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Heliga Corona, martyr i Syrien vid 16 års ålder cirka år 165 

Skyddhelgon för skattsökare, mot spelberoende och epedemier 

Festdag: 14 maj 
 
 

Fullständig avlat  
i Coronavirusets nödsituation 
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Av Katarina Agorelius – Vatikanstaten 

 



 2 

Kurians rättsliga avdelning för försoning och bot, 

Penitenzieria, har utfärdat ett dekret om att man i 

nödsituationen med spridningen av Covid-19 tillåter 

fullständig avlat för dem som har insjuknat i coronavirus, dem 

som hjälper dessa och för alla troende i världen som ber för 

dem. Man meddelar även möjligheten till en kollektiv 

syndaförlåtelse i denna tid av stort behov. 
 

I nödsituationen med spridningen av coronaviruset erbjuder 

Kyrkan möjligheten för dem som har insjuknat i coronaviruset 

att få fullständig avlat och detta gäller även sjukvårdspersonal, 

familjemedlemmar och alla dem som tar hand om eller ber för 

de sjuka. Detta fastställer ett dekret som har utfärdats av 

kurians Apostoliska biktöverdomstol och som har 

undertecknats av högste penitentiarie, kardinal Mauro Piacenza 

samt penitentiariets föreståndare msgr Krzysztof Nykiel. 
 

Biktöverdomstolen skriver i en kommentar som följer dekretet 

att man på grund av ”allvaret i de nuvarande omständigheterna” 

och ”framför allt på platser som är särskilt utsatta av pandemins 

smitta och fram till dess att förloppet inte återkommer”, 

påminner om möjligheten att flera troende tillsammans ”utan 

föregående individuell bekännelse” kan ge ”kollektiv 

syndaförlåtelse”. 
 

För att få fullständig avlat kan de som har insjuknat i 

coronaviruset och dem som är isolerade i karantän, och 

även sjukvårdspersonal, familjemedlemmar och dem som 

utsätts för smittan Covid-19 helt enklet be Trosbekännelsen, 

Fader vår och en bön till Jungfru Maria. 
 

Övriga kan välja bland dessa tillvägagångssätt:  

* besöka Altarets Allraheligaste Sakrament (i tabernaklet eller 

utställt i monstrans för offentlig tillbedjan) eller 

* läsa den Heliga Skriften i minst en halvtimme eller  
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* be Rosenkransen, Korsvägen eller den Gudomliga 

Barmhärtighetens Krona  

* och be Gud om ett slut på epidemin, lindring för de sjuka och 

evig frälsning för dem som Herren har kallat till sig. 
 

Fullständig avlat kan även den troende få som vid sin 

dödsstund inte har möjlighet att ta emot de sjukas smörjelse och 

sjukkommunionen viaticum och man rekommenderar då att 

man vänder sig till krucifixet (har ett krucifix i handen eller ser 

på det som hänger på väggen). 
 

Vad gäller den kollektiva syndaförlåtelsen, förklarar den 

Apostoliska biktöverdomstolen, “är prästen skyldig att 

meddela stiftsbiskopen, så långt som möjligt, eller om detta inte 

går informera honom så snart som möjligt”. Man betonar att det 

alltså alltid är stiftsbiskopen som fastställer om han tillåter en 

kollektiv syndaförlåtelse, beroende på sitt områdes smittfara. 

Biktöverdomstolen ber även om att man utvärderar "behovet 

och möjligheten att, om nödvändigt, i överenskommelse med 

hälsomyndigheterna inrätta grupper av ’extraordinära 

sjukhuskapellaner’, också på frivillig basis och i enlighet med 

reglerna för skydd mot smitta, för att garantera nödvändig 

andlig hjälp till de sjuka och döende”. 
 

Dessutom, påminner man om den fullkomliga ångern för 

enskilda troende som befinner sig i den smärtsamma 

omöjligheten att ta emot sakramental syndaförlåtelse och som 

gäller syndernas förlåtelse även för dödssynder. Den 

fullkomliga ångern kommer av kärleken till Gud över allting 

och uttrycks i en ärlig bön om förlåtelse och följs av kärlekens 

ånger tillsammans fast beslutsamhet att bikta sig sakramentalt 

så snart detta är möjligt, såsom det anges i Katolska Kyrkans 

katekes 1452. 
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Biktöverdomstolen avslutar: “Nu, mer än aldrig förr, upplever 

Kyrkan styrkan i de heligas gemenskap och upplyfter löften 

och böner till sin korsfäste och uppståndne Herre och särskilt 

Heliga Mässans offer som dagligen firas av prästerna även utan 

folket”. Som “en god moder ber Kyrkan Herren om att hela 

mänskligheten befrias från denna plåga i böner om Saliga 

Jungfru Marias, Barmhärtighetens och De sjukas hälsas 

Moders och hennes brudgum, den Helige Josefs förböner, 

under vilkas beskydd Kyrkan alltid vandrar i världen”. 
 

 

 

Här följer de böner på svenska som anges i texten: 
 

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 Gud, 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.  
 

Herrens Bön – Pater Noster 
Den främsta av alla böner därför att vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss denna bön 

 

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

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

så ock på jorden.  
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Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra 

skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och 

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

Amen. 
 

Lovprisningen 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,  

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Eller: 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,  

såsom det var av begynnelsen nu är och skall vara  

från evighet till evighet. Amen. 
 

Var hälsad Maria - Ave Maria 

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

välsignad är du bland kvinnor,  

och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.  

Heliga Maria, Guds Moder,  

bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. 
 

Salve Regina 

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. 
 

Översättning: 

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  
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till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus,  

din välsignade Livsfrukt.  

Du milda och ljuva Jungfru Maria! 
 

Memorare 
Bön från 1400-talet inspirerad av den Helige Bernhard av Clairvaux. Detta är troligen en av de 

mest älskade bönerna till Guds Moder jämte Salve Regina hymnen. Bland andra kan nämnas 

kyrkoläraren, den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet som på dagen för sin 

första Heliga Kommunion den 8 maj 1884 beslutade sig för att be Memorarebönen varje dag 

för resten av sitt liv. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 17). 
 

Påminn dig, milda Jungfru Maria, 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. 
 

Akt av Ånger 
Denna akt av ånger, som finns på de flesta språk, använder man särskilt efter kvällens 

samvetsrannsakan och vid bikt efter själva syndabekännelsen eller strax före att prästen ger 

absolutionen. 
 

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och 

avskyr dem, ty genom att synda har jag inte bara förtjänat 

de straff som Du rättvist har bestämt utan framför allt har 

jag också kränkt Dig, Du, det högsta goda, Du som är 

värd att älskas över allting.  

Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din 

nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till 

synd. Amen.  
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Requiembönen 
Detta är Kyrkans dagliga bön för de avlidna. Bönen har använts åtminstone sedan 700-talet. 

Det är en av de största barmhärtighetsgärningarna att be för de avlidna. Var gång man går eller 

åker förbi en begravningsplats bör man åtminstone be följande korta bön: 
 

Herre, giv dem den eviga vilan, 

och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

Må de vila + i frid. Amen. 
 

 
Originalbilden från Vilnius år 1934 

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona 
 

F. Låt oss be Barmhärtighetens Krona, uppenbarad till 

den Heliga Faustina, att Guds barmhärtighet omsluter 

Kyrkan, oss här närvarande och hela världen. 
 

Alla Fader vår… (sid. 4) 
 

Alla Var hälsad, Maria… (sid. 5) 
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Den Apostoliska Trosbekännelsen 

Alla Jag tror på Gud… (sid. 4) 
 

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: 

F. För Hans smärtfyllda lidandes skull,  

Alla förbarma Dig över oss och hela världen. 
 

Avslutas med att be tre gånger Trisagion: 

F. Helige Herre Gud, Helige Starke Gud,  

Helige Odödlige Gud,  

Alla förbarma Dig över oss och hela världen. 
 

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

F. Blod och Vatten  

Alla som vällde fram från Jesu Hjärta som en 

Barmhärtighetens Källa för oss.  

Jesus, jag förtröstar på Dig.  

Du gav upp andan, Jesus, när Livets Källa vällde fram 

för själarna och Barmhärtighetens hav öppnades för 

hela världen.  

Livets Källa, outgrundliga Gudomliga Barmhärtighet, 

övertäck hela världen och utgjut Dig över oss.  

Jesus, jag litar på Dig. Amen. 
 

Ave Maria Publikationer 
Hjälp oss att sprida katolsk bönelitteratur  

och andliga råd 

Swish 076 555 84 06  


