Kyrkan: 

Alla Alltigenom skön är du, Maria, inte ens arvsyndens 

fläck finns i dig. 

F. Du Jerusalems ära. 

Alla Du Israels fröjd. 

F. Du vårt folks heder och stolthet. 

Alla I sanning, den Allsmäktige har gjort stora ting med 

dig. Han har störtat de mäktiga från sina troner och 

upphöjt de ringa. 

F. Avlad utan syndens fläck och prydd med nådens 

himmelska gåva, 

Alla har du, ärorika Jungfru, alltid troget samverkat med 

Herrens nåd. 
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F. Så vandrade du oavlåtligen på rättfärdighetens och 

helighetens väg, 

Alla till dess du lyckligt uppnått Sions Heliga berg, det 

Himmelska Jerusalem. 

F. Nu är du krönt med ära och härlighet. 

Alla Upphöjd över änglarnas härskaror, sittande 

närmast din Gudomlige Sons Tron. 

F. Var hälsad, Jungfru, avlad utan arvsyndens fläck. 

Alla Var hälsad, du andra Eva, som förvandlat den 

första Evas förbannelse till välsignelse. 

F. Till dig ropar vi, Evas landsflyktiga barn. 

Alla Till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna 

tårarnas dal. 

F. Vänd därför, du vår förespråkerska, vänd dina ömma 

blickar till oss 

Alla och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din 

välsignade livsfrukt. 

F. O milda, o hulda 

Alla O ljuva Jungfru Maria! 

F. I din avlelse har du förblivit obefläckad. 

Alla Heliga Guds Moder, be för oss. 

F. Låt oss be. Gud, som i den Obefläckade Jungfrun 

berett Din Son en värdig boning, vi ber Dig, att Du som 

genom samme Din Sons förutsedda död bevarat henne 

fri från all fläck, genom hennes förbön ville låta även 

oss komma till Dig. Genom samme Kristus, vår Herre. 

Alla Amen. 
 

Fröjda Dig Saligaste Jungfru 
Ur Laudes 8 dec. i Kyrkans Tidegärd 
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Heliga Guds Moder, du som strider för oss mot draken, 

dig prisar vi med tacksamhet.  

Hjälp oss i alla faror, du som står mäktig och stark vid 

Sonens sida.  

Gläd dig, Guds Moder, för genom dig går glädjen upp 

för världen,  

Gläd dig, för domen över Eva har blivit vänd i glädje; 

nu jublar alla himmelens änglar.  

Gläd dig, för skapelsen förnyas och Herren, Han som 

skapat allt, har utvalt dig och gjort dig till sin brud.  

Gläd dig, du som rymmer Honom som himlarnas 

Himmel inte kan rymma.  

Gläd dig, du port till den Treeniges Mysterium.  

Gläd dig, du som sett Paradiset öppnas.  

Gläd dig, för Himmelen har stigit ner till jorden.  

Gläd dig, du Saligaste Jungfru. Amen. 
 

Andakt till Den Obefläckade Jungfrun 
Böner av Helige Maximilian Maria Kolbe 

(1894-1941, 14 augusti) 
 

”Den som låter Maria få fria händer i sin rätt att verka med oss, 

öppnar på ett naturligt sätt vägen för den oemotståndliga Gudomliga 

föreningen med vår själ… Vår helgelse beror på Maria: det är hennes 

specialitet.”  

Helige Maximilian Maria Kolbe 
 

 
Tala om för mig vem du är 

F. Maria, Himmelens och jordens Drottning, jag vet att 

jag inte är värdig att närma mig dig, men då jag älskar 

dig så mycket vågar jag be dig vara så god och tala om 

för mig vem du är. Jag skulle vilja lära känna dig bättre, 

så att jag alltmer kan älska och ära dig med en iver som 
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inte känner några gränser. Och jag skulle vilja berätta 

för andra vem du är, så att allt fler människor kan lära 

känna dig och älska dig mera, så att du kan bli alla 

människors Drottning, Drottningen i alla hjärtan som 

slår på denna jord. Några känner inte ens ditt namn, 

andra vågar knappast se på dig, åter andra tror att de kan 

nå sitt livs mål utan dig. Det finns många människor 

som älskar dig men få som på grund av kärlek till dig är 

beredda till allt: möda, lidande, ja till och med att offra 

livet.  

När ska du bli Drottning i allas hjärtan?  

När ska jordens invånare erkänna dig som Moder?  

När ska vår Himmelske Fader bli en verklig fader och 

alla människor bröder? 
 

Högtidlig Vigningsakt till Immaculata 

F. Obefläckade Jungfru, Himlarnas och jordens 

Drottning, syndarnas Tillflykt och vår kärleksfulla 

Moder, till vilken Gud ville anförtro förmedlingen av all 

barmhärtighet.  

Alla Jag ovärdige syndare, ber i all ödmjukhet att få 

tillhöra dig helt och fullständigt.  

Gör med mig, min kropp, min själ, mitt liv, min död och 

mitt eviga liv, såsom du vill.  

Använd mig så som du anser bäst, utan förbehåll, för att 

det ska uppfyllas som är sagt om dig: ”Hon ska krossa 

ditt huvud; du ensam har förintat alla villoläror i hela 

världen”.  

Låt mig få bli ett användbart redskap i dina obefläckade 

och barmhärtiga händer för att din ära må skina allt 

starkare och klarare i mörkret hos många vilsegångna 
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och likgiltiga själar och för att kunna utbreda så mycket 

som möjligt, Jesu Heliga Hjärtas Rike.  

Där du är närvarande triumferar alltid omvändelsens 

och heliggörandets nåd, för all nåd kommer genom dina 

händer till oss från Jesu Heliga och Barmhärtiga Hjärta. 
 

Det Marianska Löftet 

F. Tillåt mig att vörda Dig, Allrasaligaste Jungfru.  

Alla Tillåt mig att vörda dig genom mina förpliktelser 

och personliga uppoffringar.  

F. Tillåt mig att leva, arbeta, lida, förtäras och dö för 

dig.  

Alla Tillåt mig att leda hela världen till dig.  

F. Tillåt mig att bidra till en allt större upphöjelse av 

dig, till den allra största upphöjelsen av dig. Tillåt mig 

att ge dig en sådan ära som du förut aldrig har fått.  

Alla Tillåt andra att överträffa mig i sin iver för din 

upphöjelse och mig att överträffa dem,  

F. så att i en värdig tävlan din ära alltmer ökar, allt 

snabbare, allt intensivare, så som Gud önskar, Han som 

har skapat dig på detta outsägliga sätt, högre än alla 

andra varelser.  

Alla Endast i dig har Gud vördats utan jämförelse mer 

än i alla sina heliga. Amen. 
 

Överlåtelse till Immaculata 

F. Maria, min Drottning och Moder, välsignad är du i 

evighet som tänker på mig, trots allt mitt högmod och 

självkärlek. På Domens Dag ska alla förstå att det var 

du som gav mig allt och min litenhet.  

Alla Välsignad är du i all evighet, Immaculata!  
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Jag tillhör dig för evigt till kropp och själ, hela mitt liv, 

min död och evighet. Gör med mig vad du vill och jag 

ska vara nöjd.  

F. Om du vill att jag ska lämna denna värld i detta 

ögonblick, så må så ske, eller senare, må då detta ske. 

Alla Jag är din, min älskande Moder. Amen. 
 

Avsluta gärna andakten med Tota Pulchra (latinsk text sidan 16) 

Eller be tillsammans den svenska översättningen: 
 

Helt obefläckad är du Maria.  

Arvsyndens fläck finns inte i dig.  

Du Jerusalems ära, du Israels glädje.  

Du vårt folks heder.  

Du syndarnas försvarare.  

O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru,  

be för oss hos Herren Jesus Kristus. 
 

Vig dig till Maria genom  

Militia Immaculatae (Marie Härskara) 
 

”Kärnan i MI består i att tillhöra Immaculata på ett ovillkorligt, 

oåterkalleligt och obegränsat sätt. Med andra ord, MI-medlemmen 

blir hennes egendom. Rörelsen kallas för ’Militia’ – ’härskara’ för att 

de som vill tillhöra rörelsen inte begränsar sig till denna fullkomliga 

vigning av sig själva, utan gör allt de kan för att erövra andras 

hjärtan för Immaculata.” 
Helige Maximilian Maria Kolbe 

en av grundarna till MI 

Helige Maximilian Maria Kolbes andliga rörelse Militia 

Immaculatae – Marie Härskara har sitt säte hos 

Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) i Jönköping 
 

Man blir medlem genom upptagningsrit (oftast under en 

Mässa) eller genom att ge sitt namn till MI. 
 

Kontakta MI:s kyrklige assistent i Sverige: 



 28 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 
 

e-post: joseph.nilsson@gmail.com 
 

S:t Franciskus Kloster – Gråbröderna 

Klostergatan 70  

553 35 Jönköping 
 
 

 

Ave Maria Publikationer 
till Immaculatas ära 

 

Bönböcker, häften och foldrar till hjälp för det  

andliga livet och ett innerligare böneliv 

 

Hjälp oss att sprida det glada budskapet genom  

Ave Maria Publikationers utgivning av nya böcker, 

häften och foldrar 

 

Swish 076 555 84 06  
(kyrkoherdens telefonnummer – skriv: AMP) 

 

Eller ge ditt bidrag i kuvert och överlämna till någon av 

Gråbröderna – skriv: AMP 

mailto:joseph.nilsson@gmail.com

