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Lovad vare Jesus Kristus! I all evighet. Amen.  

(Den katolska hälsningen) 
 

Kära församlingsmedlemmar, 

Vilken är skillnaden mellan en troende och en icke troende 

människa? Den troende människan ber och försöker anpassa 

sitt liv efter Guds Vilja. Kan man vara kristen utan att be? 

Nej, det är omöjligt. Och att anpassa livet efter evangeliska 

ideal är knappast möjligt om man inte har en relation till Gud 

genom bön. 

Dessa frågor kommer upp när vi talar om barnens situation i 

vår församling. Det är över trettio barn som väntar på att få ta 

emot sin första Heliga Kommunion och långt ifrån alla är väl 

förberedda inför detta möte med Herren. Vi ska inte skylla på 

pandemin eller att församlingen inte haft tillräckligt med 

tillfällen för undervisning. Som kyrkoherde (och även 

kateketer) kan man konstatera att många familjer inte ber 

hemma. Det är tragiskt. Mycket tragiskt. Vilken källa till nåd 

och hjälp i familjen är det inte när man ber tillsammans! Att 

inte ge vidare detta till barnen är verkligen obarmhärtigt!  

När barnen som ska ta emot Kristus i Sakramentet inte ens 

kan Fader vår – katolska barn! – då förstår man hur långt 

sekulariseringen har kommit i våra familjer. Det finns ingen 

ursäkt att säga att vi talar ett annat språk hemma. Nu bor vi 
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inte i Japan eller i Brasilien. Vi bor i Sverige och då ska 

barnen kunna åtminstone de grundläggande bönerna på 

svenska: Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern. 

De borde dessutom kunna den Apostoliska trosbekännelsen, 

så att de har sammanfattningen av vad vi tror på. Men som jag 

upprepar gång på gång (och det är Helige Pius X:s ord): 

Föräldrarna är ansvariga för barnens undervisning i tron, de är 

de första kateketerna. De ska svara inför Gud hur de har skött 

denna uppgift. Sedan är det naturligtvis upp till barnen hur de 

tar emot detta. Men om de inte får någon som helst hjälp av 

sina föräldrar, vad händer då? 
 

Låt oss alla be för familjerna i vår församling att Kristus får 

bli levande, verkligen levande och till vilken vi alla kommer 

för att hämta det vi behöver för vårt liv här på jorden och för 

vårt eviga liv. Be särskilt för Första Kommunionsbarnen 

under maj och juni månader! 
 

Guds välsignelse över er alla, 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Kyrkoherde 
 

Telefon expedition: 036 12 06 57 

e-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se 

Post- och besöksadress: Klostergatan 70 B 

553 35 Jönköping 
 

Om du behöver präst för bikt, själavårdssamtal  

eller Sjukas Smörjelse: 
 

Kyrkoherde, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

(modersmål: svenska. Talar även engelska och italienska) 

076 555 84 06 

joseph.nilsson@gmail.com  

OBS! Kyrkoherden besvarar inga SMS! 
 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:joseph.nilsson@gmail.com
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Vikarie, Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv 

(modersmål: polska. Talar även engelska och svenska) 

070 949 71 34 

wladek_mezyk@yahoo.com 
 

Guardian, Pater Rafal Zarzycki OFMConv 

(modersmål: polska. Talar även svenska och engelska) 

076 071 77 25 

r.i.zarzycki@gmail.com 
 

För övriga språk och riter se även särskild adresslista 
 

Diakon Hans Einarsson 

(modersmål: svenska. Talar även engelska) 

036 30 77 69 

073 074 72 96   

hans.einarsson@nassjo.se 
 

Församlingen och Gråbröderna på nätet: 
 

Församlingens hemsida (foton, information etc.) 

www.katolskajonkoping.com 
 

Församlingens Facebook (allt om församlingens liv) 
(Katolska Kyrkan i Jönköping, S:t Franciskus församling) 

https://www.facebook.com/katolskajonkoping/ 
 

Kyrkoherdens Facebook (foton mm. från kyrkan) 

https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson 
 

Pater Wladyslaw Mezyks Facebook 

https://www.facebook.com/wladek.mezyk 
 

Kyrkoherdens Youtubekanal  
(katekes och predikningar mm.) 

Sökord: Pater Joseph Maria har ordet 
 

mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:r.i.zarzycki@gmail.com
mailto:hans.einarsson@nassjo.se
http://www.katolskajonkoping.com/
https://www.facebook.com/katolskajonkoping/
https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson
https://www.facebook.com/wladek.mezyk
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Kyrkoherdens predikningar (miniradio) 

https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio 
 

Gråbrödernas Youtube kanal: Katolsk Horisont 

https://www.katolsk-horisont.net 
 

Församlingens informationshäften som finns i 

entréhallen vid anslagstavlor och ingången till klostret: 
 

1) För adresser i församlingen se även: Kontaktlista 

2) För de olika grupper som är verksamma inom vår 

församlingse: Grupper och Andliga Rörelser 

3) För mer information angående undervisning för barn och 

ungdomse: Undervisning i vår katolska tro för barn och 

ungdomar 

4) för regler angående lokalerna och bokning av dessa 

se: Ordning och reda 

5) För unga män som vill tjänstgöra vid Herrens altare 

se: Att vara ministrant 

6) För att ta del av kyrkoherdens vuxenkatekes, 

bibelmeditationer, reträttdagar etc. se Månadsbrevet 
 

Vill du ha snabb information om församlingens liv och 

aktiviteter: ge oss din e-post adress för att få månadsbrev och 

annan information via e-post. Skriv till: 

jonkoping@katolskakyrkan.se 

Eller: skriv ditt namn och e-postadress på en lapp (finns 

färdiga vid entrén) och lägg dem i expeditionens vita brevlåda 

eller i klostrets brevlåda (grå brevlåda vid klostrets ingång). 
 

 

För församlingens kalender ansvarar Miroslaw Moszczynski 

miroslawm1@hotmail.com 

Alla bokningar för kyrka och övriga lokaler görs genom 

Miroslaw. 
 

 

 

 

https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio
https://www.katolsk-horisont.net/
mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:miroslawm1@hotmail.com
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PÅVENS BÖNEINTENTION 

för maj 2021 
 

Evangelisation: att regeringar och ekonomiskt ansvariga 

arbetar tillsammans för att reglera finanssektorn och skydda 

medborgarna från dess risker. 
 

Daglig Offerbön 

Jesu Gudomliga Hjärta, genom Marie Obefläckade 

Hjärta offrar jag Dig mina böner, mitt arbete och mitt 

lidande denna dag som gottgörelse för våra synder och i 

förening med de intentioner med vilka Du själv offrar 

Dig ständigt i Altarets Allraheligaste Sakrament.  

Särskilt gör jag detta offer enligt den Helige Faderns 

böneintentioner för denna månad. Amen. 
 

Eller (annan version) 

Kärleksfulle Fader, jag offrar åt Dig denna dags böner, 

arbete, glädjeämnen och lidande i förening med Din 

Sons Jesus Kristi, världens Frälsares, offer. Må den 

Helige Ande ge mig styrka att vittna om Din kärlek.  

Med Maria, vår Herres och Kyrkans Moder, ber jag 

särskilt för denna månads intentioner. 
 

Glöm inte kollekt och gåvor till församlingen: 
Under pandemin går vi inte runt med kollektkorg, men kollekt 

måste vi ändå ta upp på något sätt. 

Jag vill särskilt tacka alla er som genom Swish, bankgirot 

eller kontant ger pengagåvor till församlingen för kyrkans 

kostnader och samtidigt bidra till att betala för församlingens 

lån (nu på 2,3 miljoner). 

Bankgiro 665-3950 

Swish 123 544 40 13  
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Du är väl inskriven i vår församling? 
För Katolska Kyrkan i Sverige har Den Heliga Stolen (dvs. 

Kyrkans högsta auktoritet) bestämt att alla katoliker ska vara 

inskrivna i en katolsk församling här i landet.  

Är du inte det, då ska du vända dig till vår 

församlingssekreterare Iwona Moszczynska under kontorstid 

måndag till fredag.  
 

Sankt Maximilians Bok- och Presentbutik 
Vi försöker ha öppet så mycket som möjligt,  

särskilt under söndagar mellan och efter Mässorna. 

Helst ska inte fler än 2 kunder vistas samtidigt i butiken. 

Önskar du komma annan tid kontakta:  

Iwona Moszczynska på kontoret: 036 12 06 57 

jonkoping@katolskakyrkan.se 

eller församlingens husmor Gunilla Ronquist 

gunilla_ronquist@msn.com 

OBS! Vi har den Katolska Studiebibeln i butiken. 

Betala gärna med Swish (Obs! Nytt nummer) 
 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:gunilla_ronquist@msn.com
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För butik: 

 Swish 076 555 84 06 
(Kyrkoherdens telefonnummer) 

 

Tillbedjan av Kristus i Sakramentet under 7 dagar 
Vi kommer att börja inför den första lördagen i månaden på 

fredag den 30 april kl. 21:00 och avsluta den första fredagen 

i månaden 7 maj kl. 22:00.  

7 dagar och nätter av tillbedjan för att gottgöra Jesu Heliga 

Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta för våra synder, synder 

i våra familjer och synder mot familjen och Kyrkan. 

Se information på fliken "Tillbedjan"   

https://danahnberg.wixsite.com/jomfht/7dagartillbedjan 
 

Information för föräldrar till Första Kommunionsbarnen 
* Tag särskild informationsfolder som finns i kyrkans hall: 

Inför Första Kommunionen. 

* Före barnen kan ta emot sin första Heliga Kommunion ska 

de ha biktat sig. Vi är tre präster i församlingen samt 

missionernas präster (kroatisk, syrisk-katolsk och kaldeisk) 

som kan höra barnens och föräldrarnas bikter. Barnen ska visa 

lappen om bikt för prästen som skriver under att han hört 

bikten och ger lappen till kontoret.  

Ingen bikt – ingen Kommunion! 

* Föräldrar bokar en Mässa under maj och juni: 

Måndagar 12:00, tisdagar 12:00, 18:00, onsdagar 12:00, 

18:00, torsdagar 12:00, 18:00, fredagar 12:00, 18:00, 

lördagar 10:00, 19:00, söndagar 19:00 (men inte 

förmiddagarnas Mässor på söndagar).  

Bokning görs endast genom kontoret hos Iwona Moszczynska 

eller hos Miroslaw Moszczynski: 

miroslawm1@hotmail.com 

* Barnens klädsel är församlingens dräkter för Första 

Kommunionen, som kan provas ut veckan före mottagandet 

https://danahnberg.wixsite.com/jomfht/7dagartillbedjan
mailto:miroslawm1@hotmail.com
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av Kommunionen. Man vänder sig till Iwona eller till 

församlingens husmor, Gunilla Ronquist: 

gunilla_ronquist@msn.com 

* Annonsera gärna för familj, släkt och vänner att de kan följa 

Mässan live på församlingens FB eller Youtube. Mässan finns 

kvar att se även efteråt på nätet. 
 

Angående mottagandet av Heliga Kommunionen 
 I Katolska Kyrkan finns två sätt att ta emot den Heliga 

Kommunionen: i munnen eller i handen. 

Men för båda sätten gäller det att följa Kyrkans riktlinjer – 

förutom att man är i nådens tillstånd (dvs. utan dödssynd – i 

vår kyrka i Jönköping ges många tillfällen till bikt!) och 

verkligen längtar efter Kristus och har den sanna tron på 

Kristi närvaro etc. 

* Du ska göra en gest av vördnad före mottagandet: Antingen 

knäfall eller djup bugning. Men gör inga bugningar mm. efter 

mottagandet då du har Kristi Kropp i dig.  

* Man går på ett led fram till Kommunionen. Så utrycker vi 

Guds folks gemensamma pilgrimsvandring till Gud i 

Himmelen. 

* Du som önskar ta emot den Heliga Kommunionen på knä är 

fri att göra så.   

* Du ska säga Amen före du tar emot Hostian (Kristi Kropp).  

(Amen är ett hebreiskt ord som betyder bl.a. sann, dvs. i detta 

sammanhang: jag tror) 

* Vi gör inte korstecknet i samband med mottagandet av 

Kommunionen – det finns risk att vi stöter till de heliga kärlen 

(ciboriet med Sakramentet). 

* Om du tar emot Kommunionen direkt i munnen ska munnen 

öppnas med tungan något framåt så att prästen kan lägga 

Hostian utan något hinder direkt på tungan. Ta inte emot 

Hostian med tänderna! 

mailto:gunilla_ronquist@msn.com
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* Om du tar emot Kommunionen i handen ska man lägga ena 

handen med handflatan uppåt över den andra och ta emot 

Hostian i handflatan, varefter man med den andra handen för 

Hostian till munnen. Båda händerna ska placeras på hjärtats 

nivå som en tron för Jesus. Man ska inte räcka fram ena 

handen för att ta emot Kommunionen som om det vore 

växelpengar man vill ha tillbaka! 

Du ska inte gå med Hostian utan ta emot den på samma plats 

vid kommunionsutdelarens åsyn. 

* Du får aldrig gå iväg med Hostian (Kristi verkliga Kropp)! 

* Du kan aldrig be om att få med dig Sakramentet hem till 

någon sjuk. Endast de som har Kyrkans uppdrag kan dela ut 

den Heliga Kommunionen. Därför ber du någon av prästerna 

eller diakon att komma med Kommunionen till den person 

som inte kan ta sig till kyrkan. 

* Du får aldrig ta emot Hostian och räcka den till någon annan 

eller bryta en bit och ge exempelvis till ditt barn.     
 

I och med konsekrationen (då prästen uttalar 

förvandlingsorden) är brödet och vinet var för sig på riktigt 

förvandlade till Kristi sanna Kropp och Blod, och förblir 

förvandlade så länge de eukaristiska gestalterna finns kvar. 

Att Kristus fullt ut fortsätter att vara närvarande i dessa 

gestalter innebär att tillbedjan av det konsekrerade brödet är 

tillbedjan av vår uppståndne och levande Herre, vilket är vad 

som sker vid s.k. Eukaristisk tillbedjan. 

Det är alltså inte så att Han är närvarande bara när man tar 

emot Kommunionen, eller bara under tiden Mässan firas, utan 

Han är närvarande så länge som brödets och vinets gestalter 

finns kvar. 
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Kommunion utanför Mässan 
Det finns möjlighet att komma till kyrkan och ta emot den 

Heliga Kommunionen bl.a. på fredagar 16:30-17:00 och 

söndagar 08:00-08:30.  

Naturligtvis går det att komma för bikt och Kommunion även 

andra tider när det är möjligt.  

Kontakta någon av oss tre präster och vi kommer överens om 

lämplig dag och tid. Om du inte har möjlighet att maila kan du 

ringa även till kontoret och be Iwona kontakta någon av oss 

präster. För Kommunion kan även diakon vara behjälplig.  

Kom ihåg att du aldrig stör oss präster när du ber om 

sakramenten! Det är vår uppgift att tjäna Herren genom 

förkunnelse och förvaltandet av Sakramenten.  
 

Rosenkransvakan tre gånger i veckan under påsktiden  

20.00 (fredag, lördag och Söndag) 
Vi fortsätter vår bönevaka för att få slut på pandemin. 

Texten till vår bönevaka finns att ta i kyrkans hall eller att 

ladda ner som pdf fil på vår hemsida.  

Be med oss i kyrkan eller hemifrån (denna vädjan om Guds 

hjälp och barmhärtighet sänds live på hemsida och/eller på 

församlingens Facebook). 

Välkomna att be med oss: fredag, lördag och söndag kväll! 
 

Liturgisk Kalender för maj månad 
(Majandakter bes efter Mässor när det är möjligt) 

 

1 lördag: S:t Josef Arbetaren - 1:a lördagen i månaden 

(Gottgörelselördag till Marie Obefläckade Hjärta) 

* Tillbedjan av Sakramentet inleddes redan på fredag kväll 

efter kvällens Mässa och Rosenkransvaka. 

* Bikt 09:00 

* Mässa 10:00 

* Mässa på tagalog 11:00 
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* Vigsel (Maruwge) 13:00 

* Vigsel och dop 15:00 

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
 

2 söndag - 1:a söndagen i månaden –  

V PÅSKSÖNDAGEN 

* Mässa 09:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 – tillbedjan fortsätter efter vakan 
 

3 måndag: Apostlarna Filippos och Jakobs Fest 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
 

4 tisdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
 

5 onsdag 

* Mässa 12:00 
 

6 torsdag  

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
 

7 fredag: 1:a fredagen i månaden (Jesu Hjärta Fredag) 

* Mässa 12:00 

* Bikt 17:00 
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* Tillbedjan för kallelser 17:00  

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka 19:00 
 

8 lördag  

* Tillbedjan 08:00 

* Bikt 09:00 

* Mässa 10:00 

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
 

9 söndag - 2:a söndagen i månaden –  

VI PÅSKSÖNDAGEN 

* Mässa 09:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13:00 

* Mässa på engelska 15:00 

* CuperTino studentgruppmöte i Antoniusrum 16:00 

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
 

10 måndag  

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
 

11 tisdag: S:t Ignastius av Laconi, ordensman 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
 

12 onsdag: S:t Leopold Mandić, präst 

* Mässa 12:00 

* Eventuellt Mässa med Första Kommunion 18:00 
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13 torsdag KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Bikt 18:00 

* Mässa 19:00 
 

14 fredag: Aposteln Mattias Fest - Pingstnovenan 

* Mässa 12:00 

* Bikt 17:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka 19:00 
 

15 lördag - Pingstnovenan  

* Tillbedjan 08:00 

* Bikt 09:00 

* Mässa 10:00 

* Vigsel 15:00 

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
 

16 söndag - 3:e söndagen i månaden –  

VII PÅSKSÖNDAGEN - Pingstnovenan 

* Mässa 09:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa Syrisk katolsk rit 14:00 

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17.00-18.00 
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* Ungerska föreningen S:ta Clarasalen 17:30-20.00  

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
 

17 måndag: S:t Paschalis Baylon, ordensman 

- Pingstnovenan 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
 

18 tisdag: S:t Erik, Sveriges Skyddspatron  

- Pingstnovenan 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
 

19 onsdag: S:t Felix av Cantalice, ordensman 

- Pingstnovenan 

Under Mässan välsignas matolja (som närvarande tar med sig) 

* Mässa 12:00 

* Eventuellt Mässa med Första Kommunion 18:00 
 

20 torsdag: S:t Bernardino av Siena, präst 

- Pingstnovenan 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
 

21 fredag - Pingstnovenan 

* Mässa 12:00 

* Bikt 17:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka 19:00 
 

22 lördag: S:ta Rita av Cascia, ordenskvinna –  

”det omöjligas skyddshelgon” - Pingstnovenan 

* Tillbedjan 08:00 

* Bikt 09:00 
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* Mässa 10:00 

* Mässa Gheez rit 12:00 

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
 

23 söndag - 4:e söndagen i månaden - PINGSTDAGEN 

* Mässa 09:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00  

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på engelska 15:00  

* CuperTino studentgruppmöte i Antoniusrum 16:00 

* Mässa 19:00  

* Rosenkransvaka 20:00  
 

24 måndag: Saliga Jungfru Maria, Kyrkans Moder 

prästernas lediga dag 

* Mässa kl. 12:00  
 

25 tisdag: S:ta Maria Magdalena de’ Pazzi, jungfru 

* Mässa 12:00  

* Mässa 18:00 
 

26 onsdag: S:t Filippo Neri, präst 

* Mässa 12:00 

* Eventuellt Mässa med Första Kommunion 18:00 
 

27 torsdag: Vår Herre Jesus Kristus,  

den Evige Översteprästen, Fest 

* Mässa 12:00  

* Tillbedjan för prästkallelser i vår församling 17:00 

* Mässa 18:00  
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28 fredag  

* Mässa 12:00 

* Bikt 17:00  

* Tillbedjan 17:00  

* Mässa 18:00  

* Rosenkransvaka 19:00  
 

29 lördag  

* Tillbedjan 08:00  

* Bikt 09:00  

* Mässa 10:00  

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30  

* Mässa kaldeisk rit 17:00  

* Mässa (söndagsmässa)19:00  

* Rosenkransvaka 20:00 
 

30 söndag HELIGA TREFALDIGHETS DAG 

* Mässa 09:00  

* Bikt 10:00  

* Mässa 10:00  

* Högmässa 11:00  

* Mässa på kroatiska 12:30  

* Mässa Syrisk-katolsk rit 14:00  

* Mässa 19:00  

* Rosenkransvaka 20:00  
 

31 måndag: Saliga Jungfru Marias Besök, Fest 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
 

Stort och innerligt tack till familjen Sebastjan! 
Troget har hela familjen Dragutin, Terezija, Kristina och 

Mikael Sebastjan bidragit till Kyrkans liturgi genom musik 

och altartjänst, alltid glada och tjänstvilliga under denna svåra 

tid. I hela församlingens namn vill jag som kyrkoherde 
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framföra ett varmt tack och önskan om Guds välsignelse över 

er familj. 

Majandakt 
Maj är en av Guds Moder Marias månader. Den andra är oktober 

månad – Rosenkransens månad. Under maj brukar man dagligen be 

en s.k. majandakt. Denna version av majandakt ber vi nästan dagligen 

i samband med Mässan i vår församlingskyrka i Jönköping.  

Kan du inte komma till kyrkan dagligen, så kan du be denna 

majandakt hemma. 

Ett särskilt häfte finns i kyrkans hall med flera versioner av andakten 

samt en historik om majandakten. 
 

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: 
 

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. 

Tag 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. 
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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 

Heliga Treenighet, en ende Gud 
 

Heliga Maria, bed 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 
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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 

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 
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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. 
 

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.  
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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. 
 

 
 

Pingstnovenan i år: 14 – 22 maj 
 

Som den bes i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna 
 

Detta är den främsta av alla novenor (=en bön som upprepas 9 ggr, 9 

dagar i rad eller 9 månader i rad) i Kyrkan. Upphovet till denna 

novena är Guds Moder som tillsammans med apostlarna och några 

andra kvinnor och män var förenade i bön inför den Helige Andes 

ankomst (Apostlagärningarna 1:12-14).  
 

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

Alla Amen. 

F Kom, Helige Ande,  

Alla uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din 

kärleks heliga eld.  

F Du sänder Din Livsande, och då skapas de, 

Alla och Du förnyar jordens ansikte. 

F Gud, Du har undervisat de trogna genom den Helige Ande. 

Skänk oss genom Honom visshet om vår väg, och låt oss alltid 

få glädja oss av Hans tröst. Genom Honom Jesus Kristus, vår 

Herre. 
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Alla Amen. 
 

Bön om Den Helige Andes Frukter 

I Galaterbrevets femte kapitel uppräknas andens frukter som motsatser till 

själviskhetens följder. Om vi är villiga att ge upp vår egoism kan Guds Ande 

verka det goda i oss. 
  

F Gud Helige Ande, vi ber om Dina frukter för oss och för 

Din Heliga Kyrka – föröka hennes helighet, låt Din Kyrkas 

tjänare, påven, biskoparna, prästerna, diakonerna, de 

Gudsvigda och hela Ditt folk, bli allt mer glödande i kärlek 

och hängivenhet för Dig Gud och för Ditt Eviga Rike. 

Alla Amen. Kom, Helige Ande! 

F Helige Ande, kom till mig. Befria mig från själviskhet och 

fyll mig med kärlek, så att allt jag gör blir gjort i kärlek.  

Alla Låt Din glädje bo i mig, så att jag sprider glädje i en 

glädjelös värld.  

F Ge mig Din frid, frid med Dig, frid med människorna, frid 

med mig själv.  

Alla Hjälp mig att vara tålmodig och vänlig, också när det 

kostar på. Om Du vill göra ett under, gör mig då till en god 

människa.  

F Gör mig trofast, pålitlig och rakryggad.  

Alla Ge mig saktmod, så att jag inte sårar någon enda 

människa.  

F Lär mig självbehärskning, så att jag inte faller offer för mitt 

temperament.  

Alla Gör mig ödmjuk, så att jag inte inbillar mig att jag är 

förmer än någon annan.  

F Hjälp mig att vara måttlig, så att jag brukar de begär Du 

nedlagt i mig så som Du vill.  

Alla Gör mig kysk i avsikt och handling, för Du har underbart 

skapat min kropp till ett tempel åt Din härlighet.  

F Helige Ande, Du är den som ger liv åt allt och uppfyller allt 

med välsignelser.  
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Alla Ta mig helt i besittning och låt mig genomströmmas av 

Ditt liv.  

F Förena mig med Jesus Kristus, den levande Vinstocken, så 

att jag som en frisk gren kan bära goda frukter, Gud Fadern 

till ära.  

Alla Honom vare tack för de gåvor som Han ger, nu och i 

evighet. Amen. 
 

 

Helige Ande, helga mig 
Ur Devotions to the Holy Spirit, Tan books, 2002. Bönen är inspirerad av den 

medeltida kommunionsbönen Kristi Själ. Passande att be innan vi börjar vårt 

dagliga arbete, tar ett viktigt beslut mm. 
 

F. Ljus för mitt förstånd, upplys mig 

Alla Hjärtats Gudomliga Eld, gör mig hängiven Dig 

Själens fullhet, uppfyll mig 

Nådens och livets Herre, gör mig levande 

I denna lidandets dal, led mig 

I all min svaghet, styrk mig 

Från att stappla och falla, beskydda mig 

Med Dina gudomliga gåvor, överös mig 

Med Din närvaro, trösta mig 

Genom Din verkan, helga mig 

Till Jesu sanne lärjunge, fullkomna mig 

och till Din härlighet, bär mig 

Så att jag, trogen Dig på jorden,  

Blir evigt lycklig i Himmelen  

Genom Din kärleks förvandling av mig. Amen. 
 

F. Gud Fader, Son + och Helige Ande, Din är äran och 

härligheten i evigheters evighet. 

Alla Amen. 
 

För text med större bokstäver för Majandakt och Pingstnovena 

se foldrar i kyrkans hall eller ladda ner från vår hemsida: 

www.katolskajonkoping.com 

http://www.katolskajonkoping.com/

