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Jesu Hjärta Fredag 
(första fredagen i månaden) 

 

Vigning och Gottgörelseakt till Jesu Allraheligaste Hjärta 

P/D. Jesu Heliga Hjärta, 

Alla vi kommer i ödmjukhet inför Dig, vi kommer för att 

förnya vår vigning till Dig, med beslut om att gottgöra, genom 

en förökad kärlek och trohet till Dig, för alla de oupphörliga 

förolämpningar som ständigt riktas mot Dig. 
 

P/D I fasthet beslutar vi: 

Alla Ju mer Dina mysterier hädas,  

desto mer ska vi tro dem, Jesu Heliga Hjärta. 
 

P/D. Ju mer gudlösheten söker att förinta vårt hopp om 

odödlighet, 

Alla desto mer ska vi sätta vårt hopp till Ditt Heliga Hjärta,  

de dödligas enda hopp. 
 

P/D. Ju fler hjärtan som står emot Din gudomliga dragning, 

Alla desto mer ska vi älska Dig, som är värd all kärlek. 
 

P/D. Ju mer Din Gudom är ifrågasatt, 

Alla desto mer ska vi tillbe den, Jesu Gudomliga Hjärta. 
 

P/D. Ju mer Dina Heliga Lagar är glömda och överskridna, 

Alla desto mer ska vi iaktta dem, Jesu Heliga Hjärta. 
 

P/D. Ju mer Dina Sakrament är föraktade och övergivna, 

Alla desto mer ska vi ta emot dem med kärlek och respekt, 

mest generösa Jesu Gudomliga Hjärta. 
 

P/D. Ju mer Dina vördnadsvärda dygder är glömda, 

Alla desto mer ska vi sträva efter att praktisera dem,  

Heliga Hjärta, alla dygders förebild. 
 

P/D. Jesu Allraheligaste Hjärta, Du mest älskade.  

Du är inte älskad. Hur önskar jag inte att Du vore älskad. 
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Alla Min Skapares Hjärta, led mig till fullkomligheten. 
 

P/D. Min Frälsares Hjärta, fräls mig. 

Alla Min Domares Hjärta, förlåt mig. 
 

P/D. Min Faders Hjärta, led mig. 

Alla Min Brudgums Hjärta, älska mig. 
 

P/D. Min Broders Hjärta, bli kvar hos mig. 

Alla Min Lärares Hjärta, lär mig. 
 

P/D. Min Konungs Hjärta, var min krona. 

Alla Min Välgörares Hjärta, berika mig. 
 

P/D. Min Herdes Hjärta, vaka över mig. 

Alla Min Väns Hjärta, var min tillflykt. 
 

P/D. Jesu Hjärta, dra mig till Dig så att jag älskar Dig  

Alla och blir alltmer förenad med Dig. 
 

P/D. Låt oss be. Vi ber Dig, Herre, må Din Helige Ande 

upptända oss med den kärlek som vår Herre Jesus Kristus lät 

strömma ut ur djupet av sitt Hjärta till världen och som Han så 

innerligt önskade skulle bli upptänd av den. 

Alla Amen. 
 

P/D. Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat, 

Alla forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta. Amen. 
 

Bön för Gottgörelselördagar  
(första lördagen i månaden) 

 

P/D. Låt oss ge gottgörelse för de förolämpningar som sårar 

Marie Obefläckade Hjärta enligt de budskap som Syster Lucia 

från Fatima fick ta emot från Herren. 
 

För hädelser mot hennes Obefläckade Avlelse. 

Alla Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig.  
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Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, 

Jesus.  

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

dödsstund. Amen. 
 

P/D. För hädelser mot hennes ständiga Jungfrulighet. 

Alla Var hälsad Maria… 
 

P/D. För hädelser mot hennes gudomliga Moderskap och 

vägran att erkänna henne som människornas Moder. 

Alla Var hälsad Maria… 
 

P/D. För deras gärningar som offentligt sprider i människors 

hjärtan likgiltighet, förakt och till och med hat mot vår 

Obefläckade Moder. 

Alla Var hälsad Maria… 
 

P/D. För deras gärningar som direkt hånar och vanhelgar 

hennes heliga bilder. 

Alla Var hälsad Maria… 
 

P/D. Herre Jesus Kristus, vår Herre och Gud, för Marie 

Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas skull, för hennes tårars 

och smärtors skull, för hennes heliga kärleks skull, förlåt alla 

syndare och oss alla de gånger vi inte visat tillbörlig aktning, 

vördnad, tillit och kärlek till Din älskade Moder, som Du själv 

har gett oss till evig Moder i Ditt Rike. 

Låt oss på hennes förbön, som är Dig så kär, få uppnå det som 

Du lovar alla som älskar och lyder Dig. Du som med Fadern 

och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet. 

Alla Amen.  
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Onsdagsandakten till Vår Fru och Moder  

av Den Ständiga Hjälpen 
 

Sub tuum praesidium är den äldsta kända bönen till Guds Moder: 

F. Till ditt beskydd, flyr vi, Heliga Guds Moder.  

Alla Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss 

alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru 
 

Vädjan till Vår Moder av Den Ständiga Hjälpen: 

F. Kärleksrika, ömma och barmhärtiga Moder, se till oss dina 

barn i vår svaghet och rädsla för att gå under i lidande och 

frestelser. Så som du var till tröst, styrka och hjälp för din 

älskade Son, vår Frälsare Jesus Kristus, var också alltid vid 

vår sida och försvara oss från allt som kan skada oss till kropp 

och själ.  

Hjälp oss att i livets alla svårigheter inte ge vika för missmod 

och bitterhet eller brista i tro, utan inge oss hopp om den eviga 

himmelska glädje som väntar dem som är trogna intill slutet. 

Må ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta beskydda och 

bevara i Guds nåd och kärlek, oss och alla dem vi ber för, i 

livet, i döden och då vi ska dömas av din Son. 

Alla Amen. 
 

Lilla litanian till Vår Moder av den Ständiga Hjälpen: 

Moder av den Ständiga Hjälpen, Kom till vår räddning 

Moder av den Ständiga Hjälpen, Skynda till vår hjälp 

Moder av den Ständiga Hjälpen, Försona oss med din Son  

Moder av den Ständiga Hjälpen, Anbefall oss åt din Son  

Moder av den Ständiga Hjälpen, Led oss till din Son 

Moder av den Ständiga Hjälpen, Må ditt Moderliga Hjärta ge 

oss inre glädje och frid 

F. Med den Helige Josef, be för oss Heliga Guds Moder, du 

mäktiga hjälp för alla som är återlösta genom Kristi Heliga Sår 

och Dyrbara Blod 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.  
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F. Låt oss be. Herre, bevara Dina tjänare i frid och låt oss, som 

har förtroende för den Heliga och alltid rena Jungfru Marias 

beskydd, vara trygga för alla fiender, genom Kristus, vår 

Herre.  

Alla Amen. 
 

Memorarebönen: 

F. Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin 

har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och bett 

om din hjälp har blivit övergiven. 

Alla Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma 

syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.  

Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du 

Ordets Moder, Maria. Amen. 
 

Avslutning på onsdagsandakten: 

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. 
 

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession 

”Pragprocessionen” 
6 januari 

 

Texten för denna andakt finns i särskilt häfte på grund av textens sidantal. 
 

Blasiusvälsignelse  
1 februari 

 

Novena: 23 - 31 januari  

Festdag: 1 februari (i Kyrkans allmänna kalendarium firas han den 3 februari) 

Anropas för sjuka djur, halsinfektioner och för attacker från vilda djur.  

Helige Blasius var biskop i Armenien på den romerske kejsaren Diocletianus’ 

tid.  

Till följd av denne härskares fruktansvärda förföljelse såg Blasius sig tvingad att 

fly ur staden till en håla i det närbelägna berget. Där höll han sig dold, till dess 

han upptäcktes av soldaterna. Dessa tog honom till fånga och förde honom till 
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sin överste, som lät kasta honom i fängelse. Där helade han många sjuka, som 

folket förde till honom. Däribland var även en ung pojke som fått ett fiskben i 

halsen och om vilken läkarna hade gett upp allt hopp. Den Helige Blasius 

välsignade och botade pojken.  

Efter tortyr halshöggs Blasius ca år 300 då han vägrade att ge upp sin kristna tro. 
 

P/D. Vår hjälp är i Herrens Namn. 

Alla Hans som har skapat himmel och jord. 

P/D. Låt oss be. Vi prisar Dig, Fader, Herre över vårt liv och 

vi ber Dig: välsigna  dessa ljus och ge åt alla som samlats på 

den Helige Blasius minnesdag, hjälp och skydd till kropp och 

själ. Skydda dem för sjukdom och olycka och led dem genom 

detta livets faror hem till Dina boningar.  

Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre. 

Alla Amen. 
  

Eller om Blasiusvälsignelsen delas ut på annan dag än den 1 februari: 
 

P/D. Må Gud Allsmäktig i sin godhet på den helige biskopen 

och martyren Blasius förbön välsigna  dessa ljus och ge sin 

nåd till alla dem som i sann tro låter beröra sin hals med dessa 

genom hans lidandes förtjänster befrias från varje halssjukdom 

och allt annat ont för att friska och glada tacka Herren för 

Hans Kyrka och lova Hans ärorika Namn, som är prisat i 

evigheters evighet.  

Alla Amen. 
 

Då prästen eller diakonen ger välsignelsen säger han: 
  

På förbön av den Helige Blasius, biskop och martyr, beskydde 

dig Herren Gud från halssjukdom och allt annat ont. 

I Faderns,  och Sonens och den Helige Andes Namn.  

Man svarar: Amen. 
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Josefsnovenan 
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

10-18 mars 
 

P. I Faderns  och Sonens och den Helige Andes Namn. 

Alla Amen. 

P. Inför din högtid, Helige Josef, ber vi om ditt Kyska, 

Faderliga och Ömma Hjärtas välsignelse, ledning och 

beskydd.  

Alla I ditt Hjärta, så rent och kärleksfullt, lägger vi ner alla 

våra böneintentioner för hela Kyrkan och Gråbrödernas Orden 

för vilka du är särskild skyddspatron, vår församling, våra 

familjer, de döende, de själar som renas efter sin död, och alla 

våra nära och kära. 

P. Till ditt beskydd flyr vi Helige Josef, 

Alla försmå inte vår bön i vår nöd, utan befria oss alltid från 

alla faror, du ärorike och välsignade Fader! 
 

P. Var du för oss en fader som leder oss på Guds vägar, 

Alla och en tröstande famn i livets svårigheter och motgångar.  

P. Överge oss aldrig, 

Alla låt oss få känna samma säkra stöd från dig under vår 

pilgrimsvandring som den Maria och Jesus fick av dig, du 

ömme Fader. 
 

P. Helige Josef, du den Universella Kyrkans mäktige 

skyddspatron, 

Alla beskydda från allt ont till kropp och själ vår påve, alla 

biskopar, präster, diakoner och gudsvigda och Kyrkans alla 

söner och döttrar. 

P. Genom din starka förbön hjälp dem som kommit bort från 

Kyrkans gemenskap. 

Alla Tänk särskilt på dem vars frälsning vi oroar oss för. 
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P. Helige Josef, du den Heliga Familjens huvudman, 

Alla välsigna och beskydda våra familjer och be för att enhet 

och äkta kärlek må råda i våra hem. 

P. Helige Josef, du Guds Sons fosterfar, 

Alla låt ditt beskydds mantel omsluta alla äkta män och våra 

familjefäder. 
 

P. Helige Josef, du arbetarnas föredöme och beskyddare, 

Alla må alla arbetare sträva efter att förhärliga Gud och ge 

Honom ära genom sina mödor. 
 

P. Helige Josef, du de döendes skyddshelgon, 

Alla Låt oss alla på din förbön få en helig och salig död i Guds 

fulla vänskap, kärlek och frid. 

P. Be även för dem som måste renas efter sin död, 

Alla att de snart må tas emot i den eviga glädjen hos dig och 

alla de heliga. 
 

P. Låt oss få din lydnad för Guds Vilja, 

Alla Helige Josef, be för oss. 

P. Hjälp oss att få tron att bära genom livet, 

Alla Helige Josef, be för oss. 

P. Låt oss få äkta kärlek till Maria, vår Moder, leva i hennes 

gemenskap och i alla dagar bli burna av hennes och din 

förbön, 

Alla Helige Josef, be för oss. 

P. Hjälp oss att bli renhjärtade för Guds ära och för vår egen 

helgelses skull, 

Alla Helige Josef, be för oss. 

P. Lär oss den yttre och inre tystnaden så att vi kan leva ett 

verkligt andligt liv som du och Maria levde i Nasaret. 

Alla Helige Josef, be för oss. 
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P. Visa oss hur vi ska bära livets bördor och svårigheter med 

uppriktig överlåtelse och tillit till Gud och med äkta tålamod, 

Alla Helige Josef, be för oss. 

P. Vi ber om inget mindre än att få likna dig andligen, Helige 

Josef, låt oss inte behöva gå tomhänta från dig, du gode och 

ömme fosterfader till vår Frälsare Jesus Kristus, 

Alla Helige Josef, be för oss. Amen. 
 

P. Helige Josef, du den Himmelske Faderns utvalde till att ge 

kärlek och omsorg åt Guds största skatt på jorden: Hans 

Enfödde Son Jesus och Maria Hans Moder. 

Alla Också vi tillhör Jesus och Maria genom Frälsningsverket, 

så var även för oss den kärleksfulle fader vi behöver under 

resten av vår pilgrimsvandring och i vår dödsstund. 

P. Vi litar på att du verkligen har ett ömt Hjärta vars kärlek till 

oss, dina barn, är starkare än alla faror till kropp och själ i 

detta liv. 

Alla Helige Josef, vi litar på dig och vi ber dig ödmjukt: låt 

oss i evighet få tillhöra dem som du har kär och som du 

erkänner som dina barn. Amen. 
 

P. Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum 

till den Saliga Jungfrun Maria, 

Alla be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen. 

P. Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, 

Alla be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. 
 

Majandakt 
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

 

F. Maria, vår Himmelska Moder, under denna månad, som är 

särskilt vigd till dig, bär vi fram våra böneintentioner till ditt 

Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta: 
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Alla Be för Kyrkan och alla dess tjänare. 

Beskydda vår Påve N. 

Välsigna alla Kyrkans biskopar, präster och diakoner. 

Led alla Gudsvigda bröder och systrar på helighetens stig. 

Omslut med din moderliga omsorg alla familjer, alla ofödda 

barn, alla sjuka, lidande, ensamma, betryckta, de döende och 

alla dem som ingen ber för. 

Befria, genom din förbön, alla som är fångar under synd och 

onda och orena böjelser. 

Maria, skänk oss den sanna glädjen i Kristus och visa oss att 

du är vår verkliga Moder. 

Ta till ditt Moderliga Hjärta alla våra böneintentioner och låt 

oss få tillhöra dig, nu och för evigt. Amen. 
 

Sub Tuum Praesidium 

F. Heliga Maria, Guds Moder, med kärlek och tillförsikt 

vänder vi oss till dig och viger oss till ditt Obefläckade Hjärta 

för att ära dig och be om ditt moderliga beskydd och din 

välsignelse för oss, för Kyrkan, för Guds folk och hela 

mänskligheten. 
 

Till ditt beskydd flyr vi, Heliga Guds Moder. 
 

Alla Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss 

alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru. Amen. 
 

Lauretanska Litanian 

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. nr. 22) 

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, be för oss 

Heliga Guds Moder 

Heliga Jungfru över alla jungfrur 

Kristi Moder 

Kyrkans Moder 

Den gudomliga nådens Moder 

Du rena Moder 

Du kyska Moder 

Du okränkta Moder  

Du Moder utan fläck 

Du högt älskade Moder 

Du underbara Moder 

Du det Goda Rådets Moder 

Du Moder till vår Skapare  

Du Moder till vår Frälsare 

Du visa Jungfru 

Du vördnadsvärda Jungfru 

Du högtlovade Jungfru 

Du mäktiga Jungfru 

Du milda Jungfru 

Du trogna Jungfru 

Rättfärdighetens spegel 

Vishetens säte 

Orsak till vår glädje 

Du Andens kalk 

Du dyrbara kalk 

Du hängivenhetens kalk 

Du hemlighetsfulla ros 

Du Davids torn 

Du elfenbenstorn 

Du gyllene hus 

Du Förbundets ark 
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Du Himmelens port 

Du morgonstjärna 

Du de sjukas hälsa 

Du syndarnas tillflykt 

Du de bedrövades tröst 

Du de kristnas hjälp 

Änglarnas Drottning 

Patriarkernas Drottning 

Profeternas Drottning 

Apostlarnas Drottning 

Martyrernas Drottning 

Bekännarnas Drottning 

Jungfrurnas Drottning 

Alla de heligas Drottning 

Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck 

Du Drottning upptagen i Himmelen 

Du Drottning av den Heliga Rosenkransen 

Du familjernas Drottning 

Du fredens Drottning 
 

Guds Lamm som borttager världens synder, 

förskona oss, o Herre 

Guds Lamm som borttager världens synder,  

bönhör oss, o  Herre 

Guds Lamm som borttager världens synder,  

förbarma Dig över oss, o Herre. 
 

F. Be för oss, Heliga Guds Moder, 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften 

F. Låt oss be. Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid glädjas 

åt både själens och kroppens hälsa, och låt oss på den heliga 

alltid rena Jungfru Marias förbön, befrias från all bedrövelse 

och få njuta den eviga glädjen. Genom Kristus vår Herre. 

Alla Amen. 
 



 14 

 

Marie Själ 

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

mycket älskade bön har den Helige Louis haft den medeltida bönen Kristi Själ. 
 

F. Marie Själ, helga mig. 

Alla Marie Hjärta, brinn i mitt hjärta. 

Dina händer Maria, var mitt stöd. 

Din vilja Maria, led allt jag gör. 

Marie obefläckade ögon, vänd dina blickar till mig. 

Dina läppar Maria, tala för mig. 

Dina sorger, Maria, styrk mig. 

O Moder Maria, hör mig. 

Maria, dra mig till ditt Hjärta 

så att jag för Jesu Hjärta blir 

en av de heliga som alltid prisar dig 

nu och i all evighet. Amen. 
 

Memorarebönen 

F. Påminn dig, milda Jungfru Maria,  

Alla att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit 

sin tillflykt till dig och anropat din hjälp har blivit övergiven.  

Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till 

dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.  

Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du 

Ordets Moder, Maria. 
 

F. Med Barnet du på armen bär, 

Alla välsigna + oss, o Moder kär. 
 

Välsignelse av Olja på Helige Felix Dag 
18 maj 

 

Felice föddes i Cantalice (Rieti) år 1515. Arbetade som lantbrukare 

tills han var trettio år gammal. Trädde sedan in hos Kapucinerna som 

nästan genast gav honom uppdraget att tigga. Detta gjorde han med 

uppbygglig enkelhet i fyrtio år. Felice blev känd för sin ständiga bön 

och ödmjuka glädje där han gick omkring på Roms gator och hjälpte 
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fattiga och sjuka. Det var för dem han bad om pengar och samtidigt 

uppmanade han barn och ungdomar att sjunga Guds lov.  

Han kallades allmänt för Broder Deo gratias för sin vanliga hälsning. 

Den Helige Filippo Neri var mycket god vän med Felice och den 

Helige Carlo Borromeo samtalade gärna med denne enkle broder. 

Felice var älskad och uppskattad av alla. Dog i Rom den 8 maj 1587. 

En gammal sed denna dag är att välsigna olja till den helige Felices 

ära. 
 

P. Olja är symbolen för överflödande och genomträngande 

nåd och välsignelse i den Heliga Skriften. Med helig olja 

vigdes kungar och profeter i det Gamla Förbundet. Med Helig 

Krisma vigs vi genom Dopets Sakrament till att bli präster, 

profeter och kungar och genom samma Krisma beseglas vår 

själ vid Bekräftelsens Sakrament till att bli den Helige Andes 

eviga tempel. Oljan är därför ett tecken på Guds obegränsade 

godhet, vilket inger oss glädje och tacksamhet.  

Likt den Helige Felice av Cantalice är vi inbjudna till att delta 

i den lovsång som aldrig ska tystna genom vårt glada och 

tacksamma vittnesbörd om vad vi får ta emot från Gud. Låt 

oss därför tacka Herren för oljan, och samtidigt låta den bli en 

påminnelse om den välsignelse och det löfte som vi är bärare 

av. 
 

Låt oss be. Allsmäktige evige Gud, Du ursprung och källa till 

all nåd och välsignelse, ja, till livets glädje, din omsorg om oss 

har inga gränser.  

Du har skapat oss av intet för att vi skulle få dela det eviga 

livet med Dig. Du smorde oss med frälsningens olja i 

Sakramenten, för att vi skulle likna Din älskade Son Jesus 

Kristus, som för evigt är sann Präst, Profet och Konung.  

Genom helgad olja vigde Du oss till Ditt tempel för att 

lovsången aldrig skulle tystna i våra hjärtan.  

På den Helige Felix förbön ber vi Dig att välsigna  denna 

olja, så att den för oss blir tecken på Din nåd, som 



 16 

genomtränger och helgar våra liv. Låt Korsets tecken, som vi 

ska teckna varandra med bli en uppmaning till att leva vår 

kallelse att vara glädjens budbärare för alla.  

Välsigna  evige Fader, oss, våra familjer och alla som står 

oss nära. Var trösten för dem som sörjer och beskyddet för 

dem som är i fara. Låt oss en dag alla få del i den Himmelska 

glädjen tillsammans med dina helgon, då vi tillsammans med 

dem för evigt ska lovsjunga Din barmhärtighet. Om detta ber 

vi genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig 

Fader och den Helige Ande, lever och råder i en enhet, i 

evigheters evighet. Amen. 
 

Prästen bestänker nu oljeflaskorna med vigvatten. 
 

Hemma tar man lite av den välsignade Felixoljan på tummen och gör 

korstecknet på varandras pannor med orden: 

Må Herren ge dig den eviga glädjen.  

Välsigne dig Gud Fadern  och Sonen och den Helige Ande. 
Man svarar:  

Amen. Gud vare tack (Deo gratias) 
 

Jesu Hjärta Andakt för juni månad 
 

F. Jesu Heliga Hjärta, ta emot min tillbedjan, lovprisning, 

tacksägelse och gottgörelse för mina och alla medmänniskors 

synder.  

Alla Till Din Heliga Kärlek viger jag mig och alla människor. 

Du har gett underbara löften till dem som ärar och älskar Ditt 

Heliga Hjärta, därför ber vi Dig med förtroende: 
 

Litania till Jesu Heliga Hjärta 

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr .22) 

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 
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Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss 

Gud Son, världens Frälsare 

Gud Helige Ande 

Heliga Treenighet, en Ende Gud 

Jesu Hjärta, Guds Sons tillbedjansvärda Hjärta 

Jesu Hjärta, format i Jungfru Marias sköte av den Helige Ande 

Jesu Hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord 

Jesu Hjärta, Guds oändliga Helighets Hjärta 

Jesu Hjärta, Guds Heliga Tempel 

Jesu Hjärta, den Allrahögstes Tabernakel 

Jesu Hjärta, Guds Hus och Himmelens Port 

Jesu Hjärta, kärlekens glödande eld 

Jesu Hjärta, rättfärdighetens och kärlekens ursprung 

Jesu Hjärta, överflödande av godhet och kärlek 

Jesu Hjärta, Du väldiga djup av alla dygder 

Jesu Hjärta, värdigt att ta emot allt lov 

Jesu Hjärta, alla hjärtans Konung och medelpunkt 

Jesu Hjärta, som rymmer all vishet och kunskap 

Jesu Hjärta, där Gudomens hela fullhet bor 

Jesu Hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag 

Jesu Hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del 

Jesu Hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen 

Jesu Hjärta, tåligt och fullt av medlidande 

Jesu Hjärta, rikt för alla som åkallar Dig 

Jesu Hjärta, Källa till liv och helighet 

Jesu Hjärta, Försoningsoffer för våra synder 

Jesu Hjärta, utsatt för hån och smädelser 

Jesu Hjärta, sårat för våra missgärningars skull 

Jesu Hjärta, lydigt intill döden 

Jesu Hjärta, genomborrat av soldatens lans 

Jesu Hjärta, Källa till all tröst 

Jesu Hjärta, vårt Liv och vår Uppståndelse 

Jesu Hjärta, vår Frid och vår Försoning 
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Jesu Hjärta, Räddningen för dem som hoppas på Dig 

Jesu Hjärta, Hoppet för dem som dör i Dig 

Jesu Hjärta, alla heligas Lycka 
 

Guds Lamm, som borttager världens synder, 

förskona oss, o Herre 

Guds Lamm, som borttager världens synder, 

bönhör oss, o Herre 

Guds Lamm, som borttager världens synder,  

förbarma Dig över oss, o Herre 
 

F. Jesus, mild och ödmjuk av Hjärtat, 

Alla forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta. 

F. Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, i Jesu Hjärta, sårat av 

vår synd, skänker Du Din kärleks och barmhärtighets 

överflöd. Vänd vårt hjärta helt till Honom i uppriktig bot för 

vår och hela världens skuld. Genom Honom, Jesus Kristus, vår 

Herre. 

Alla Amen. 
 

F. Lovade, prisade och ärade vare  

Alla Jesu Heliga och Gudomliga Hjärta,  

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta och  

Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, 

nu och i all evighet. Amen. 
 

F. Jesus, Maria och Josef:  

Alla jag ger Er mitt hjärta och min själ. 

F. Jesus, Maria och Josef:  

Alla hjälp mig i min sista strid. 

F. Jesus, Maria och Josef:  

Alla må min själ få lämna denna värld i frid. 
 

F. Jesu Heliga Hjärta, 

Alla må Din välsignelse + komma över oss nu och för evigt. 

Amen. 
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Andakt till Den Helige Antonius av Padua 
13 juni 

 

P. Låt oss välsigna och lovprisa vår Herre och Gud som ger 

oss helgonen till föredöme och förebedjare. På den Helige 

Bekännaren Antonius förbön må Gud välsigna oss, 

Franciskanordens alla medlemmar och oss alla:  
 

Litania till Den Helige Antonius 

Ur Via Franciscana Ad Cælestem Hierusalem, 1751 

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 

Heliga Treenighet, en ende Gud 

Heliga Maria, be för oss 

Heliga Guds Moder 

Heliga Maria, Änglarnas Drottning och Franciskanordens 

Försvarare 

Heliga Jungfru över alla jungfrur 

Helige Josef, Franciskanordens Beskyddare 

Helige Serafiske Fader Franciskus 

Helige Antonius av Padova 

Du Franciskanordens prydnad 

Du jungfrulighetens lilja 

Du fattigdomens klenod 

Du lydnadens förebild 

Du avhållsamhetens spegel 

Du den väldoftande kyskhetens käril 

Du den strålande helighetens stjärna 

Du sedernas prydnad 



 20 

Du paradisets skönhet 

Du Guds Ords bevarare 

Du sanningens lärare 

Du nådens förkunnare 

Du de dåliga vanornas bekämpare 

Du dygdernas såningsman 

Du kättarnas hammare 

Du de otrognas orsak till ångest 

Du de bedrövades tröstare 

Du som rannsakar samveten 

Du som längtade efter martyriet 

Du demonernas fruktan 

Du helvetets skräck 

Du ständige undergörare 

Du som finner det som är försvunnet 
 

Var oss nådig, förskona oss, o Herre 

Var oss nådig, bönhör oss, o Herre 

Från allt ont, fräls oss, milde Herre Gud 

Från alla synder 

Från den otrogne djävulen 

Från sjukdom, hunger och krig 

Från den eviga döden 

För den Helige Antonius´ förtjänsters skull 

För den Helige Antonius´ glödande kärleks skull 

För den Helige Antonius´ profetiska andes skull 

För den Helige Antonius´ ivriga förkunnelses skull 

För den Helige Antonius´ önskan om martyriet skull 

För den Helige Antonius´ fullkomliga iakttagande av 

kyskheten, fattigdomen och lydnaden skull 

På Domens Dag 
 

Vi syndare, vi ber Dig, bönhör oss 

Att Du ville leda oss till den rätta botgöringen 
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Att Du i oss ville tända den gudomliga kärlekens låga 

Att Du ger oss det vi söker genom den Helige Antonius´ 

förbön 

Att Du ger oss den Helige Antonius´ äkta botfärdighet, 

ödmjukhet, tårars gåva och Heliga kontemplation 

Att Du inte överlämnar oss åt världens, djävulens och 

kroppens lockelser och begär 

Att Du i all vår nöd och i alla våra lidanden låter oss få åtnjuta 

den Helige Antonius´ förbön hos Dig 

Att Du ville bönhöra oss 

Guds Son 
 

Guds Lamm som borttager världens synder, 

förskona oss, o Herre 

Guds Lamm som borttager världens synder, 

bönhör oss, o Herre 

Guds Lamm som borttager världens synder, 

förbarma dig över oss, o Herre 

P. Be för oss Helige Antonius, 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften. 

P. Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, i den Helige Antonius 

gav Du Ditt folk en stor förkunnare av ordet och en 

förebedjare i nöd. Låt oss med hjälp av honom finna Kristi väg 

och tveklöst vandra den och känna Din hand när svårigheter 

möter. Genom Jesus Kristus vår Herre. 

Alla Amen. 
 

Välsignelse av Antoniusliljor den 13 juni 

Välsignelseakten inleds med läsning av Matteus 6:24-33 

Diakon/präst Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och 

dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte 

livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på 

himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, 

men er Himmelske Fader föder dem. Är inte ni värda mycket 

mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda 
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aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se 

på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 

Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som 

en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, 

som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall Han då 

inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga 

bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? 

Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. 

Men er Himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Sök 

först Hans Rike och Hans rättfärdighet, så skall ni få allt det 

andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. 
 

P. Låt oss be. Gud, alla människors Skapare och Beskyddare, 

obefläckade och rena kärlek, all nåds och det eviga livets 

Givare, helga genom Din heliga välsignelse  dessa liljor, som 

vi med tacksamhet till den Helige Antonius´ ära, han som är 

kyrkolärare och bekännare, bär fram inför Dig.  

Välsigna dessa liljor med Ditt Heliga Kors´ tecken , Din 

himmelska dagg, Du som så kärleksfullt skapade dem för att 

glädja människan med dess skönhet och väldoft.  

Berika dem med sådan kraft  att de botar alla sjukdomar, ger 

kraft att övervinna alla frestelser, bevarar helig renhet, bringar 

fred och nåd åt alla, som tjänar Dig, vilken sjukdom, eller 

vilken människa som än bär fram dem i vördnad genom Din 

tjänare Antonius´ förbön.  

Genom Jesus Kristus, vår Herre.  

Alla Amen 
 

Prästen bestänker nu liljorna med vigvatten. 
 

Välsignelse av Antoniusbröd 

(äger rum direkt efter välsignelsen av liljorna) 

P. Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, i Din försyn förser Du 

Dina barn med allt gott och beskyddar de Dina till kropp och 

själ.  
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Vi ber Dig, välsigna  i Din godhet detta bröd, som vi tar 

emot som ett tecken på Din kärleksfulla försyn.  

Låt oss på Din tjänares, den Helige Antonius, förbön alltid få 

åtnjuta Dina gåvor som uppehåller vårt liv så länge vi, enligt 

Din Vilja, ska fortsätta vår pilgrimsvandring på denna jord, 

och styrker och helgar vår själ till dess den kommer fram till 

de heligas Boningar.  

Om detta ber vi genom Din Son Jesus Kristus vår Herre. 

Alla Amen. 
 

Brödet bestänks med vigvatten.  

Vid brödet ska också stå en tom korg i vilken de troende kan lägga sin 

offergåva, tecknet på tacksamhet och villighet att tjäna Gud. 
 

Si Queris Miracula 

”Om du söker underverk” brukar kallas för Franciskanordens ”officiella” bön 

till helgonet. Antifonen skrevs troligen mellan åren 1232 och 1240 och har av 

många tillskrivits kyrkoläraren, den Helige Bonaventura (1218-1274, 15 juli), på 

grund av att han ivrigt förespråkade denna antifon. Trolig författare är den tyske 

Broder Julian av Speyer (död ca 1250). Gammal avlatsbön, 25 jan. 1866, 30 jan. 

1936).  
 

Si quaeris mirácula, 

Mors, error, calámitas, 

Daemon, lepra fúgiunt, 

Aegri surgunt sani. 
 

R. Cedunt mare, víncula: 

Membra, resque, pérditas 

Petunt et accípiunt 

Iúvenes et cani. 
 

Péreunt perícula, 

Cessat et necéssitas; 

Narrent hi, qui séntiunt, 

Dicant Paduáni. R. 
 

Gloria Patri et Filio 
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et Spiritui Sancto. R. 
 

Översättning: 

Om du söker efter underverk, kommer olyckorna att fly tillsammans 

med allt som är fel, sjukdomar, ja, till och med döden och den Onde. 
 

R. Stormarna ska upphöra, kedjorna falla och var och en ska återfinna 

det han har förlorat. Unga och gamla ska få tröst i smärtan. 
 

Olyckorna kommer att vara långt borta, misären försvinna. Må var och 

en be och så få erfara att helgonet beskyddar. Det kan de som bor i 

Padova vittna om. 

Stormarna… 
 

Välsignelse och Utdelning av Rosor  

på Den Heliga Thérèses Festdag  
1 oktober 

 

I likhet med välsignelsen av liljor på den Helige Antonius´ Fest kan man mycket 

väl välsigna rosor till den Heliga Thérèse´ ära på hennes festdag i samband med 

dagens högtidligaste Mässa eller vid Vespern. Om det passar bättre kan man 

göra detta kvällen innan (vid en s.k. första Vesper). 
 

Präst/diakon Låt oss be. Gud, alla människors Skapare och 

Beskyddare, obefläckade och rena kärlek, all nåds och det 

eviga livets Givare, helga genom Din heliga välsignelse + 

dessa rosor, som vi med tacksamhet till den Heliga Thérèse´, 

jungfru och kyrkolärare, ära bär fram inför Dig.  

Välsigna dessa rosor med Ditt Heliga Kors´ tecken +, Din 

Himmelska dagg, Du som så kärleksfullt skapade dem för att 

glädja människan med dess skönhet och vällukt.  

Berika dem med sådan kraft + att de botar alla sjukdomar, ger 

kraft att övervinna alla frestelser, bevarar helig renhet, bringar 

fred och nåd åt alla, som tjänar Dig, vilken sjukdom, eller 

vilken människa som än bär fram dem i vördnad genom Din 

tjänarinna Thérèse´ förbön.  

Genom Jesus Kristus, vår Herre.  

Alla Amen 
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Prästen/diakonen bestänker nu rosorna med vigvatten. 
 

Ibland kan man se en litet kort med en bild på den Heliga 

Thérèse tillsammans med en bön som man satt på de rosor 

som ska välsignas eller är välsignade. Bönen är oftast samma 

bön som kallas för Mäktig Fem Dagars Bön och det är 

meningen att de som tar hem den välsignade rosen ska be 

denna bön varje dag som rosen håller sig. På samma sätt som 

med den välsignade kvisten från Palmsöndagen, liljan på 

Helige Antonius´ Fest, så slänger man inte bort den vissnade 

rosen i soporna. Den bör om möjligt brännas upp eller grävas 

ner i trädgården eller i någon kruka i vilken det finns en grön 

växt. 
 

Bönen man ber dagligen så länge rosen är färsk: 
 

Heliga Thérèse, du Lilla Blomma, jag ber dig att plocka en ros 

från den Himmelska Trädgården och sända den till mig, 

tillsammans med ett budskap av kärlek. Be Gud att Han ger 

mig det som jag önskar få hjälp med genom dig och säg till 

Honom i mitt ställe, att jag vill älska Honom allt mer för varje 

dag som går. Amen. 
 

Franciskusnovenan 

Novena inför Den Helige Franciskus Högtid 

25 september – 3 oktober 
 

Bröderna sjunger: 

Salve, Sancte Pater, patriae lux, forma Minorum, virtutis 

speculum, recti via, regula morum, carnis ab exilio duc nos ad 

regna polorum. 
 

Översättning: 

Var hälsad, Franciskus, helige fader, vårt fäderneslands ljus, 

helighetens förebild, alla dygders spegel, det godas ljusa väg. 

du, som är Kristi levande Evangelium, led oss genom denna 

exil till Himmelriket. 
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Bön till Den Korsfäste 

F. Låt oss vända oss till Kristus vår Herre och Frälsare med 

samma bön som vår Serafiske Fader Franciskus bad inför den 

Korsfästes bild i San Damianokapellet.  

Med denna bön bad Franciskus om vägledning och efter dessa 

ord gav Herren honom uppdraget att bygga upp och förnya sin 

älskade brud Kyrkan: 

Du Allrahögste, ärorike Gud, 
 

Alla upplys mitt hjärtas mörker och ge mig en rätt tro, ett fast 

hopp och en fullkomlig kärlek samt känsla och insikt, Herre, 

så att jag kan uppfylla Ditt heliga och sanna uppdrag. Amen. 
 

Bön till Skaparen 
Helige Franciskus av Assisi 

F. Din tjänare Franciskus bad om nåden att aldrig önska eller 

eftersträva något annat än Dig, vår Skapare, Återlösare och 

Frälsare. 
 

Alla Låt oss få lära känna Dig, Du sanne och evige Gud, så att 

vi kan älska Dig helhjärtat och tjäna Dig tillsammans med alla 

Dina heliga. 

F. Du är det godas fullhet, allt gott, det godas helhet, det sanna 

och högsta goda, 

Alla Du ensam är god, nådig, mild, värd all kärlek och ljuv. 

F. Du ensam är helig, rättvis, sann och rättfärdig, Du från 

vilken och genom vilken och i vilken finns all förlåtelse, all 

nåd, all härlighet för alla botfärdiga och rättfärdiga och alla 

saliga, som i Himmelen gläds med varandra. 

Alla Låt ingenting hindra oss, skilja oss från Dig eller ställa 

sig mellan Dig och oss.  

F. Låt oss överallt, på varje ort i varje stund, dagligen och 

oavbrutet, uppriktigt och ödmjukt tro på Dig, bevara Dig i vårt 

hjärta, och låt oss älska, ära, tillbe, tjäna, lova och välsigna, 

förhärliga och upphöja och prisa och tacka Dig, den evige 

Guden, den Trefaldige och Ene, Fadern, Sonen och den Helige 
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Ande, alltings Skapare och Frälsaren för alla som tror på Dig, 

hoppas på Dig och älskar Dig, 

Alla Du som är utan början och utan slut, oföränderlig, 

osynlig, outsäglig,  

F. inte fattbar med ord, som inte kan förstås eller utforskas, 

Alla välsignad, värd att lovsjungas, hög, upphöjd över allting, 

mild, älskvärd, full av behag och i alla avseenden värd att 

längta efter över allt annat i evigheters evighet. Amen. 
 

Läsning ur Franciskus skrifter 
 

Bön till Den Helige Franciskus 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

F. Serafiske Fader Franciskus, du Guds vän och Kristi 

förtrogne, var med oss som ännu vandrar mot målet, dit du har 

nått fram. 

Alla Följ oss på vår vandring och hjälp oss att bli befriade från 

allt som vill hindra oss att nå fram till Gud. 
 

F. Befria oss, genom din förbön, från allt som fortfarande 

binder oss vid det världsliga. 

Alla Be för oss om ett rent och ödmjukt hjärta som behagar 

Gud. 

F. Du bar Kristi Sårmärken på din kropp, 

Alla be för oss om trohet när vi bär vårt dagliga kors och om 

mod att med tacksamhet och glädje offra livets alla svårigheter 

och prövningar. 

F. Helige Franciskus, du vågade lämna allt du ägde, ditt 

trygga liv och dina möjligheter i livet för få följa Kristus. 

Alla Be för oss om den Helige Andes kraft så att vi troget 

följer Herrens ingivelser och växer i vår kallelse.  

F. Hjälp oss så att vi kan möta Syster Död med samma 

förtröstan som du. 

Alla Be för oss och beskydda oss så att vi använder vår tid här 

på jorden till att rätt förbereda oss inför mötet med vår 

Skapare, Frälsare och själs Brudgum. Amen. 
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F. Låt oss till sist be för alla dem som Herren kallat till 

Franciskanorden, särskilt för bröderna i Jönköpings 

kommunitet: 
 

Bön för Franciskanbröderna 

Broder Tomas av Celano (ca. 1200-1270) 

F. Helige Fader Franciskus, kom ihåg alla dina söner. 

Alla Du vet väl, stora helgon, hur de, plågade av oundvikliga 

prövningar, bara på avstånd följer i dina fotspår. 

Ge dem styrka att stå emot. 

Rena dem, så att de blir lysande. 

Ge dem glädje, så att de verkligen blir lyckliga. 

Be för dem, så att de lever i sann ödmjukhet så som du gjorde. 

Så att de blir fattiga så som du var det, och så att de lär sig att 

älska den Korsfäste, så som du älskade Honom. 

Han som med Fadern och den Helige Ande lever och råder i 

evigheters evighet. Amen. 
 

Franciskus Välsignelse 

Den ”Aronitiska Välsignelsen” som Franciskus skriftligen gav br. Leo 

F. Herren välsigne och bevare er. 

Alla Amen. 

F. Herren låte sitt Ansikte lysa över er och vare er nådig. 

Alla Amen. 

F. Herren vände sitt Ansikte till er och give er frid. 

Alla Amen. 

F. Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern  och Sonen och den 

Helige Ande. 

Alla Amen. 

F. Gå i Herrens frid och lovsjung Gud i era hjärtan med 

Franciskus och alla de heliga. 

Alla Gud vi tackar Dig! 

Immaculatanovenan 

Novena inför Marie Obefläckade Avlelses Högtid 
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 
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29 november – 7 december 
 

Hymn: Tota Pulchra 

Försångare: Tota pulchra es, María! 

Alla Tota pulchra es, María! 

F. Et mácula originális non est in te! 

Alla Et mácula originális non est in te. 

F. Tu glória Jerúsalem.  

Alla Tu laetítia Israël. 

F. Tu honorificéntia pópuli nostri. 

Alla Tu advocáta peccatórum. 

F. O María!  

Alla O María! 

F. Virgo prudentíssima! 

Alla Mater clementíssima! 

F. Ora pro nobis. 

Alla 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. 
 

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. 
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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, 

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. 
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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 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. Herren vare med er. 

Alla Och med din ande. 

F. Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern  Sonen och den 

Helige Ande. Beskydde er den Obefläckade Jungfrun, Guds 

Moder Maria, och må de himmelska härskarorna ledsaga er till 

det eviga livet. Amen 

Dk. Gå i Herrens frid. 

Alla Gud vi tackar Dig. 
 

Om novenan beds under advent kan man avsluta med  

Mariaantifonen för denna tid: 
 

 

 

Alma Redemptóris Mater - Cecilia nr. 105 

Från första söndagen i Advent till Herrens frambärande i Templet (2 februari) 

Alma Redemptóris Mater, quae pérvia Coeli Porta manes, et 

stella maris, succúrre cadénti, Súrgere qui curat, pópulo: tu 
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quae genuísti, Natúra miránte, tuum sanctum Genitórem. 

Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore sumens illud Ave, 

peccatórum miserére. 
 

Översättning: 

Frälsarens milda Moder, du Port, som för oss öppen står till Himmeln. 

Du Havets Stjärna, hjälp Guds folk som faller och strävar efter att resa 

sig på nytt. Du som salig födde, till skapelsens häpnad, den Helige 

som dig har skapat; Jungfru var du och förblev du, som från Gabriels 

läppar mottog Herrens budskap. Se till syndarna med mildhet. Amen. 
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