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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). 
 

 

Tillägg under augusti månad 
 

Litania till Gud Fader 
Ur Pregate, Pregate, Pregate, 1981 

 

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, världens Frälsare 
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Gud, Helige Ande 

Heliga Treenighet, en ende Gud 

Fader, Du som har skapat hela världen 

Fader, Du som älskar Din skapelse 

Fader, Du eviga Vishet 

Fader, Du oändliga Godhet 

Fader, Du kärleksfulla Försyn 

Fader, Du Källa till allt levande 

Fader, Du den Helige 

Fader, Du den barmhärtige utan gräns 

Fader, Du vår Försvarare 

Fader, Du vår glädje och vår ära 

Fader, Du som uppehåller allt levande med Din nåd 

Fader, Du som har givit oss Kyrkan genom Din Son 

Fader, Du de troendes hopp 

Fader, Du de troendes glädje 

Fader, Du tröst för alla folk 

Fader, Du prästernas glädje 

Fader, Du folkets ledning 

Fader, Du alla familjers verklige Fader 

Fader, Du de fattigas hjälp 

Fader, Du de faderlösas Fader 

Fader, Du de utsattas vän 

Fader, Du frihet för de bundna 

Fader, Du ljus för dem som är i mörker 

Fader, Du som upphöjer de ödmjuka 

Fader, Du som skingrar de övermodiga 

Fader, Du som förbarmar Dig över dem som fruktar Dig 

Fader, Du som upphöjer de ringa 

Fader, Du som mättar de hungriga med Dina gåvor 
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Fader, Du håller Ditt löfte till våra fäder 
 

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. Fader, Du är vår tillflykt i livets alla skiften. 

Alla Din barmhärtighet varar i evighet. 

F. Låt oss be. Fader, vi ber Dig för alla Dina barn och 

särskilt för dem som behöver Dig allra mest, att Du 

skänker frid och frälsning i Din Sons, Jesu Kristi Blods 

Namn och för vår Moder, den Obefläckade Jungfru 

Marias skull. Du som lever och råder i evigheters 

evighet.  

Alla Amen. 
 

Akt av Fullkomligt Offer 

Saliga Maria av Heliga Cecilia (1897-1929, Dina Bélanger), 

tillhörande Jesus och Maria Kongregationen i Sillery, Kanada, fick 

höra Herren säga: ”Offra mig till min Fader. Offra mitt Eukaristiska 

Hjärtas kärlek och tålamod. Genom offret av mitt Hjärta till den Evige 

Fadern kan du gottgöra på ett oändligt sätt för alla de synder och 

förolämpningar som min Fader och jag måste utstå och samtidigt 

gottgöra för de Gudsvigdas brist på kärlek och hängivenhet.” 

Saliga Moder Marias motto var ”Älska och låt alltid Jesus och Maria 

få sin Vilja igenom!” Be den gärna och ofta! 
 

F. Evige Fader, genom Marie Smärtfyllda och 

Obefläckade Hjärta och Jesu Gudomliga och Blödande 

Hjärta offrar vi Dig i all oändlighet, i gemenskap med 

alla änglar och helgon:  
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Din älskade Sons Heliga Kropp, Dyrbara Blod, 

tillbedjansvärda Själ, Gudomlighet, Heliga Anlete, 

Heliga Huvud, Hans Eukaristiska Kärlek, alla Hans Sår, 

tårar och smärtor, som vi så innerligt älskar.  

Alla Detta offer gör vi i gemenskap med Marie tårar, 

smärtor och heliga kärlek, alla änglars och helgons 

förtjänster, alla Heliga Mässor, rosenkransböner och alla 

heliga uttryck av kärlek till Dig som ägt rum, som nu sker 

och som kommer att äga rum.  

F. Denna offerakt anbefaller vi åt Kristi Heliga Sår, i 

vilka vi också överlåter vår egen litenhet och 

obeständighet. Detta offer ber vi Dig att ta emot genom 

Honom och med Honom och i Honom för alla syndares 

omvändelse, som gottgörelse för alla synder i hela 

världen, för den Heliga Katolska Kyrkans välfärd, för 

den Helige Fadern, för Kyrkans kardinaler, biskopar, 

präster, diakoner och gudsvigda bröder och systrar, för 

de renande själarna i Skärselden, för alla de döende, för 

alla som lider och för alla själar som är anbefallda åt vår 

omsorg och förbön i hela världen.  

Alla Amen. 
 

Akt av Förtroende för Gud Fader 
Moder Eugenia Elisabetta Ravasio (1907-1990), se särskilt häfte som ger 

bakgrunden till denna devotion.  

Bönen fick imprimatur och upphöjdes till avlatsbön av Kardinal Jean Verdier, 

Ärkebiskop av Paris den 8 maj 1936.  

Moder Eugenia föreslog själv denna bön som novena och då lämpligen inför den 

7 augusti varje år.  

Om man ber bönen som novena bör man tillägga: ”Jag lovar att bli mer 

tillmötesgående, och då särskilt under dessa nio dagar, till N.”  

”Genom Honom, med Honom och i Honom – Gud är min Fader” 
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F. Min Fader i Himmelen, hur underbart är det inte att 

Du är min Fader och att jag är Ditt barn. Särskilt när min 

själs himmel är fylld av moln och mitt kors väger tyngre 

än vanligt, känner jag behovet av att säga:  

Alla Fader, jag tror på Din kärlek till mig.  

F. Ja, jag tror att Du är min Fader varje ögonblick i mitt 

liv och att jag är Ditt barn.  

Alla Jag tror att Du älskar mig med oändlig kärlek.  

F. Jag tror att Du vakar över mig dag och natt och att inte 

ett enda hårstrå faller från mitt huvud utan Din tillåtelse. 

Alla Jag tror på Din oändliga Vishet, Du vet bättre än jag 

vad som är bra för mig.  

F. Jag tror att Du i Din obegränsade makt kan ta fram 

något gott ur det onda.  

Alla Jag tror att Du i Din oändliga godhet låter allt bli till 

fördel för dem som älskar Dig. Även genom dem som 

gör mig ont kysser jag Din hand som helar.  

F. Jag tror, föröka min tro, hopp och kärlek. 

Alla Lär mig att alltid se Din kärlek som min ledning i 

livets alla händelser.  

F. Lär mig att överlämna mig till Dig som ett litet barn i 

sin moders armar.  

Alla Fader, Du vet allt, Du ser allt, Du känner mig bättre 

än jag känner mig själv, Du kan allt och Du älskar mig. 

F. Min Fader, eftersom det är Din Vilja att vi alltid ska 

komma till Dig, så vänder jag mig till Dig med fullt 

förtroende, tillsammans med Jesus och Maria:  

Var och en nämner nu i liten stunds tystnad sin särskilda 

böneintention. 
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F. För denna intention och i gemenskap med Jesus och 

Marias Allraheligaste Hjärtan offrar jag Dig alla mina 

böner, offer, uppoffringar, gärningar och en större trohet 

i uppfyllandet av mina förpliktelser. 
  

Alla Låt mig få den Helige Andes ljus, nåd och kraft. 

Förena mig med Din Ande, att jag aldrig förlorar Honom, 

bedrövar Honom och aldrig tillåter att Hans närvaro blir 

svagare i mig. Min Fader, jag ber om detta i Jesus, Din 

Sons Namn. 
 

F. Jesus, öppna Ditt Hjärta och låt mitt hjärta få vara i 

Ditt Hjärta. Offra, tillsammans med Marias Hjärta, Ditt 

Hjärta till vår Gudomlige Fader. Genom denna förening 

låt mig få den nåd jag ber om. 
 

Alla Gudomlige Fader, kalla alla människor till Dig.  

F. Låt hela världen få förkunna Din Faderliga Godhet 

och Din Gudomliga Barmhärtighet.  

Alla Var för mig en öm Fader och beskydda mig som 

Din ögonsten var jag än befinner mig. Gör mig alltid 

värdig att vara Ditt barn. Förbarma Dig över mig. 

F. Gudomlige Fader, våra själars ljuva hopp, må Du bli 

känd, ärad och älskad av alla människor.  

Alla Gudomlige Fader, Du oändliga godhet utgjuten 

över alla folk, må Du bli känd, ärad och älskad av alla 

människor.  

F. Gudomlige Fader, välgörande dagg för hela 

mänskligheten, må Du bli känd, ärad och älskad av alla 

människor.  

Alla Amen. 
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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. 

Ref. Helige… 
 

Alla Jesus förbarma Dig,  

Jesus bönhör oss,  
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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.  
 

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, be för oss  

Heliga Ärkeänglar Mikael, Gabriel och Rafael 

Heliga Skyddsänglar 

Helige Josef 

Helige Johannes Döparen 

Abraham och alla Heliga Patriarker och Profeter 

Petrus och Paulus och alla Heliga Apostlar 

Maria Magdalena och alla Heliga Lärjungar 

Alla Heliga Martyrer 

Erik, Birgitta och alla Sveriges heliga 

Franciskus och alla helgon i den Serafiska Orden 

Alla Guds Heliga 
 

Ni Heliga Fyra Väktare: 

Quirinus av Rom Be för oss  

Hubertus Be för oss 
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Kornelius Be för oss  

Antonius den Store Be för oss 
 

Ni Heliga Fjorton Nödhjälpare: 

Acacius Be för oss 

Barbara Be för oss 

Blasius Be för oss 

Katarina av Alexandria Be för oss 

Kristoffer Be för oss 

Cyriacus av Rom Be för oss 

Dionysius Be för oss 

Erasmus Be för oss 

Eustachius Be för oss 

Göran Be för oss 

Egidius Be för oss 

Margareta av Antiokia Be för oss 

Pantaleon Be för oss 

Vitus Be 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 
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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 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.  
 

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. 
 

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 (Halleluja) 

Alla som innehåller all ljuvlighet (Halleluja) 
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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 

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. 

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 
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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. 
 

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! 

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! 
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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. 
 

Här slutar den gemensamma andakten 
 

 

Om vi inte ber Barmhärtighetens Krona tillsammans rekommenderas på det 

varmaste att be denna bönekrona individuellt inför Sakramentet som vädjan i 

dessa tider av sjukdom, oro och nöd. 
 

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. 
 
 

På de ensamma kulorna före varje dekad: 
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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. 
 

 

Mässa under en tid av pandemi 
Denna Mässa kan, i enlighet med rubrikerna för Mässor och böner för särskilda 

tillfällen, firas på vilken dag som helst med undantag av högtider, söndagar i 

advents-, faste- och påsktiden, påskoktaven, alla själars dag, askonsdagen och 

stilla veckan.  
 

INGÅNGSANTIFON Jfr Jes 53:4  
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Det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor, dem lade 

Han på sig.  
 

KOLLEKTBÖN  

Allsmäktige, Evige Gud, Du som kan hjälpa och hela 

alla, Du som lyssnar till Dina barn när de ropar till Dig i 

nöd, vänd Dig till oss och hör vår bön. 

Ge evig vila åt dem som dött, tröst åt dem som sörjer, 

hälsa åt de sjuka, Din frid åt de döende, kraft åt dem 

som vårdar de sjuka och vishet och omtanke åt dem 

som styr oss, så att vi alla kan få prisa Ditt Heliga 

Namn. Genom din Son ... 
 

BÖN ÖVER OFFERGÅVORNA  

Tag emot, Herre, de gåvor som vi bär fram i denna tid av 

nöd och fara.  

Förvandla dem i Din allmakt till en källa till hälsa och 

frid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
 

KOMMUNIONANTIFON Matt 11:28  

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;  

jag skall skänka er vila, säger Herren.  
 

BÖN EFTER KOMMUNIONEN  

Gud, Du som skänker oss det läkemedel som ger evigt 

liv, låt oss genom detta Sakrament få glädjas åt den 

himmelska läkedomen i dess fullhet. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre.  
 

 

 

 

 

augusti månad år 2020 i Sankt Franciskus katolska kyrka i Jönköping: 
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Söndagar: Mässor på svenska 09.00, 11.00 och 19.00 

Bikt 10.00 
 

Måndagar: Mässa 12.00 
 

Tisdagar: Mässa 12.00 
 

Onsdagar: Mässa 12.00 
 

Torsdagar: Mässa 12.00 
  

Fredagar: Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17.00 

Bikt 17.00 

Mässa 18.00 

Rosenkransvaka 20.30 
 

Lördagar: Sakramentet ställs ut för tillbedjan 08.00 

Bikt 09.00 

Mässa 10.00 

Mässa (söndagsmässa) 19.00 

Rosenkransvaka 20.30 
 

Om du önskar bikta dig eller ta emot Kommunionen på annan tid, 

kontakta kyrkoherden, helst via e-post: 

joseph.nilsson@gmail.com 
 

Stöd vår  

församling och Gråbröderna  

med din förbön och ekonomiskt bidrag: 
S:t Franciskus församling Jönköping 

Swish 123 544 40 13 
Gråbröderna  

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

mailto:joseph.nilsson@gmail.com

