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Novena: 1 - 10 augusti 

Festdag: 11 augusti 

I själva Assisi är firandet flyttat till den 12 augusti på grund av att 

Assisis särskilde Skyddshelgon Rufino, biskop och martyr firas den 11 

augusti. 
 

Skyddshelgon för broderare, television (pga. visionen av 

Midnattsmässan som firades i Franciskusbasilikan under sista 

julen Clara levde. Hon såg den framför sig på sin sjukbädd i 

San Damianoklostret) och mot ögonbesvär.  
 

Clara Scifi föddes i Assisi år 1194. Redan som ung beslöt hon 

sig för att endast tillhöra Kristus. Hon begav sig därför till den 

Helige Franciskus (1182-1226, 4 okt.) för att få råd av honom, 

som sedan något år tillbaka hade börjat att leva ett radikalt liv 

enligt Evangeliet. Franciskus samtyckte till hennes beslut att 

dra sig tillbaka från världen; han klädde henne själv med en 

dräkt av grovt tyg och ordnade en liten boning för henne vid 

San Damianokyrkan, vilket blev Clarissornas första kloster. 

Clara fick snart sällskap av sin syster Agnes och sedan av 

andra unga kvinnor från staden med samma intention. Så 

föddes den s.k. II Franciskanska Orden, kallad ”De Fattiga 

Damerna från San Damiano” senare ”Clarissor”.  

Clara levde i den allra strängaste fattigdomen efter sitt inträde 

i Orden hela tiden i San Damiano, och förde ett kontemplativt 

liv. Med moderlig kärlek tog hon hand om sina efterföljare, 

arbetade ihärdigt och älskade Kristus, sin Brudgum av hela sin 

själ. När Påven Gregorius IX (1227-1241) besökte klostret 

blev han upprörd över systrarnas extrema fattigdom och ville 

mildra deras löfte, men Clara avböjde. Regeln som slutligen 

skulle gälla för Clarissorna godkändes och promulgerades 

först av Påven Urban IV den 18 oktober 1263 (den s.k. 

”Urbanianska”). För att försäkra sig om att få leva i den 

absolut radikalaste fattigdomen för Himmelrikets skull, så 

utbad sig Clara det s.k. ”Fattigdomsprivilegiet” av Påven 
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Gregorius IX, daterat den 17 september 1228. Detta dokument 

ger de ”Fattiga Systrarna” i San Damiano rätten att inte ha 

någon egendom i denna världen, ”genom att i allt följa 

Honom, som för oss blev fattig och är Vägen, Sanningen och 

Livet”. Clara och hennes medsystrar levde under den s.k. 

”Ugolinska” Regeln från år 1219, vilken tiger helt om den 

gemensamma fattigdomen och som sedan genom olika 

omarbetningar kom att ge upphov till en gren i Orden som har 

rätt till gemensam egendom. Detta stod naturligtvis klart för 

Clara, som så ivrigt önskade att alla hennes medsystrar skulle 

få åtnjuta samma privilegium som hon att endast äga Kristus. 

Hon bestämde sig för att be om en skriftlig försäkran om att 

deras liv i radikal fattigdom inte skulle tas ifrån dem eller 

förändras. Clara var stark i anden, men försvagad till kroppen 

på grund av all botgöring och fasta. Den stränga livsföringen 

medförde att hon blev sjuk. När Saracenerna belägrade Assisi, 

reste sig Clara från sjukbädden, hämtade Sakramentet och 

visade sig med monstransen i dormitoriets fönster. Samma dag 

gav sig fienden av. I julimånadens hetta år 1252 orkade Clara 

inte längre äta. Påven Innoxentius IV (1243-1254) gästade då 

Assisi och fick veta, att en helig kvinna väntade i San 

Damiano på att hennes Regel skulle godkännas. Äntligen den 

11 augusti kom bud till klostret med den påvliga bullan som 

godkände de Fattiga Damernas Regel. Clara kunde med glädje 

sluta sina ögon. Hon dog med den påvliga bullan tryckt mot 

bröstet och med ett leende på läpparna. Två år senare blev hon 

helgonförklarad av Påven Alexander IV (1245-1261), samme 

påve som högtidligen förklarade att Franciskus Stigmatasår 

var autentiska. Pius XII utropade Clara år 1958 till 

Televisionens Skyddshelgon eftersom hon fick en vision av 

Julnattsmässan i Franciskusbasilikan på sin sjukbädd (hon 

beskrev efter Mässan för sina medsystrar varje detalj och vilka 

personer som var närvarande. Hon hade aldrig besökt den 
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nybyggda basilikan eller ens kunnat tala med någon som sett 

den p.g.a. sin svåra sjukdom!). 
 

Litania till Den Heliga Clara  
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 

Kristus, hör 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, Jungfrurnas Drottning, be för oss 

Helige Josef, Jungfrurnas Beskyddare 

Heliga Clara, lysande och klar till namn och liv 

Heliga Clara, du den Helige Franciskus´ ”lilla växt” 

Heliga Clara, du som så ivrigt sökte efter det Absoluta 

Heliga Clara, du som av hela ditt hjärta offrade allt för 

att få tillhöra Kristus 

Heliga Clara, orädd att stå emot familj och samhälle för 

att få tjäna Gud 

Heliga Clara, du som älskar Kristus, den fattige och 

ödmjuke 

Heliga Clara, brinnande av längtan efter Guds Rike 

Heliga Clara, orädd att bli tom på dig själv för att kunna 

fyllas  

av Gud 

Heliga Clara, vars enda väg var Evangeliets väg 

Heliga Clara, som valde som din enda ledning Kristus, 

den fattige och Korsfäste 
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Heliga Clara, villig att offra din frihet för Herrens skull 

Heliga Clara, som fann den sanna friheten i att helhjärtat 

tjäna Gud 

Heliga Clara, som kämpade för att få ”privilegiet” att 

leva fattig som Kristus 

Heliga Clara, du kärleksrika moder för dina medsystrar 

Heliga Clara, du som totalt överlät dig åt Guds försyn 

Heliga Clara, du som var förvissad om Guds omsorg i 

allt 

Heliga Clara, det kontemplativa livets förebild 

Heliga Clara, du som älskade Kristus i Altarets 

Allraheligaste  Sakrament 

Heliga Clara, du som tog din tillflykt till Kristus i 

Sakramentet vid fiendens angrepp 

Heliga Clara, du som befriade din stad från det onda 

genom din starka tro på Kristi makt i Sakramentet 

Heliga Clara, du fattiga kvinna 

Heliga Clara, du som var rik på dygder 

Heliga Clara, du som avskild från världen levde i Guds 

ständiga närvaro 

Heliga Clara, du den Himmelske Brudgummens 

strålande brud 
 

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. 
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F. Bed för oss Heliga Clara, 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften. 

Låt oss bedja. Gud vår Fader, Du visade fattigdomens 

väg för den Heliga Clara. Låt oss på hennes förbön följa 

Kristus, fattiga i anden, och nå vårt mål, att se Dig som 

Du är. Genom Jesus Kristus, vår Herre.  

Alla Amen. 
 

Bön till Den Heliga Clara 
Från Protomonastero di S. Chiara i Assisi 

 

Heliga Clara, du som i Jungfru Marias efterföljd har 

varit moder i Kristi Mystiska Kropp Kyrkan, hjälp oss 

att älska Kyrkan och alla våra bröder och systrar. Du 

som med dina sista ord här på jorden välsignade Herren 

för att Han hade skapat dig, hjälp oss att förstå den stora 

gåvan som livet är; be om enhet för våra familjer, om 

nåden att stillsamt få arbeta till Guds ära, om glädjen att 

få vara tillsammans; och be för oss, så att vi en gång kan 

få nå det Himmelska hemlandet för att med dig få 

sjunga om Herrens barmhärtighet. Amen. 
 

Novenabön till Den Heliga Clara 

Vi ärar dig Heliga Clara för att du följde Kristi exempel, 

att leva ett liv i fattigdom och bön. Hjälp oss, så att vi 

också lär oss att lita på Faderns omsorg, som aldrig 

saknas och acceptera Guds vilja av hela vårt hjärta. 

Särskilt ber jag om din omsorg vad gäller (nämn 

böneintentionen). Amen. 
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Bön till Den Heliga Clara om en starkare Tro 
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

 

Heliga Clara, strålande till namn och i tro. Din omsorg 

om dina medsystrar blev känd överallt där man nämnde 

ditt namn. Vi är därför säkra på att du ska ta dig an även 

vår bön om hjälp. Du räddade ditt kloster och din stad 

från onda fienders makt. Skydda även oss mot allt som 

vill hindra oss från att gå fullkomlighetens väg och allt 

som vill skilja oss från Gud. Be för oss om en större tro, 

så att även vi blir alltmer förvissade om Herrens närvaro 

under Brödets och Vinets gestalter och med inre ro går 

alla livets svårigheter till mötes, övertygade om att 

Kristus alltid är med oss enligt sitt löfte, intill tidens 

slut. Amen. 
 

Heliga Claras Rosenkrans 
Rosenkrans av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv till helgonets ära att be som novena 

inför hennes fest den 11 augusti och i behov av den Heliga Claras förbön och beskydd. 
 

Gör korstecknet och inled med följande bön: 
 

Hyllningsbön till Jesu Heliga Sår i Sidan 
Bön tillskriven den Heliga Clara av Assisi  

 

Ära och pris vare Dig älskade Herre Jesus Kristus för 

det Allraheligaste Såret i Din sida. Genom detta 

tillbedjansvärda och Heliga Sår som soldaten Longinus 

öppnade med sin lans, har Du gjort känt för alla Din 

oändliga barmhärtighet.  

Mildaste Jesus, jag ber Dig, eftersom Du har återlöst 

mig från arvsynden genom Dopet att Du nu genom Ditt 

Dyrbara Blod, som är offrat och mottaget i hela världen, 

befriar mig från allt ont: i det förflutna, i denna stund 

och från det som kan tänkas komma.  
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Genom Ditt bittra lidande och död, ge mig en levande 

tro, ett starkt hopp och en fullkomlig kärlek, så att jag 

helhjärtat älskar Dig av hela min själ och av alla mina 

krafter.  

Låt mig få nåden att bli uthållig i Din tjänst orubblig 

och insiktsfull i att göra det goda, så att jag alltid kan 

behaga Dig, min Herre Jesus Kristus. Amen. 
 

På pendangens kulor ber man fem gånger till Jesu Heliga Sårs ära: 

Jesus, jungfrurnas Himmelske Brudgum, / för den 

kärleks skull med vilken Du älskade och alltjämt älskar 

Din tjänarinna Clara och alla Dina helgon, förbarma Dig 

över mig och alla dem som jag bär fram till Ditt 

Gudomliga Hjärta. Amen. 
 

Elva gånger ber man  
(talet elva för att ära hennes himmelska födelsedag den 11 augusti): 

Be för oss, Heliga Clara /  

att vi blir värdiga Kristi löften. 
 

Avsluta med Kyrkans kollektbön för den Heliga Claras Fest: 

Gud, vår Fader, Du visade fattigdomens väg för den 

Heliga Clara. Låt oss på hennes förbön följa Kristus, 

fattig i anden, och nå vårt mål, att se Dig som Du är. 

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

med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder 

från evighet till evighet. Amen. 
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Välsignelse av Bröd  

på den Heliga Claras Högtid 
Den 11 augusti 

 

P. Vår hjälp + är i Herrens Namn. 

Alla Hans som har skapat himmel och jord. 

P. Herren vare med er. 

Alla Och med din ande. 

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.  

Vi ber Dig, välsigna + i Din godhet detta bröd, som vi 

tar emot som ett tecken på Din kärleksfulla försyn.  

Låt oss på Din tjänarinna, den Heliga Claras, 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. 

P. Heliga Clara, bed för oss, 

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften. 
 

Brödet bestänkt 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. 
 

Hur den Heliga Clara välsignade bröd som låg på ett bord och 

Korsets tecken visade sig på varje bröd. 
Ur Fioretti, Små blommor, Legender ur Vår Serafiske Fader Franciskus liv, kap. 33 

 

Den Heliga Clara, Korsets mest hängivna lärjunge och den 

Helige Franciskus ädla planta, var så from att inte bara 

biskopar utan också påven kände stor tillgivenhet till henne, 
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längtade efter att få lyssna på henne och ofta besökte henne 

personligen. 

En gång besökte den Helige Fadern (Gregorius IX) 

 henne i klostret för att få höra henne tala om himmelska ting 

och om Gud. Meden de samtalade om olika ämnen ordnade 

Clara att ett bord dukades och att bröd lades på det för att den 

Helige Fadern skulle välsigna dem. När deras andliga samtal 

var avslutat knäböjde Clara med stor vördnad och bad honom 

ha vänligheten att välsigna bröden som låg på bordet. Den 

Helige Fadern sade: ”Min trogna syster Clara, jag vill att du 

ska välsigna och göra korstecknet över bröden, du som gett 

dig själv helt och hållet åt Korset.” Clara svarade: 

”Allraheligaste Fader, förlåt mig, men jag skulle förtjäna en 

allvarlig tillrättavisning om jag tog mig friheten att ge en 

sådan välsignelse inför Kristi ställföreträdare, jag som är en 

sådan enkel kvinna.” Påven svarade: ”För att det inte ska 

tillskrivas högmod utan lydnad befaller jag dig i den heliga 

lydnadens namn att teckna Kristi Heliga Kors över bröden 

och välsigna dem i Guds Namn.” 

Då välsignade Clara bröden, som en sann dotter till lydnaden 

(1 Pet 1:14), genom att vördnadsfullt teckna Kristi Heliga 

Kors över dem och något märkligt hände! Korsets tecken 

visade sig genast, vackert inskuret i varje bröd. En del bröd 

blev uppätna och andra sparades på grund av underverket. Den 

Helige Fadern, som sett undret, tackade Gud och tog med sig 

några bröd och lämnade Clara efter att ha välsignat henne. 

På den tiden levde syster Ortulana, Claras mor, och syster 

Anges, hennes syster, tillsammans med den Heliga Clara och 

flera andra nunnor i detta kloster, uppfyllda av dygd och den 

Helige Ande. Franciskus sände många sjuka till dem, och de 

hjälpte dem att återfå hälsan genom sina böner och det Heliga 

Korsets tecken. 
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Ärad vare Jesus Kristus och den lille fattige Franciskus. 

Amen.  
 

 
Den Helige Clara på knä inför påven Gregorius IX under hans besök i San Damiano klostret 

 

Heliga Clara och det goda vädret 

Särskilt bland spansktalande är utbredd en devotion till den Heliga 

Clara där man ber helgonet om förbön för tjänlig väderlek, för Claras 

namn betyder på spanska att vädret klarnar efter storm.  

I Obando, Bulacan (Filippinerna) offrar man ägg framför den Heliga 

Claras altare eller staty/bild för att be om tjänlig väderlek. Ägg 

används som gåva till helgonet för att hennes namn även betyder claro 

(albumen = äggvita) på spanska. 
 

 

Bön vid svår torka 
Ur Missalet 

Gud, i Dig är det vi lever, rör oss och är till. Ge oss det 

regn vi så väl behöver, så att vi erfar Din hjälp här i 

tiden och av hjärtat kan sträva efter det evigt goda. 

Genom Din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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F. Bed för oss Heliga Clara, 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften. 
 

Vid långvarigt regn 
Ur Missalet 

Allsmäktige, Evige Gud, Du ser till vårt bästa både när 

Du tuktar och förlåter. Hör vår bön om bättre väder, och 

lär oss att bruka Dina gåvor till Din ära och vår 

frälsning.  Genom Din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
 

F. Bed för oss Heliga Clara, 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften. 
 

Vid svår storm 
Ur Missalet 

Gud, jordens element lyder Din minsta vink. Vi ber Dig 

ödmjukt: skydda oss mot vindarnas vrede och visa Din 

makt över stormen, så att vi får lova Dig. 

Genom Din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

F. Bed för oss Heliga Clara, 

Alla att vi blir värdiga Kristi löften. 

 

Stöd  

Ave Maria Publikationer och Gråbröderna  

med din förbön och ekonomiskt bidrag: 

Swish 076 555 84 06 
(kyrkoherdens telefonnummer, P. Joseph M. Nilsson) 

 

Skriv: AMP eller Bröderna 
 

 


