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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 oktober 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 bland 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  
 

Bön enligt den Helige Faderns intentioner.  

Vid gemensam rosenkransbön kan man inleda detta med följande ord:  



 5 

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.  
 

Ref.: Helige Herre Gud,  

Helige Starke Gud,  

Helige Odödlige Gud.  

Förbarma Dig över oss. 
 

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. 
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Ref. Helige… 
 

Alla Jesus förbarma Dig,  

Jesus bönhör oss,  

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

Moder Be för oss.  

Moder Be för oss. 

O Moder, o Guds Moder, Be för oss hos Herren Gud.  
 

 

Completorium 
 

Fredagens Completorium 
 

F. Gud, + kom till min räddning. 

Alla Herre, skynda till min hjälp 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,  

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  

(Utom i fastetiden: Halleluja.) 
 

Efter inledningen kan följa samvetsrannsakan och syndabekännelse: 

F. Låt oss besinna oss och bekänna vår synd och skuld. 
 

Följer en liten stunds tyst samvetsrannsakan. 
 

F. Jag bekänner  

Alla inför Gud Allsmäktig och er, mina bröder och 

systrar, att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och 

underlåtelse, 
(man slår sig för bröstet) 

genom min skuld, min skuld, min egen stora skuld. 

Därför ber jag den Saliga, alltid rena jungfrun Maria, 

alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar, 

att be för mig till Herren, vår Gud. 
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F. Gud Allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora 

barmhärtighet och före oss till det eviga livet. 

Alla Amen. 
 

Eller: 

F. Herre, var oss nådig. 

Alla Ty vi har syndat mot Dig. 

F. Visa oss, Herre, Din barmhärtighet. 

Alla Och ge oss Din frälsning. 

F. Gud Allsmäktig… 
 

Hymn 

Den sig i Herrens hand förtror 

Och i Hans vingars skugga bor, 

Han säger trygg: I Gud jag har 

Min Hjälpare och mitt Försvar. 
 

Han fruktar icke mörkrets makt, 

Ej världens smälek och förakt: 

i nödens tid, på sorgens dag 

hans glädje är Guds välbehag. 
 

När världens väsende förgår, 

förgängelsen ej honom når. 

En salig fröjd, en evig frid 

Är slutet på hans korta strid. 
 

Högtlovat vare Herrens Namn. 

Det är en trygg, en ljuvlig hamn, 

i alla faror, nöd och sorg 

en mäktig sköld, en säker borg. 
 

Gud Fader, Son och Ande, bliv 

oss alltid när och nåd oss giv. 
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Högtlovade Treenighet, 

Dig vare pris i evighet. Amen. 
 

Sista strofen, advents- och jultiden: 

Din, Kristus, är all härlighet, 

Du Faderns Son av evighet, 

som Jungfrun genom Andens nåd 

gav oss och jordens alla folk. Amen. 
 

Ant. Dag och natt ropar jag inför Dig, o Gud. 

Påsktiden ant. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Psalm 88 
Bön i svår plåga 

Detta är er stund, nu har mörkret makten (Luk 22:53) 
 

Herre, min Gud, min Frälsare, * 

 dag och natt ropar jag inför Dig. 

Låt min bön komma inför Ditt ansikte, * 

 vänd Ditt öra till mitt rop. 

Ty min själ är mättad med lidanden, * 

  och mitt liv har kommit nära dödsriket. 

Jag räknas bland dem som har farit ner i graven, * 

 jag är som en man utan livskraft. 

Jag har blivit som de döda, * 

 lik de slagna som ligger i graven, 

dem som Du inte längre tänker på * 

 och som är avskilda från Din hand. 

Ja, Du har sänkt mig långt ner i graven, * 

 ner i mörkret, ner i djupet. 

Din vrede vilar tung på mig, * 

 alla Dina böljors svall låter Du gå över mig. 

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, + 
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 Du har gjort mig till en styggelse för dem, * 

 jag ligger fången och kan inte komma ut. 

Mitt öga förtvinar av lidanden, + 

 Herre, jag åkallar Dig dagligen, * 

 jag räcker ut mina händer till Dig. 

Gör Du då under för de döda, * 

 eller kan skuggorna stå upp och tacka Dig? 

Berättar man i graven om Din nåd, * 

 i avgrunden om Din trofasthet? 

Känner man i mörkret Dina under * 

 och Din rättfärdighet i glömskans land? 

Men jag ropar till Dig, * 

 Herre, i gryningen kommer min bön inför Dig. 

Varför vill Du förkasta mig, * 

 varför döljer Du Ditt ansikte för mig? 

Jag har lidit och våndats allt ifrån min ungdom, + 

 jag har drabbats av slag på slag, * 

 så att jag är nära att förtvivla. 

Din vredes lågor går över mig, * 

 Dina fasor förgör mig. 

De omger mig ständigt som vatten, * 

 de kringränner mig från alla sidor. 

Du har drivit vän och släkting långt bort ifrån mig, * 

 i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret. 

 Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. Dag och natt ropar jag inför Dig, o Gud. 

Påsktiden ant. Halleluja, halleluja, halleluja. 
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Kort läsning         Jfr Jer 14:9 

Du bor ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade 

efter Ditt Namn. Så överge oss då inte, Herre vår Gud. 

 

Responsorium: 

R. I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. 

V. Du förlossar mig, o Herre, Du trofaste Gud. R. 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Fastetiden: 

R. I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag 

somna in. 

V. Ty du, Herre låter mig bo avskild och i trygghet, + och 

i frid skall jag somna in. 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Påsktiden: 

R. I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.  

+ Halleluja, halleluja, 

V. Du förlossar mig, o Herre, Du trofaste Gud. + 

Halleluja, halleluja, 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då 

vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i 

trygghet. (PT Halleluja) 
 

Nunc dimittis       Luk 2:29-32 

+ Herre, nu låter Du Din tjänare gå hem, * 

 i frid, som Du har lovat, 

Ty mina ögon har skådat frälsningen * 

 som Du har berett åt alla folk, 

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna * 

 och härlighet åt Ditt folk Israel. 
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Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då 

vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i 

trygghet. (PT Halleluja) 
 

Slutbön 

F. Allsmäktige Gud, låt oss vara så förenade med Din 

Son i Hans död och begravning, att vi kan stå upp med 

Honom till det nya livet. Genom Honom, Jesus Kristus, 

vår Herre.  

Alla Amen.  

F. En stilla natt + och en salig hädanfärd förläne oss av 

nåd den Allsmäktige. 

Alla Amen. 

F. Må de avlidna kristtrognas själar genom Guds 

barmhärtighet vila i frid. 

Alla Amen. 
 

Den Sakramentala Välsignelsen sidan 23  
 

 

Lördagens Completorium 

Detta completorium används på lördagar samt på kvällarna före 

högtider. Lördagens och söndagens completorium kan dessutom alltid 

användas. 
 

F. Gud, + kom till min räddning. 

Alla Herre, skynda till min hjälp 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,  

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  

(Utom i fastetiden: Halleluja.) 
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Efter inledningen kan följa samvetsrannsakan och syndabekännelse: 

F. Låt oss besinna oss och bekänna vår synd och skuld. 
 

Följer en liten stunds tyst samvetsrannsakan. 
 

F. Jag bekänner  

Alla inför Gud Allsmäktig och er, mina bröder och 

systrar, att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och 

underlåtelse, 
(man slår sig för bröstet) 

genom min skuld, min skuld, min egen stora skuld. 

Därför ber jag den Saliga, alltid rena jungfrun Maria, 

alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar, 

att be för mig till Herren, vår Gud. 
 

F. Gud Allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora 

barmhärtighet och före oss till det eviga livet. 

Alla Amen. 
 

Eller: 

F. Herre, var oss nådig. 

Alla Ty vi har syndat mot Dig. 

F. Visa oss, Herre, Din barmhärtighet. 

Alla Och ge oss Din frälsning. 

F. Gud Allsmäktig… 
 

Hymn 

När dagen vänder sig mot natt 

och ljuset stilla slocknar ut, 

vi beder Dig, Barmhärtige: 

Var Du vår trogne väktare. 
 

Må Du bli våra hjärtans dröm, 

vår tanke under nattens sömn, 
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och när den nya dagen gryr, 

oss väck, att lova Dig på nytt. 
 

Giv hälsa åt vår själ och kropp, 

åt anden kärlek, tro och hopp; 

må skenet från Din Gudoms glans 

i nattens dunkel stråla klart. 
 

Tag i Din nåd vår bön emot, 

Allsmäktige, för Sonens skull, 

som råder i all evighet 

med Dig i Andens enighet. Amen. 
 

Sista strofen, advents- och jultiden: 

Din, Kristus, är all härlighet, 

Du Faderns Son av evighet, 

som Jungfrun genom Andens nåd 

gav oss och jordens alla folk. Amen. 
 

Sista strofen, påsktiden: 

Vi tackar Dig, o Herre kär, 

som ur Din grav uppstånden är. 

Av nåd låt oss blir värdiga 

med Dig uppstå rättfärdiga. Amen. 
 

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön;  

när jag ropar, så svara mig. 

Påsktiden ant. Halleluja, halleluja, halleluja. 
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Psalm 4 
Tacksägelse 

Underbar har Herren gjort Honom som Han uppväckte från de döda (S:t 

Augustinus) 
 

När jag ropar, så svara mig, * 

 Du min rättfärdighets Gud, 

Du som i trångmål skaffar mig rum, * 

 var mig nådig och hör min bön. 

Ni mäktiga, hur länge skall min ära vara vänd i smälek, 

 * hur länge skall ni älska fåfänglighet och fara efter 

lögn? 

Besinna att Herren har utvalt den fromme,* 

 Herren hör när jag ropar till Honom. 

Bäva, och upphör med er synd. * 

 Tänk efter där ni ligger, och var stilla. 

Offra rätta offer, * 

 och förtrösta på Herren. 

Många säger: ”Vem ger oss lycka?” * 

 Herre, låt Ditt ansikte lysa över oss! 

Du ger mig glädje i hjärtat, * 

 större än andras, när de får säd och vin i överflöd. 

I frid vill jag lägga mig ner, 

 och i frid skall jag somna in, * 

 ty Du Herre, låter mig bo i trygghet. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. 1 Var mig nådig, Gud, och hör min bön;  

när jag ropar, så svara mig. 

Påsktiden ant. Halleluja, halleluja, halleluja. 
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Ant. 2 Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens 

hus. 

Påsktiden ant. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Psalm 134 
Aftonbön i templet 

Prisa vår Gud, alla Hans tjänare, ni som fruktar Honom, 

 höga och låga (Upp 19:5) 
 

Välsigna Herren, alla Herrens tjänare, * 

 ni som står om natten i Herrens hus. 

Lyft era händer upp mot templet * 

 och välsigna Herren. 

Herren välsigne dig från Sion, * 

 Han som har skapat himmel och jord. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. 2 Välsigna Herren, ni som står om natten i Herrens 

hus. 

Påsktiden ant. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Kort läsning     5 Mos 6:4-7 

Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall 

älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din 

själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig 

skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem 

hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och 

när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger 

upp. 
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Responsorium: 

R. I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. 

V. Du förlossar mig, o Herre, Du trofaste Gud. R. 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Fastetiden: 

R. I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag 

somna in. 

V. Ty du, Herre låter mig bo avskild och i trygghet, + och 

i frid skall jag somna in. 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Påsktiden: 

R. I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.  

+ Halleluja, halleluja, 

V. Du förlossar mig, o Herre, Du trofaste Gud. + 

Halleluja, halleluja, 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då 

vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i 

trygghet. (PT Halleluja) 
 

Nunc dimittis       Luk 2:29-32 

+ Herre, nu låter Du Din tjänare gå hem, * 

 i frid, som Du har lovat, 

Ty mina ögon har skådat frälsningen * 

 som Du har berett åt alla folk, 

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna * 

 och härlighet åt Ditt folk Israel. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 



 17 

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då 

vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i 

trygghet. (PT Halleluja) 
 

Slutbön vid högtider 

F. 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. 
Eller: 

Slutbön lördag 

F. Kom till oss, Herre, med Din nåd och beskydda oss 

under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda 

med Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. 

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.  

Alla Amen.  

F. En stilla natt + och en salig hädanfärd förläne oss av 

nåd den Allsmäktige. 

Alla Amen. 

F. Må de avlidna kristtrognas själar genom Guds 

barmhärtighet vila i frid. 

Alla Amen. 
 

Den Sakramentala Välsignelsen sidan 23 
  

   

Söndagens Completorium 

Detta completorium används på söndagar samt på högtider och under 

de heliga tre påskdagarna. Lördagens och söndagens completorium kan 

dessutom alltid användas. 
 

F. Gud, + kom till min räddning. 

Alla Herre, skynda till min hjälp 
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Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,  

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.  

(Utom i fastetiden: Halleluja.) 
 

Efter inledningen kan följa samvetsrannsakan och syndabekännelse: 

F. Låt oss besinna oss och bekänna vår synd och skuld. 
 

Följer en liten stunds tyst samvetsrannsakan. 
 

F. Jag bekänner  

Alla inför Gud Allsmäktig och er, mina bröder och 

systrar, att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och 

underlåtelse, 
(man slår sig för bröstet) 

genom min skuld, min skuld, min egen stora skuld. 

Därför ber jag den Saliga, alltid rena jungfrun Maria, 

alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar, 

att be för mig till Herren, vår Gud. 
 

F. Gud Allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora 

barmhärtighet och före oss till det eviga livet. 

Alla Amen. 
 

Eller: 

F. Herre, var oss nådig. 

Alla Ty vi har syndat mot Dig. 

F. Visa oss, Herre, Din barmhärtighet. 

Alla Och ge oss Din frälsning. 

F. Gud Allsmäktig… 
 

Hymn 

I Herrens hand jag lämnar mig 

när mina ögon sluter sig. 

När jag ur sömnen vaknar opp 
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är Gud min glädje och mitt hopp. 
 

Kär kommer nattens stilla ro 

när jag mig Herren fått förtro, 

och glad jag ser en dag igen 

när jag med Gud får börja den. 
 

Min gode Hjälpare är Han 

som för all nöd mig skydda kan, 

min väktare som hör och ser 

när jag ej hör och skådar mer. 
 

Jag vet, ja jag är viss därpå, 

att ingen ofärd skall mig nå, 

om Han ej giver lov därtill 

och mig av kärlek pröva vill. 
 

Min Gud är stark, min Gud är god. 

Så är jag nöjd och har gott mod. 

Gud, Fader, Son och Helge And’, 

Dig vare pris i alla land. Amen. 
 

Sista strofen, advents- och jultiden: 

Din, Kristus, är all härlighet, 

Du Faderns Son av evighet, 

som Jungfrun genom Andens nåd 

gav oss och jordens alla folk. Amen. 
 

Sista strofen, påsktiden: 

Vi tackar Dig, o Herre kär, 

som ur Din grav uppstånden är. 

Av nåd låt oss blir värdiga 

med Dig uppstå rättfärdiga. Amen. 
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Ant. Var mig nådig, Gud, och hör min bön;  

när jag ropar, så svara mig. 

Påsktiden ant. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Psalm 91 
Under den Högstes beskydd 

Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner (Luk 10:19) 
  

Den som sitter under den Högstes beskydd *  

 och vilar under den Allsmäktiges skugga, 

Han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min borg, 

* min Gud, på vilken jag förtröstar.” 

Ja, Han skall rädda dig från fågelfångarens snara * 

 och från pesten, som fördärvar. 

Med sina fjädrar skall Han betäcka dig, + 

 och under Hans vingar skall du finna tillflykt, * 

 Hans trofasthet är sköld och skärm. 

Du skall inte behöva frukta nattens fasor, * 

 inte pilen, som flyger om dagen, 

inte pesten, som går fram i mörkret, * 

 eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus. 

Om än tusen faller vid din sida, + 

 ja, tio tusen vid din högra sida,  

 så skall det dock inte drabba dig. 

Du skall se det med egna ögon, * 

 du skall se de ogudaktigas lön. 

Ty du har sagt: ”Du, Herre, är mitt skydd”, * 

 och du har gjort den Högste till din tillflykt. 

Ingen olycka skall drabba dig, * 

 och ingen plåga skall nalkas din hydda. 

Ty Han skall ge sina änglar befallning * 

 att bevara dig på alla dina vägar. 
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De skall bära dig på händerna, * 

 så att du inte stöter din fot mot någon sten. 

Över lejon och huggormar skall du gå fram, * 

 du skall trampa ner unga lejon och drakar. 

”Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom. 

* Jag skall beskydda honom, därför att han känner 

mitt Namn. 

Han åkallar mig, och jag skall svara honom. + 

 Jag är med honom i nöden, * 

 jag skall rädda honom och låta honom komma till ära. 

Jag skall mätta honom med långt liv *  

 och låta honom se min frälsning.” 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. Var mig nådig, Gud, och hör min bön;  

när jag ropar, så svara mig. 

Påsktiden ant. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

 

Kort läsning        Upp 22:4-5 

De skall se Herrens ansikte, och de skall bära Hans Namn 

på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen 

behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty 

Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara 

kungar i evigheters evighet. 
 

Responsorium: 

R. I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. 

V. Du förlossar mig, o Herre, Du trofaste Gud. R. 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
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Fastetiden: 

R. I frid vill jag lägga mig ner, + och i frid skall jag 

somna in. 

V. Ty du, Herre låter mig bo avskild och i trygghet, + och 

i frid skall jag somna in. 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Påsktiden: 

R. I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.  

+ Halleluja, halleluja, 

V. Du förlossar mig, o Herre, Du trofaste Gud. + 

Halleluja, halleluja, 

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R. 
 

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då 

vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i 

trygghet. (PT Halleluja) 
 

Nunc dimittis        Luk 2:29-32 

+ Herre, nu låter Du Din tjänare gå hem, * 

 i frid, som Du har lovat, 

Ty mina ögon har skådat frälsningen * 

 som Du har berett åt alla folk, 

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna * 

 och härlighet åt Ditt folk Israel. 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, * 

 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. 
 

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då 

vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i 

trygghet. (PT Halleluja) 
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Slutbön vid högtider 

F. 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. 
Eller:  

Slutbön söndag 

F. Herre, hör vår bön när natten sänker sig. Låt 

uppståndelsens mysterium, som vi i dag har firat, bli ett 

säkert skydd mot mörkrets makt och vår glädje när vi i 

morgon på nytt får prisa Dig. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre. 

Alla Amen. 

F. En stilla natt + och en salig hädanfärd förläne oss av 

nåd den Allsmäktige. 

Alla Amen. 

F. Må de avlidna kristtrognas själar genom Guds 

barmhärtighet vila i frid. 

Alla Amen. 
 

Den Sakramentala Välsignelsen:  
 

Den Sakramentala Välsignelsen 
 

Tantum Ergo 

P. Stor är denna nådegåva, 

Alla Heligt detta Sakrament. 

Låt oss tillbe, ty det Gamla 

viker för ett Nytt Förbund. 

Och där våra sinnen sviker 

låt oss be om större tro. 
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Pris ske Fadern, pris ske Sonen 

lovat vare Herrens Namn! 

Låt oss jubla, tacka, prisa 

för de gåvor som Han ger 

och för Anden, som av båda 

framgår i all evighet. Amen. 
 

P/D. Du har gett oss Bröd från Himmelen (PT Halleluja) 

Alla som innehåller all ljuvlighet (PT Halleluja) 

P/D. Låt oss be. Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta 

underbara Sakrament har Du lämnat oss en åminnelse av 

Ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira Din Kropps 

och Ditt Blods Mysterier, att vi ständigt får erfara Din 

återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och 

den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. 

Alla Amen. 
 

De Gudomliga Lovprisningarna (avlatsbön) 

P. Välsignad vare Gud. 

Alla Välsignat vare Guds Heliga Namn. 

Välsignad vare Jesus Kristus, sann Gud och sann 

människa. 

Välsignat vare Jesu Namn. 

Välsignat vare Jesu Heliga Hjärta. 

Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod. 

Välsignad vare Jesus i Altarets Allraheligaste 

Sakrament. 

Välsignad vare den Helige Ande, Tröstaren. 

Välsignad vare Guds Moder, den Heliga Jungfrun 

Maria. 

Välsignad vare Marias Heliga och Obefläckade Avlelse. 
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Välsignad vare Marias ärorika upptagning i Himmelen. 

Välsignat vare Marias Namn, Jungfru och Moder. 

Välsignad vare den Helige Josef, Marias kyske 

brudgum. 

Välsignad vare Gud i sina änglar och helgon. 
 

Gottgörelsebön till Jesu Eukaristiska Hjärta 
Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 29 feb. 1868 

P/D. Må Jesu Hjärta  

Alla i det Allraheligaste Sakramentet bli lovat, tillbett 

och älskat med tacksam kärlek, alltid och överallt i alla 

tabernakel i hela världen, nu och till tidens slut. Amen. 
 

Hyllningsbön i alla Människors Namn 
Återges i ett flertal bönböcker på olika språk med följande inledning: 

Herren sa till Moder Vogel (Katharina Vogl, 1871-1956): ”När följande 

lovprisning bes jublar hela den Himmelska Härskaran och Helvetet darrar av 

skräck.” 

P/D. Må Altarets Allraheligaste Sakrament 

Alla och Marias trefaldigt nådeberikade Smärtfyllda och 

Obefläckade Hjärta vara prisat och välsignat i hela 

mänsklighetens namn, av alla själar inför alla jordens 

tabernakel, nu och alltid. Amen. 
 

 

Mariaantifoner 
Avslutningsvis reciteras eller sjungs den Mariaantifon som gäller för den 

liturgiska tiden: 
 

Tota Pulchra 
Älskad hymn i den Franciskanska traditionen som hyllar Mysteriet om Marie 

Obefläckade Avlelse. Sjungs särskilt under Immaculatanovenan före den 8 dec. 

(29 nov. - 7 dec.).  
 

Försångare: Tota pulchra es, María! 

Alla Tota pulchra es, María! 

F. Et mácula originális non est in te! 
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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. Arvsyndens 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. 
 

Salve Regina (Cecilia 104 a eller b) 
Från Treenighetssöndagen till Advent. Denna antifon kan användas under sex 

månader. Avlatsbön (Ind.part. - Ench. Ind. nr. 17). 

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.  
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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! 
 

Ave Maria, gratia plena (Cecilia 111 - på svenska 113) 

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum; benedícta tu 

in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, 

nunc et in hora mortis nostræ. Amen. 
 

Översättning: 

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. 
 

Sub tuum praesidium (Cecilia 100) 

Sub tuum praesidium confugimus,  

Sancta Dei Genetrix. 

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, 

sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa  

et benedicta. 
 

Översättning: 

Till ditt beskydd flyr vi, Heliga Guds Moder, försmå inte vår 

ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du 

ärorika och välsignade Jungfru. 
 

Alma Redemptóris Mater (Cecilia 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 quae genuísti, Natúra miránte, tuum 
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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 

Himmelen. 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. 
 

Ave Regina Coelorum (Cecilia 106) 
Från Herrens Frambärande i Templet till Skärtorsdagen 

Ave, Regína Coelórum: Ave Dómina Angelórum: 

Salve, radix, salve, porta, Ex qua mundo lux est orta: 

Gaude, Virgo gloriósa, Super omnes speciósa; Vale, o 

valde decóra, Et pro nobis Christum exóra. 
 

Översättning: 

Var hälsad, Himlarnas Drottning. Var hälsad Änglarnas 

Härskarinna. Var hälsad, du Ishais rot. Var hälsad, du Port. Ur 

dig framgick Ljuset för världen. Gläd dig, ärorika Jungfru, 

skönast av alla. Var hälsad, du ljuvliga. Bed för oss till Kristus. 
 

Regina Coeli (Cecilia 107) 
Påskdagen till Pingstdagen 

Regína Coeli, laetáre, Allelúia: Quia quem meruísti 

portáre, Allelúia, Resurréxit sicut dixit, Allelúia!  

Ora pro nobis Deum, Allelúia! 
 

Översättning 

Himmelens Drottning, o gläd dig, halleluja. 

ty Han som du fick föda till jorden, halleluja, 

är uppstånden efter Skriften, halleluja. 

Bed nu för oss till Herren, halleluja. 
 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna 


