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Firandet av  

Jesu Heliga Hjärta  

Marie Obefläckade Hjärta 

Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta 
 

Akt av Gottgörelse till Jesu Heliga Hjärta 
Jesu dulcissime, ur Pius XI:s rundskrivelse Miserentissimus Redemptor om 

plikten att ge gottgörelse till Jesu Heliga Hjärta, 8 maj 1928). Tidigare var denna 

vigningsbön föreskriven för Jesu Hjärtas Fest. Partiell avlat ges till de troende 
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som ber denna akt av gottgörelse. Avlaten är fullkomlig när den bes offentligt, 

d.v.s. tillsammans med andra på Jesu Heliga Hjärtas Fest (Ench. Ind. nr. 3) 
 

F. Mildaste Jesus, vars kärlek till oss människor blivit 

besvarad med sådan likgiltighet, förakt och otacksamhet, 

Vi knäböjer här inför Ditt altare. Som en särskild 

hyllning vill vi gottgöra för den syndiga kallsinnighet 

och för de förolämpningar som människor från hela 

världen tillfogar Ditt kärleksfulla Hjärta. 
  

Alla Vi är medvetna om att även vi gjort oss skyldiga till 

sådana förolämpningar.  

Vi ångrar det uppriktigt och djupt och bönfaller Dig 

framförallt om barmhärtighet för oss själva.  

Vi är redo att genom frivillig bot och genom denna 

offentliga försoningsakt göra avbön för våra synder.  
 

F. Men vi gör det även för dem som avvikit från 

frälsningens väg, antingen de framhärdar i sin otro och 

vägrar att erkänna Dig som sin Herde och Ledare, eller 

inte lever upp till sina doplöften och nekar att ta på sig 

Dina Buds milda ok.  

Se, vi föresätter oss i dag att söka sona alla dessa synder.  
 

Alla Vi är fast beslutna att göra allt för att gottgöra dem, 

i synnerhet för all den lättsinnighet och omoral i sättet att 

leva och i sedvänjor, som dragit så många oskyldiga 

själar i fördärvet,  

- för allt missbrukande av Dina söndagar och helgdagar,  

- för alla smädelser mot Dig och Dina helgon,  

- för alla förolämpningar mot Din Ställföreträdare på 

jorden, påven, och mot det prästerliga ämbetet,  
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- för allt vanhelgande av den gudomliga kärlekens 

Sakrament genom vanvördnad eller fruktansvärda 

helgerån,  

- och slutligen för alla uppenbara förbrytelser av dem 

som motsätter sig Din Kyrkas rättigheter och 

Läroämbete. 
  

F. Vi önskar, att vi med vårt eget blod kunde sona alla 

dessa förolämpningar. Men eftersom detta inte är 

möjligt, frambär vi åt Dig, till försoning för alla 

kränkningar av Din gudomliga ära, det 

tillfyllestgörelsens offer som Du en gång på Korset 

framburit åt Din Himmelske Fader och alltjämt dagligen 

frambär på våra altaren.  

Med detta Offer förenar vi även Din jungfruliga Moders, 

alla helgons och kristtrognas avbön och bot.  
 

Alla Vi lovar av hela vårt hjärta att till gottgörelse för de 

synder som vi och andra begått samt för all likgiltighet 

mot Din stora kärlek, ära Dig genom orubblig tro, genom 

renhet i vårt sätt att leva och genom fullkomlig trohet mot 

Evangeliets Lag, främst mot Budet om kärleken, allt i 

den mån vi förmår genom Din nåd.  

F. Vi lovar även att hädanefter, enligt våra krafter, göra 

allt för att förhindra förolämpningar mot Dig, samt att 

söka förmå så många människor som möjligt att följa 

Dig.  

Vi ber Dig, mildaste Jesus, att Du genom den Heliga 

Jungfru Marias förbön, tillsammans med hennes 

gottgörelse tar emot denna vår avbön och uppriktiga vilja 

att gottgöra det som vi av hjärtats djup lovar Dig. 
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Alla Ge oss nåden att med trohet och hängivenhet 

uthärda i Din tjänst, till dess vi alla en gång får komma 

hem till ljusets boning, där Du med Fadern och den 

Helige Ande lever och råder, Gud från evighet till 

evighet. Amen. 
 

Vigning till Jesu Heliga Hjärta 
Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-1690, 16 okt.). Detta är den mest kända 

av alla vigningsböner till Jesu Heliga Hjärta. Gammal avlatsbön. 
 

F. Jag skänker och viger åt Dig vår Herres Jesu Kristi 

Heliga Hjärta, min person, mitt liv, mina gärningar, mina 

svårigheter och lidanden för att i all framtid med allt vad 

jag är och äger endast ära, älska och förhärliga Dig. 
  

Alla Det är mitt fasta beslut att helt tillhöra Dig, att göra 

allt av kärlek till Dig och att av hela mitt hjärta avhålla 

mig från allt ont.  
 

F. Jag väljer Dig därför till målet för min kärlek, till mitt 

livs Beskyddare, till Garanten för min frälsning, till hjälp 

mot min svaghet, till gottgörelse för mitt livs alla synder 

och till en säker tillflyktsort i min sista timma.  

Alla Heliga Hjärta, fullt av godhet och mildhet, var mitt 

försvar hos Gud, den Himmelske Fadern, och ta bort 

Hans vredes rättvisa straff från mig.  

Heliga Hjärta, fullt av kärlek, till Dig sätter jag allt mitt 

hopp. 
  

F. Jag är rädd för min svaga och syndiga vilja, men 

hoppas allt av Din godhet. Utplåna därför hos mig allt 

som kan misshaga Dig eller stå Dig emot.  
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Alla Må Din rena kärlek genomtränga mitt hjärta, så att 

jag aldrig kan glömma Dig eller skiljas från Dig.  

För Din oändliga godhets skull ber jag Dig att Du skriver 

mitt namn i Ditt Hjärta, för jag vill att hela min lycka och 

min ära ska vara att leva och dö i Din tjänst. Amen. 
 

 

Akt av Gottgörelse till Marie Obefläckade Hjärta 

F. Låt oss ge gottgörelse för de förolämpningar som sårar 

Marie Obefläckade Hjärta enligt de budskap som Syster 

Lucia från Fatima fick ta emot från Herren. 

För hädelser mot hennes Obefläckade Avlelse. 
 

Alla 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. 
 

F. För hädelser mot hennes ständiga Jungfrulighet. 

Alla Var hälsad Maria… 
 

F. För hädelser mot hennes gudomliga Moderskap och 

vägran att erkänna henne som människornas Moder. 

Alla Var hälsad Maria… 
 

F. För deras gärningar som offentligt sprider i 

människors hjärtan likgiltighet, förakt och till och med 

hat mot vår Obefläckade Moder. 

Alla Var hälsad Maria… 
 

F. För deras gärningar som direkt hånar och vanhelgar 

hennes heliga bilder. 

Alla Var hälsad Maria… 
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F. Herre Jesus Kristus, vår Herre och Gud, för Marie 

Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas skull, för hennes 

tårars och smärtors skull, för hennes heliga kärleks skull, 

förlåt alla syndare och oss alla de gånger vi inte visat 

tillbörlig aktning, vördnad, tillit och kärlek till Din 

älskade Moder, som Du själv har gett oss till evig Moder 

i Ditt Rike. 

Låt oss på hennes förbön, som är Dig så kär, få uppnå det 

som Du lovar alla som älskar och lyder Dig. Du som med 

Fadern och den Helige Ande lever och råder i evigheters 

evighet. 

Alla Amen.  
 

Vigning för Marie Obefläckade Hjärtas  

triumferande Seger 
”Consecration för The Triumphant Victory of The Immaculate Heart of Mary”. 

Följande vigningsbön är spridd på uppdrag av Biskop Paul Maria Hnilica, SJ, 

titulärbiskop av Rusado och har hans imprimatur i den engelska versionen den 1 

nov. 1993. Texten är översatt ur In the end my Immaculate Heart will triumph, 

Queenship Publ. Company, USA. Biskop Hnilica uppmanar alla Guds barn att 

förena sig i den fullkomliga vigningen och med alla våra offer och ansträngningar 

bidra till Marie Obefläckade Hjärtas seger i Ryssland och i hela världen. Denna 

högtidliga Vigningsbön ber man med fördel gemensamt på Marie Obefläckade 

Hjärtas Dag (lördagen efter Jesu Heliga Hjärtas Fest) samt på större Mariadagar. 
 

F. I vår väntan på din Seger, vi dina barn, förenade i att 

besvara din moderliga uppmaning, lovar vi dig härmed 

att viga oss till ditt Obefläckade Hjärta och därmed delta 

i din seger och triumf. 
 

Alla Kära Moder, jag ber dig att bära fram mig i dina 

moderliga armar till Gud Fader i Himmelen, att bli utvald 

och ställd i din Sons tjänst på ett särskilt sätt genom att 

acceptera alla de offer som behövs för ditt Obefläckade 

Hjärtas Seger. 
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F. Med denna högtidliga akt, vill jag, som ditt barn, ge 

dig mitt JA i förening med ditt eget, på det att mitt svar 

blir stärkt och kan stå kvar i striden för uppfyllandet av 

de löften du gav i Fatima: Rysslands omvändelse, landet 

som ska bli föremål för din största seger. Genom denna 

omvändelse ska hela världen omvända sig och det ska bli 

fred över hela jorden.  
 

Alla Du Apostlarnas Drottning och vår Medåterlösare, 

led oss genom denna tidens mörker med strålar av ljus 

från din soluppgång och ge oss ljus på horisonten.  

Med ditt Obefläckade Hjärta som tillflykt och försvar, 

led oss ut i denna strid. Sänd oss med ditt svärd av 

sanning och med dygdernas rustning, så att vi blir ett 

föredöme i att leva i Gud Faders oändliga barmhärtighet 

och kärlek. 
 

F. Vi lovar dig, vår Moder, trohet till vår Helige Fader 

som vår representant för Kristus ibland oss. Låt denna 

vigning ge honom styrka av att se våra hjärtans, 

intentioners och själars enhet i kampen av 

förverkligandet av ditt Obefläckade Hjärtas seger och 

triumf. 
 

Alla Som en apostel för din seger, ber jag dig Moder, att 

förena oss, dina barn och ge oss styrka genom din Sons 

Heliga Eukaristi. Låt oss få en gemensam övertygelse, 

förtroende och enhet inför det Allraheligaste 

Sakramentet. Må Kristus göra min själ så fullkomlig som 

möjligt, så att jag kan återge något av Hans ljus till alla 

jag möter på livets väg. 
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F. O du Renhetens Heliga Jungfru, du Förmedlare av all 

Himmelsk Nåd, bo i mitt hjärta och ledsaga till min själ 

din Himmelske Brudgum, den Helige Ande, för att denna 

min vigning ska bli fruktbärande genom de gåvor Han 

ger själen. 
 

Alla I kraft av den Helige Andes närvaro ska vår 

förtröstan vara orubblig, stark och uthållig i bön och leda 

oss till fullkomlig överlåtelse åt Gud Fader. Må den 

Helige Ande uppenbara sig genom oss, dina barns, 

vittnesbörd i ord och gärning och framför allt genom våra 

hjärtans enhet. 
 

F. Jag, ditt barn, i din Triumfs Änglaskarors närvaro, 

inför alla de heliga i Himmelen och i förening med den 

Heliga Modern Kyrkan, förnyar jag i dina händer och vid 

ditt Obefläckade Hjärta mina doplöften.  
 

Alla Jag ger och offrar till dig, älskade Moder, mitt 

förflutna, nuet och min framtid, mina glädjeämnen och 

sorger, mina böner och uppoffringar, allt jag är och allt 

som vår Himmelske Fader vill forma mig till att bli. 

Jag ger till dig, Moder, min kärlek och mitt engagemang 

så att vi blir förenade i ett JA i evigheten, i djupet av ditt 

Triumferande Obefläckade Hjärta. Amen. 
 

 

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta 

som särskilt äras den första onsdagen i månaden och  

onsdagen efter Jesu Heliga Hjärtas Högtid 
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Bön till Den Helige Ande 
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

 

F. Helige Ande, Du profeternas styrka, fädernas tröst, 

helgonens drivkraft och de troendes ledstjärna, förbarma 

Dig över min själ och ta emot den som Din. 

Så som Du formade den Helige Josefs liv, så gör även 

med mitt liv vad Du vill. 
 

Alla Så som den Helige Josef var lydig Dina himmelska 

ingivelser, så gör även mig följsam Din gudomliga 

inspiration. 

Bryt ner allt motstånd inom mig så att jag aldrig någonsin 

mer går emot Dig eller sluter mig för det som Du vill ge 

mig. 
 

F. Var ständigt upphovet till mina tankar, inspirationen 

till orden jag uttalar, drivkraften bakom handlingarna jag 

utför, kraften bakom allt jag önskar och grunden till min 

vilja. 

Låt mig aldrig behöva erfara att jag står ensam utan Ditt 

kärleksfulla stöd. 
 

Alla Med den Himmelska Härskaran till vittne viger jag 

mig därför nu till Dig, för all evighet, så att Du kan göra 

med mig vad Du gjort för, med och genom alla helgon. 

Låt mig få bli ett av Dina mästerverk! Amen. 
 

Litania till  

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta 
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 

Kristus, förbarma Dig, Kristus förbarma Dig 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 
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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 

Helige Josef 

Helige Josefs Kyska och Faderliga Hjärta 

Faderliga Hjärta, som har Guds välbehag 

Faderliga Hjärta, strålande i kyskhetens glans 

Faderliga Hjärta, rättfärdigt inför Gud och människor 

Faderliga Hjärta, älskat av Guds Son och Hans Moder 

Faderliga Hjärta, som omsorgsfullt beskyddar de dina 

Faderliga Hjärta, som innerligt älskar alla dina barn 

Faderliga Hjärta, som inte vänder sig bort från någon 

Faderliga Hjärta, som uppmärksammar varje bön 

Faderliga Hjärta, som ger tröst åt dem som sörjer 

Faderliga Hjärta, som ger styrka åt dem som vacklar 

Faderliga Hjärta, som inger förtröstan åt dem som 

tvivlar 

Faderliga Hjärta, som ger kraft att gå vidare på Guds 

vägar 

Faderliga Hjärta, som uppmuntrar i allt svårmod 

Faderliga Hjärta, som leder oss in i förtroendet för Gud 

Faderliga Hjärta, som hjälper oss att inte ge upp 

Faderliga Hjärta, som lär oss det fördolda livets 

hemligheter 
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Faderliga Hjärta, som undervisar oss hur man lever med 

Gud 

Faderliga Hjärta, som inspirerar oss till ett kyskt liv 

Faderliga Hjärta, som innesluter oss i dina tankar  

Faderliga Hjärta, som alltid vill oss väl 

Faderliga Hjärta, som alltid räddar oss 

Faderliga Hjärta, som aldrig sviker någon 

Faderliga Hjärta, som skyddar oss från allt ont 

Faderliga Hjärta, som beskyddar oss i vår dödsstund 

Faderliga Hjärta, som hjälper oss inför Guds Dom 

Faderliga Hjärta, som längtar efter oss i Guds Rike 
 

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 Helige Josef 

Alla att vi blir värdiga Kristi löfte. 

F. Låt oss be. Allsmäktige evige Gud, Himmelske Fader, 

Du har utsett den Helige Josef till att representera Dig på 

jorden. Låt oss på hans mäktiga förbön få erfara Din 

faderliga Kärlek, som är utan gräns, så att vi trygga 

genom hans beskydd kan nå vårt eviga mål. Du som lever 

och råder från evighet till evighet.  

Alla Amen. 
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Vigning till Helige Josefs Kyska och Faderliga Hjärta 
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

 

F. Helige Josef, jag vill överlåta mitt liv åt någon som 

jag har förtroende för. För ensam är ingen stark! Vem 

kan jag hitta som är mer värd att lita på än dig, du Gud 

Faderns utvalde.  

Dig utsåg Han till att ta hand om sin egen Son och vara 

sin ställföreträdare som fader på jorden.  
 

Alla Jag viger mig åt ditt Kyska, Faderliga och Ömma 

Hjärta, för jag vet att det är, jämte Marias och Jesu Heliga 

Hjärtan, det mest pålitliga, kärleksfulla och tryggaste 

hjärta som finns.  
 

F. Andra människors hjärtan kan man sällan lita på. Men 

ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta är den säkra 

hamnen för den som känner tröttheten av all oro som 

finns på världens sinnliga och ombytliga hav.  
 

Alla Låt mig finna din famn öppen, så att jag trygg över 

ditt kärleksfulla beskydd, kan gå min framtid till mötes 

och framför allt den stund då jag skall lämna allt och alla 

här på jorden. Låt mig få tillhöra dig, som ditt barn, nu 

och i evigheten. För den som tillhör dig, Helige Josef, 

står Gud närmast. Amen. 
 

För bidrag till  

Ave Maria Publikationers  
utgivning: 

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

Skriv:AMP (=Ave Maria Publikationer) 

Bankgiro 5061-1318 
 (Gråbröderna Jönköping) 


