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Det undergörande korset från Caravaca, Spanien 

Som många bar med sig och vördade i tider av pest och epidemier 

Se förklaring och bön på sista sidan 
 

 

Vädjan i Tid av Oro och Kris 

Med Jungfru Marias Rosenkrans 
 

Rosenkransbön och Barmhärtighetens Novena 

Långfredag till lördag innan Barmhärtighetens Söndag  

i S:t Franciskus Katolska Kyrka i Jönköping – Gråbröderna 
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Inledningsbön (från Fatimauppenbarelserna) 

F. Allraheligaste Treenighet,  

Alla Fader,  Son och Helige Ande, vi tillber Dig i 

djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår Herres Jesu Kristi 

Dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla 

jordens Tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar 

som tillfogats Honom själv, och för Hans Heliga Hjärtas 

och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters 

skull bönfaller vi Dig om syndarnas omvändelse. Amen. 
 

Vädjan 

F. Herre Jesus Kristus, Du vår Frälsare och Gud, som är 

närvarande här i Din Kärleks Sakrament, vi tillber Dig 

och lägger i Ditt Gudomliga Hjärta all världens oro och 

rädsla i denna stund. Låt Din och vår älskade Moder 

Maria be med oss och för oss om räddning och befrielse 

från allt som kan skada oss till kropp och själ. 

Alla Herre, förbarma Dig. 

Kristus, förbarma Dig. 

Herre, förbarma Dig.  
 

Den Apostoliska Trosbekännelsen (Vi står upp) 
Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28) 

F. Jag tror på Gud,  

Alla 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 
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Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma 

därifrån för att döma levande och döda.  

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska 

Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, 

köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.  
 

- Fader vår 

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

 som i oss föröke tron (första gången) 

 som i oss styrke hoppet (andra gången) 

 som i oss upptände kärleken (tredje gången) 

- Ära vare Fadern 
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 

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 ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss 

icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen. 
 

Ave Maria 

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

välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din 

Livsfrukt, Jesus.  

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

i vår dödsstund. Amen. 
 

Lovprisningen 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, 

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
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Fatimabönen 

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  
 

Efter det att man har bett de fem dekaderna brukar man recitera eller sjunga  

Salve Regina eller den Mariaantifon som gäller för den liturgiska tiden: 
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Salve Regina 

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; du vårt liv, 

vår fröjd och vårt hopp!  

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi 

sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.  

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och 

efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.  

Du milda och ljuva Jungfru Maria! 
 

Eller på latin: 

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, 

salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus 

geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta 

nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et 

Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium 

osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. 
 

Efter Salve Regina är det vanligt att man ber en Mariansk litania varefter man ber 

enligt den Helige Faderns intentioner. Vid gemensam rosenkransbön kan man 

inleda detta med följande ord:  

Låt oss be enligt den Helige Faderns intentioner, för Kyrkans 

väl och för åtnjutandet av avlaten.  
(Vanligtvis ett Fader vår, ett Var hälsad Maria och Ära vare Fadern). 
 

Supplicationes 

Ursprunget är Katolska Kyrkans officiella liturgi men bes och sjungs 

bl.a. i Polen i svåra situationer, vid katastrofer, krig och under faste- 

och botperioder.  

Första gången sjungs refrängen två gånger:  

först av solist eller kör, sedan alla. 
 

Ref.: Helige Herre Gud,  

Helige Starke Gud,  

Helige Odödlige Gud.  

Förbarma Dig över oss. 
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F. Från pest, hungersnöd och krig, förskona oss o Herre. 

Ref. Helige… 
 

F. Från plötslig oväntad död, förskona oss o Herre. 

Ref. Helige… 
 

F. Vi syndare ropar till Dig o Gud, bönhör oss o Herre.  

Ref. Helige… 
 

F. Led oss till ett liv i bot, bönhör oss o Herre.  

Ref. Helige… 
 

F. Skänk Ditt folk i Din godhet frid och hälsa, bönhör oss 

o Herre. 

Ref. Helige… 
 

F. Skydda Ditt folk från allt missbruk av det timliga, 

bönhör oss o Herre. 

Ref. Helige… 
 

F. Led alla kristna till enhet i en helig tro,  

bönhör oss o Herre. 

Ref.: Helige Herre Gud,  

Helige Starke Gud,  

Helige Odödlige Gud.  

Förbarma Dig över oss. 
 

Alla Jesus förbarma Dig,  

Jesus bönhör oss,  

o Jesus, Jesus, Jesus, förbarma Dig över oss. 
 

Alla Moder Be för oss.  

Moder Be för oss. 

O Moder, o Guds Moder, Be för oss hos Herren Gud.  
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Litania om Helgonens Förbön 
 

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 Guds Moder, bed för oss  

Heliga Ärkeänglar Mikael, Gabriel och Rafael 

Heliga Skyddsänglar 

Helige Johannes Döparen 

Helige Josef 

Alla Heliga Patriarker och Profeter 

Alla Heliga Apostlar 

Alla Heliga Lärjungar 

Alla Heliga Martyrer 

Alla Sveriges heliga 

Franciskanordens alla helgon 

Alla Guds Heliga 
 

Ni Heliga Fyra Väktare: 

Quirinus av Rom Bed för oss  

Hubertus Bed för oss 

Kornelius Bed för oss  

Antonius den Store Bed för oss 
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Ni Heliga Fjorton Nödhjälpare: 

Acacius Bed för oss 

Barbara Bed för oss 

Blasius Bed för oss 

Katarina av Alexandria Bed för oss 

Kristoffer Bed för oss 

Cyriacus av Rom Bed för oss 

Dionysius Bed för oss 

Erasmus Bed för oss 

Eustachius Bed för oss 

Göran Bed för oss 

Egidius Bed för oss 

Margareta av Antiokia Bed för oss 

Pantaleon Bed för oss 

Vitus Bed för oss 
 

Var oss nådig, fräls oss, milde Herre Gud 

Från allt vad ont är 

Från allt vad synd är 

Från djävulens försåt och list 

Från vrede, hat och allt ont uppsåt 

Från den eviga döden 
 

Att Du ville förbarma Dig, vi ber Dig, bönhör oss 

Att Du ville bevara oss från ond bråd död 

Att Du ville ge alla avlidna kristtrogna den eviga vilan 

Att Du ville föröka och bevara markens gröda 

Att Du ville stoppa pandemins verkningar och fara 
 

Guds Lamm, som borttager världens synder, 

förskona oss, o Herre 

Guds Lamm, som borttager världens synder, 



 9 

bönhör oss, o Herre 

Guds Lamm, som borttager världens synder, 

förbarma Dig över oss, o Herre 
 

F. Be för oss alla Guds helgon, 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften. 

F. Låt oss be. Besök vår boning, Herre, och rädda oss 

undan den ondes försåt. Låt Dina änglar bo ibland oss 

och bevara oss i Din frid, och må Din välsignelse  vila 

över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Alla Amen.  
 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Novena 

Se inledning för varje dag 
 

Den Gudomliga Barmhärtigheten Krona 
 

Tillsammans ber man: Fader vår och Var hälsad Maria 
 

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

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 Guds, den 

Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma 

därifrån för att döma levande och döda. 

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska 

Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, 

köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen. 
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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 ber man: 

För Hans smärtfyllda lidandes skull,  

/ förbarma Dig över oss och hela världen. 
 

Avsluta Barmhärtighetens Krona med följande böner: 

Helige Herre Gud,  

Helige Starke Gud,  

Helige Odödlige Gud,  

/ förbarma Dig över oss och hela världen (3 ggr.). 
 

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. 
 

Första dagen (Långfredagen) 

”För i dag fram hela mänskligheten till mig, särskilt då alla 

syndare. Låt dem sjunka ned i havet av min barmhärtighet, och 

därigenom ger du mig tröst i den bittra sorg som förlusten av 

själar vållar mig.” 
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Jesus, Du är den Barmhärtige, som har medlidande med oss och 

förlåter oss. Se inte till våra synder utan till den förtröstan som 

vi har på Din oändliga godhet, och ta emot oss alla i Ditt 

medlidsamma Hjärtas boning. Låt oss aldrig någonsin lämna 

denna boning. Vi bönfaller Dig genom Din kärlek, som förenar 

Dig med Fadern och den Helige Ande. 

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på hela 

mänskligheten, särskilt på arma syndare. Denna mänsklighet är 

innesluten i Jesu medlidsamma Hjärta och visar oss Din 

barmhärtighet för Hans smärtas och plågas skull, för att vi må 

prisa Din barmhärtighets allmakt i evigheters evighet. Amen. 
 

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 10) 
 

Andra dagen (Påskafton – lördag) 

”För idag fram själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, ja, alla 

Gudsvigdas själar till mig och låt dem sjunka ner i min 

oändliga barmhärtighet. De har gett mig kraft att hålla ut i mitt 

bittra och svåra lidande. Genom dem, liksom genom kanaler, 

rinner min barmhärtighet över mänskligheten.” 
 

Jesus, Du den Barmhärtige, från Dig kommer allt som är gott. 

Mångfaldiga i oss nåden att utföra värdiga 

barmhärtighetsgärningar, så att de som ser oss lovprisar 

barmhärtighetens Fader, som är i Himmelen. 

Evige Fader, se med Din barmhärtiga blick på dem som är 

utvalda i Din vingård, på själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, 

ja, alla de Gudsvigdas själar, låt kraften av Din välsignelse 

komma dem till del, och för det som Din Sons Hjärta känner 

för dem, för i Hans Hjärta är de inneslutna, ge dem Din kraft 

och Ditt ljus, så att de alltid leder andra på frälsningens vägar 

och att de tillsammans får sjunga din oändliga barmhärtighets 

ära i evigheters evighet. Amen. 
 

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 10) 
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Tredje dagen (Påskdagen) 

”För i dag fram till mig alla fromma och trogna själar och låt 

dem sjunka ned i mitt hav av barmhärtighet; dessa själar gav 

mig tröst på Korsets väg, de var droppen av tröst i ett hav av 

bitterhet och lidande.” 
 

Jesus, du är den Barmhärtige, som låter Dina nådegåvor i 

övermått komma alla till del ur Din barmhärtighets skatter, ta 

emot oss i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning och låt oss aldrig 

någonsin komma ut ur den. Vi ber Dig om detta genom Din 

oändliga kärlek, den som Ditt Hjärta brinner av till Fadern i 

Himmelen. 

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de trogna själar 

som på Din Sons arv, och ge dem Din välsignelse för Hans 

smärtas och lidandes skull. Låt dem ständigt få vara under Din 

vård, så att de inte förlorar kärleken och den heliga trons skatt 

och att de med änglarnas och helgonens hela härskara i evighet 

får prisa Din omätliga barmhärtighet. Amen. 
 

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 10) 
 

Fjärde dagen (Ängelns måndag) 

”För i dag fram till mig hedningarna och dem som ännu inte 

känner mig. Under mitt bittra lidande tänkte jag också på dem 

och mitt Hjärta gladdes åt deras framtida iver. Låt dem sjunka 

ned i havet av min barmhärtighet.” 
 

Jesus, Du är medlidsam och hela världens Ljus. Ta emot i Ditt 

barmhärtiga Hjärtas boning de hedningar, som ännu inte känner 

Dig. Låt strålarna av Din nåd upplysa dem, så att också de 

tillsammans med oss får prisa Din underbara barmhärtighet och 

tillåt inte att de någonsin lämnar Ditt medlidsamma Hjärtas 

boning. 

Evige Fader, se med Din barmhärtiga blick på hedningarnas 

själar och deras själar som ännu inte känner Dig men är 

inneslutna i Jesu medlidsamma Hjärta. Dra dem in i 
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Evangeliets ljus. Dessa själar vet inte vilken stor lycka det är 

att älska Dig. Låt även dessa själar få prisa din barmhärtighets 

givmildhet i evighet. Amen. 
 

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 10) 
 

Femte dagen (tisdagen i påskoktaven) 

”För i dag fram till mig de brödernas och systrarnas själar som 

är avskilda från min Heliga Kyrka och låt dem sjunka ner i 

havet av min barmhärtighet. I ett bittert lidande slet de sönder 

min Kropp och mitt Hjärta, det vill säga min Kyrka. Då de 

återvänder i enhet med Kyrkan läks mina sår och på detta sätt 

ger de mig lindring i smärtan.” 
 

Jesus, Du är medlidsam och godheten själv. Dem som ber Dig 

förvägrar Du inte ljus. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas 

boning våra avskilda bröders och systrars själar och dra dem 

med Ditt Ljus till enhet med Kyrkan. Låt dem inte lämna Ditt 

barmhärtiga Hjärtas boning, utan låt även dem få prisa Din 

barmhärtighets givmildhet. 

Evige Fader, se med Din barmhärtighets blick på våra avskilda 

bröders och systrars själar, särskilt på själarna hos dem som 

förspillt Din godhet, missbrukat Dina nådegåvor och envist 

hållit fast vid sina fel. Se inte till deras fel utan på Din Sons 

kärlek och Hans bittra lidande, som Han underkastade sig för 

deras skull, då även de är inneslutna i Jesu Barmhärtiga Hjärta. 

Låt även dessa själar få prisa din stora barmhärtighet i evighet. 

Amen. 
 

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 10) 
 

Sjätte dagen (onsdagen i påskoktaven) 

”För i dag fram till mig tysta och ödmjuka själar och små barns 

själar. Låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar 

liknar mest mitt Hjärta. De gav mig styrka i mitt bittra lidande 

då jag dog. Jag såg dem som änglar på jorden, som kommer 
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att vaka vid mina altaren. Jag låter hela strömmar av 

nådegåvor komma över dem. Min nåd kan endast en ödmjuk 

själ ta emot. Ödmjuka själar skänker jag min tillit.” 
 

Jesus, Du är medlidsam och har själv sagt: ”Lär av mig, jag är 

tyst och ödmjuk av Hjärtat…” Ta emot i Ditt Barmhärtiga 

Hjärtas boning alla tysta och ödmjuka själar och små barns 

själar. Dessa själar framkallar hela Himlens hänförelse och är 

särskilt älskade av den Himmelske Fadern. De är en 

väldoftande bukett inför Guds Tron, en doft som Gud själv tar 

emot. Dessa själar har en ständig boning i Ditt Barmhärtiga 

Hjärta och sjunger oupphörligt en kärlekens och 

barmhärtighetens hymn i evighet. 

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på tysta, ödmjuka 

själar och små barns själar som är inneslutna i Jesu Barmhärtiga 

Hjärtas boning. Dessa själar liknar mest Din Son. Doften av 

dessa själar stiger upp över jorden och når ända fram till Din 

Tron. Barmhärtighetens och all godhets Fader, jag bönfaller 

Dig genom den kärlek och det behag som Du har till dessa 

själar att välsigna hela världen och att alla själar tillsammans 

får sjunga din barmhärtighets lov i evigheters evighet. Amen. 
 

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 10) 
 

Sjunde dagen (torsdagen i påskoktaven) 

”För i dag fram till mig sådana själar som särskilt ärar och 

prisar min barmhärtighet och låt dem sjunka in i min 

barmhärtighet. Dessa själar har allra mest känt smärta över 

mitt lidande och trängt djupast in i min Själ. De är en levande 

avspegling av mitt medlidsamma Hjärta. Dessa själar kommer 

att lysa med särskild klarhet och strålglans i det kommande 

livet. Ingen av dem kommer att hamna i helvetets eld. Jag ska 

särskilt skydda var och en i dödsstunden.” 
 

Jesus, Du är den Barmhärtige och Ditt Hjärta är Kärleken själv. 

Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning de själar som särskilt 
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ärar och prisar det stora i Din barmhärtighet. Dessa själar är 

starka genom Guds egen kraft. Bland alla kval och svårigheter 

går de fram på livets stig i förtröstan på Din barmhärtighet. De 

är förenade med Dig och bär hela mänskligheten på sina 

skuldror. Dessa själar ska inte bli strängt dömda, utan Din 

barmhärtighet ska omfamna dem i dödsstunden. 

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som 

ärar och prisar Din största egenskap: Din oändliga 

barmhärtighet, och som är inneslutna i Jesu medlidsamma 

Hjärta. Dessa själar är det levande Evangeliet. Deras händer är 

fulla av barmhärtighetsgärningar och hjärtat, överfullt av 

glädje, sjunger barmhärtighetens lovsång till Dig, Den Högste. 

Jag ber Dig, o Gud, visa dem Din barmhärtighet efter det hopp 

och den förtröstan som de satt till Dig. Låt i dem Jesu löfte gå 

i uppfyllelse, det löfte då Han sa: ”Jag ska själv skydda de själar 

som ärar min oändliga barmhärtighet, i livet och särskilt då 

dödens timma slår, detta allt till min ära.” 
 

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 10) 
 

Åttonde dagen (fredagen i påskoktaven) 

”För till mig i dag de själar som befinner sig i Skärseldens 

fängelse och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. 

Må strömmar av mitt Blod kyla den hetta de befinner sig i. Alla 

dessa själar har jag mycket kära, de betalar av till min rättvisa. 

Det är i din makt att ge dem lindring. Ta ur min Kyrkas 

skattkammare all avlat och offra den för dem. O, om du kände 

deras lidande, skulle du ständigt offra själens allmosa för dem 

och avbetala deras skulder till min rättvisa.” 
 

Jesus, Du är den Barmhärtige och Du har själv sagt att Du vill 

se barmhärtighet. Jag inför därför i Ditt barmhärtiga Hjärtas 

boning själarna i Skärselden, som är Dig så kära men som dock 

måste betala av till Din rättvisa. Låt de strömmar av Blod och 
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Vatten, som rann från Ditt Heliga Hjärta, släcka Skärseldens 

lågor, på det att kraften av Din barmhärtighet även där må äras. 

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som 

lider i Skärselden och som är inneslutna i Jesu barmhärtiga 

Hjärta. Jag bönfaller Dig genom Din Sons Jesu smärta och 

lidande och genom den bitterhet som Hans Heliga Själ 

överöstes med: visa Din barmhärtighet mot de själar som står 

under Din rättvisa blick. Se inte på dem med vrede, utan endast 

genom Din älskade Sons Jesu Sår, för vi tror att Din godhet och 

Ditt förbarmande är oändligt. Amen. 
 

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 10) 
 

Nionde dagen (lördagen i påskoktaven) 

”För idag till mig de kalla och likgiltiga själarna och låt dem 

sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Dessa själar sårar 

mitt Hjärta allra mest. Mest motvilja upplevde min själ i 

Getsemane Örtagård från kalla och likgiltiga själar. De var 

anledningen till att jag yttrade: ’Fader, låt denna kalk gå ifrån 

mig, om detta är Din Vilja.’ För dem är det sista halmstrået att 

fly till min barmhärtighet”. 
 

Jesus, Du är barmhärtig, ja, Du är förbarmandet självt, jag för 

kalla och likgiltiga själar in i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning. 

Låt dessa frusna själar värmas i Din rena kärleks eld, dessa 

själar som är som döda och som fyller Dig med sådan motvilja. 

Barmhärtige Jesus, bruka Din barmhärtighets allmakt, dra dem 

in i själva elden av Din kärlek och ge dem helig kärlek, för Du 

förmår allt. 

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de kalla och 

likgiltiga själar som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. 

Barmhärtighetens Fader, jag bönfaller Dig genom Din Sons 

bittra lidande och Hans dödskamp på Korset under tre timmar: 

låt även dem få ära Din barmhärtighets avgrund. 
 

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 10) 
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Helige Zackarias Skyddsbön 
 

Denna bild på korset och bön om beskydd mot epidemi etc. godkändes 

av konciliet i Trent år 1575. Bönen skrevs på 600-talet av patriarken i 

Jerusalem, den Helige Zackarias. Patriarken hölls fången av den 

persiske kungen Chosroes, som tagit Kristi Kors från Jerusalem. Både 

patriarken och reliken kom tillbaka till Jerusalem. Bilden med bönen 

brukade placeras över en dörr. 

Många har börjat be denna bön och använda bilden av Caravacakorset 

igen vid utbredningen av senaste pandemin av Coronaviruset. 
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O Kristi Kors, rädda mig. 

Må hängivenheten för dig befria mig. 

 Kristi Kors erövrar, Kristi Kors regerar, Kristi Kors 

härskar, tecknet av Kristi Kors befria mig, o Herre, från 

denna plåga. 

Kristi Kors befria denna plats och min kropp från all 

sjukdom. Det är gott att vänta på Guds hjälp i stillhet, att 

Han må driva detta hot ifrån mig. 

Jag vill sträva efter att göra rättfärdighetens gärningar 

och jag ska inte bli förvirrad, för jag har ropat på Din 

hjälp.  

Jag har sett de ondas iver och syndares ro, men jag 

hoppas på Dig. 

Kristi Kors får de onda andarna, oren luft och farsot att 

fly. 

Jag är din frälsning, säger Herren, ropa till mig och jag 

vill svara dig och jag ska befria dig från denna farsot. 

Djup ropar till djup och Du har tvingat på flykt de onda 

andarna bara genom Ditt ord.  

Befria mig från denna plåga. 

Välsignad är den man som hoppas på Herren och inte 

söker efter det som förgår och det som tillhör världen. 

Må Kristi Kors, som en gång var orsak till skandal och 

förargelse, och nu är tecken för heder och ära, bli min 

frälsning och befria denna plats från den ondes 

inflytande, allt orent i luften och i min kropp som kan 

skada mig.    

Må iver för Guds ära omvända mig före jag dör och i Ditt 

Namn, rädda mig från denna fara.  
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Må Korsets tecken  befria och beskydda Guds folk och 

alla som förtröstar på Honom från denna fara. 

Ska detta stolta folk vända om till Herren?  

Lova Herren, upphöj lovets offer och tro på Honom, för 

Han har makten att befria denna plats och mig från denna 

farsot, för var och en som litar på Honom kommer inte 

på skam. 

Om jag inte prisar Dig, så må min tunga tystna i min 

mun. Befria dem som hoppas på Dig, för på Dig 

förtröstar jag. Befria mig och denna plats, o Gud, från 

denna farsot, för vi åkallar Ditt Namn i bön. 

Herre, i Din dödsstund föll mörker över hela världen. 

Min Gud, försvaga den ondes kraft för det är för detta Du 

har kommit, o Du den Levande Gudens Son: för att 

förstöra djävulens verk med Din kraft. Driv bort från 

denna plats och från mig, Din tjänare, denna plåga, och 

må allt orent försvinna från mig ut i tomheten. 

Kristi Kors, beskydda oss och tvinga denna farsot på 

flykt från denna ort och befria Din tjänare från denna 

plåga, för Du är i sanning mild och barmhärtig.    

Salig är den som inte söker det förgängliga och det som 

förgår, för på lidandets dag ska Herren befria honom. 

Herre, jag litar på Dig, befria mig från detta onda.  

I Gud har jag satt min tillflykt och jag har litat på Dig. 

Befria mig från denna plåga. 

Min Herre och Gud, se på mig, o Adonai, se på mig från 

Ditt Majestäts heliga tron, och förbarma Dig över mig. 

För Din barmhärtighets skull, beskydda mig från denna 

farsot och plåga. Du är min frälsning, hela mig och jag 

ska bli helad, rädda mig och jag ska räddas. 
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Bön om Beskydd från Kristi Kors 

Heliga Kors från Caravaca, jag tar min tillflykt under ditt 

mäktiga beskydd för att din kraft får allt som är fel, allt 

som oroar mig och all smärta till kropp och själ flyr från 

mig. 

O Himmelska Kors, med kraft från den Gode, befria mig 

från allt som är fel och som skadar mig.  

För detta Heliga Kors skull, hör min bön, Herre, när jag 

ber om Din kärlek och räddning till kropp och själ. 

Heliga Kors från Caravaca, led mig på livets pilgrimsväg 

och upplys mig. Beskydda mig i livets faror, särskilt mot 

det som kan skada min hälsa. Jag ber dig, välsignade 

Kors, att din kraft uppfyller mig och mitt liv och bevarar 

mina sinnens fulla bruk så att jag kan lovprisa dig i 

evighet. Amen. 
 

Caravacakors finns att köpa i S:t Maximilians Bok- och Presentbutik i 

Jönköpings församling. 

 

 

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna 
 



 21 

 


