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Lovad vare Jesus Kristus! I all evighet. Amen.  
(Den katolska hälsningen) 

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

Det är många som hör av sig på olika sätt och beklagar den 

form av restriktioner som Kyrkan får genomlida just nu. Jag 

kan bara svara: be om Herrens låt de styrande veta vad ni 

tycker!  
 

Men kanske vi får se ljus i tunneln nu i juni månad – Jesu Hjärta 

månaden. Inga klara besked från Länsstyrelsen har dykt upp när 

jag skriver detta. Man har lovat att 50 deltagare får delta i 

allmänna sammankomster inomhus om det är markerade 

platser. 

Jag har läst om att sällskap på fyra personer samtidigt får 

komma in… Snart nog får vi veta exakt vilka regler som gäller 

och det är viktigt att just vår församling håller sig till dessa 

regler. Vi har tyvärr kommit i centrum för massmedias 

bevakning och många som säger sig vara katoliker har skrivit 

mycket otäcka saker om mig och vår församling när SVT 

pekade ut oss som de som struntar i restriktioner mm. Att det 

handlar om förföljelse av oss kristna det fattar de visst inte 

själva. Om restriktionerna är så heliga, varför följs de då inte i 

varuhus, köpcentra, restauranger m.fl.? Då är SVT:s bevakning 

inte så noga minsann. 
 

Men nu får vi se upp och inte välla in i kyrkan för att 

man ”lättar” på Covid-restriktionerna. Detta är särskilt viktigt 

för er familjer till barn som ska ta emot sin Första Heliga 

Kommunion. Kom inte dragandes med hela släkten till kyrkan! 

Man kan följa Mässorna genom livesändningar. 
 

Jag har nu infört nummerlappar vid ytterdörren. Under maj är 

det 8 biljetter + biljetter för funktionärer (lektorer och musiker) 

och när det blir dags för 50 deltagare kommer 50 nummerlappar 



 

 

 

3 

att finnas. Om lapparna är slut, då ska du inte komma in i 

kyrkans lokaler. Även barn måste ha biljett.  

På söndagar när vi har fler Mässor finns två färger på 

biljetterna: vit och grön. Vänta att komma in tills kyrkvärdarna 

säger till att man få komma in i kyrkan.  

Kyrkvärdarna har befogenhet att stoppa eller avvisa besökare 

när kvoten av besökare är fylld.  

Jag ber dem som kommer till Mässorna kl. 9:00 och 10:00 på 

söndagar att de inte dröjer med att lämna kyrkan för att låta 

nästa grupp komma in till följande Mässa. 

Kyrkvärdarna ber mig att ordna så att alla som lämnar kyrkan 

gör det genom dörren som går direkt till parkeringen (närmast 

vår bokhandel). Då blir det ingen trängsel – som vi absolut ska 

undvika – särskilt vid Mässorna på söndag förmiddag. 
 

Vi måste få detta att fungera.  

Vi präster har inga 100 000 kr. att betala i vite (=böter) om vi 

blir dömda till överträdelse! 
 

Må Jesu Heliga och Gudomliga Hjärtas eviga kärlek leda, 

beskydda, rena och helga oss.    
 

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 

 

 

 
 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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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! 
 

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/ 
 

 

mailto:joseph.nilsson@gmail.com
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/
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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 
 

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 

https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson
https://www.facebook.com/wladek.mezyk
https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio
https://www.katolsk-horisont.net/
mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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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. 
 

 

PÅVENS BÖNEINTENTION 

för juni 2021 
 

Evangelisation: att de unga som förbereder sig för äktenskap, 

med stöd av sina församlingar, kan växa i kärlek, generositet 

och trofasthet. 
 

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. 
 

 

 

mailto:miroslawm1@hotmail.com
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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  

 
 

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.  
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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: 
 

För butik: 

 Swish 076 555 84 06 
(Kyrkoherdens telefonnummer) 

 

 

Vår församlings samordnare för undervisningen 
Sedan några månader tillbaka har jag utnämnt församlingens 

kateket Nina Azdajic till samordnare för undervisningen 

(katekes) för barn och ungdomar. Hon försöker nu organisera 

så att alla barn kan erbjudas undervisning i katolsk tro på tider 

som passar församlingen och ändå respektera de restriktioner 

som finns på grund av pandemin. Man kan fortfarande fråga 

Iwona på kontoret, men även kontakta Nina: 

nina.azdajic70@gmail.com 

Är du intresserad av att vara med som kateket eller assistent till 

kateketerna, kontakta Nina. Vi måste ha minst två vuxna per 

grupp enligt Barnskyddsförordningen som gäller i Katolska 

Stiftet.  

 

Varmt tack till er kateketer som på nytt vill engagera er i 

undervisningen! Gud välsigne och belöne er!  
 
 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:gunilla_ronquist@msn.com
mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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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 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. 

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.  

mailto:miroslawm1@hotmail.com
mailto:gunilla_ronquist@msn.com
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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! 
 

Vem äter glass i vår kyrka? 
På självaste Pingstdagen upptäckte vår kyrkomusiker att det låg 

en glasspinne på orgelpallen och hela pallen var nedkladdad av 

smält glass. Kristina misstänker att det var en Piggelin…  

Jag vill bara påminna att ni föräldrar har ett ansvar för era barn 

att de tidigt lär sig respektera kyrkan som Guds hus.  

Tyvärr ser jag föräldrar och andra vuxna som tror att barnen dör 

om man inte matar dem hela tiden, eller om det är för att få tyst 

på barnen. Men det är inte riktig fostran! Jag fick aldrig något 

att äta när jag som barn gick i kyrkan och jag är fortfarande vid 

liv. Vi fick inte ens dricka vatten när vi besökte kyrkan och 

ändå… Att till och med ge barnen glass i kyrkan anser jag var 

höjden av brist på respekt för Herren och Hans hus! 

Inte undra på att så många som växer upp sedan lämnar Kyrkan 

och aldrig sätter sin fot där mer. Om vuxna visar att 



 

 

 

11 

kyrkorummet är precis som vilken plats som helst och man kan 

göra vad som helst.  
 

Meddelande från Caritas-Jönköping 
Caritas Jönköpings styrelse önskar hålla kontinuerlig kontakt 

med medlemmar och vill därför komplettera medlemslistan 

med e-postadresser för smidigare kommunikation. 

Vi uppmanar dig som är medlem därför att skicka ett kort mejl 

med ditt namn till caritasjonkoping@hotmail.com.  

Om du vill komma i kontakt med oss på telefon är du 

välkommen att ringa Maria 070 82 99 458 eller till 

Ziad 073 556 78 04.  

Som medlem är du viktig och stödet genom medlemsavgifterna 

är en stor del av Caritas inkomst. 

Medlemsavgiften är 100 kronor per år och kan betalas genom 

Plusgiro 14 16 75-9 och Swish 123 172 68 35.  

Under rådande restriktioner och omständigheter på grund av 

pandemin då vi inte kunnat erbjuda en social samvaro efter 

söndagsmässan kring kaffebordet läggs brödet till försäljning 

och på så sätt får Caritas Jönköping en stadig inkomst ändå tack 

vare outtröttliga medarbetare. Vi hoppas kunna servera 

kyrkkaffe snart igen i Clarasalen. 
 

Att få Mässor firande för mina intentioner 
Att låta fira Mässor för levande och döda i familjen är den 

bästa ”investering” någon kan göra! Ibland har vi inte möjlighet 

att göra det i vår församlingskyrka i Jönköping, men vi har ju 

också möjligheten att få Mässorna firade i Motala Kloster, i 

Heliga Hjärtas klosterkyrka och i Birgittasystrarnas 

klosterkyrka där våra medbröder firar Mässor dagligen. 

Särskilt om du vill ha flera Mässor firade för en särskild 

intention rekommenderar vi att kontakta bröderna i Motala 

Kloster. 

Swish 123 014 12 26 eller Bankgiro 5425-0790 

mailto:caritasjonkoping@hotmail.com
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Det är viktigt att det står att insättningen är för Mässintention 

(Mässint.) samt för vem eller vilken intention. 

Om du är osäker på att informationen blir riktig, kontakta 

gärna: 

Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv 

mobil 070-4718823 

e-post: arkadiusz.skodowski@telia.com 
 

Semestrar präster och anställda 
Pater Rafal Zarzycki OFMConv: 15 - 30 juni  

Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv: 15 juni – 31 juli 
 

Liturgisk Kalender för juni månad 
Inom parantes står de barns namn – som redan är anmälda -   

som ska ta emot din första Heliga Kommunion 
 

OBS! Under juni, juli och augusti månader firas Mässor på 

tisdagar och torsdagar endast kl. 12:00 (50 personer kan delta 

i dessa Mässor) 
 

1 tisdag Justinus 

* Mässa 12.00 
  

2 onsdag Marcellinus och Petrus 

* Mässa med Jesu Hjärta Novena 12.00 

* Mässa på polska (Emilia Pettersson, Alice Uranowska) 17:00 
  

3 torsdag Charles Lwanga och följeslagare 

* Mässa med Jesu Hjärta Novena 12.00 
  

4 fredag: (Jesu Hjärta fredag) Maria Elisabeth Hesselblad 

* Mässa 12:00 

* Bön för kallelser (Vi ber för nya kallelser till äktenskapet, 

prästämbetet eller gudsvigda livet och för dem som redan 

svarade) inför Sakramentet 17:00 

Rosenkransen börjar 17:25 

* Bikt 17:00 

mailto:arkadiusz.skodowski@telia.com
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* Mässa med Jesu Hjärta Novena 18:00 

* Rosenkransvaka 19:00 
  

5 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag) Bonifatius 

* Sakramental Tillbedjan 8:00 – Rosenkrans 9:25 

* Bikt 9:00 

* Mässa med Jesu Hjärta Novena  

(Helena Filipowicz - Maximilian Klimasz) 10:00 

* Dop (Oliver) 11:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
 

6 juni, 1:a söndagen i månaden (Nationaldagen) 

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID 

* Mässa 9:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

Avslutas med Jesu Hjärta Novena inför Sakramentet 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00 
  

7 måndag, prästernas lediga dag 

Saliga Michal Tomaszek och Zbigniew Strzalkowski,  

Gråbrödernas martyrer i Peru 

* Mässa med Jesu Hjärta Novena 12:00 
  

8 tisdag Efraim Syriern 

* Mässa med Jesu Hjärta Novena 12:00 
  

9 onsdag 

* Mässa med Jesu Hjärta Novena 12:00 
   

10 torsdag 

* Mässa med Jesu Hjärta Novena 12:00 
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Mellan dessa två viktiga dagar har vi tillbedjan hela natten – 

Kommuniteten Jesu och Marie Förenade Hjärtans Trädgård 

leder bönen 
  

11 fredag JESU HELIGA HJÄRTAS HÖGTID 

Världsböndag för prästernas helgelse  
(instiftades av Helige Johannes Paulus II år 2002) 

* Mässa 12:00 

* Sakramentet utställs för tillbedjan hela dagen 

* Bikt 17:00 

* Rosenkrans 17:25 

* Högmässa 18:00 

* Rosenkransvaka 19:00 – tillbedjan hela natten 
  

12 lördag Marie Obefläckade Hjärtas Dag 

* Sakramental Tillbedjan pågår till Mässan – Rosenkrans 9:25 

* Bikt 9:00 

* Mässa (Antonio Martinovic) 10:00  

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
 

13 juni, 2:a söndagen i månaden 

XI söndagen under året – S:t Antonius 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 S:ta Clarasalen 

* Mässa på engelska 15:00 

* Mässa - söndagsmässa (Alex Linga) 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
  

14 måndag, prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
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15 tisdag 

* Mässa 12:00 
  

16 onsdag 

* Mässa 12:00 
  

17 torsdag 

* Mässa 12:00 
  

18 fredag 

* Mässa 12:00 

* Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka 19:00 
  

19 lördag Romuald 

* Sakramental Tillbedjan 8:00 – Rosenkrans 9:25 

* Bikt 9:00 

* Mässa (Terezie Pavova) 10:00  

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
  

20 juni, 3:e söndagen i månaden 

XII söndagen under året 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på svenska 10:00 

* Mässa Oratoriet slovenska 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa Syrisk katolsk rit 14:00 

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
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21 måndag, prästernas lediga dag 

Aloisius Gonzaga 

* Mässa 12:00 
  

22 tisdag Paulinus av Nola, John Fisher, Tomas More 

* Mässa 12:00 
  

23 onsdag 

* Mässa 12:00 
  

24 torsdag Johannes Döparens Födelses Högtid 

* Mässa 12:00 

* Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Högmässa 18:00 
  

25 fredag David av Munktorp - MIDSOMMARAFTON 

* Mässa (Wiktoria Przyszlo) 12:00 

* Vigsel 17:00 

OBS! Ingen Kommunionsutdelning,  

Mässa eller Rosenkransvaka denna kväll! 
  

26 lördag 

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.25 

* Bikt 9:00 

* Mässa (Iskandar Jallouf) 10:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00 
  

27 juni, 4:e söndagen i månaden 

XIII söndagen under året 

* Mässa 9:00 

* Bikt OBS! Ingen bikt kl. 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 
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* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka 20:00 
  

28 måndag, prästernas lediga dag 

Ireneus av Lyon 

* Mässa (Klaudiusz och Jakub Gardulski) 12:00 
  

29 tisdag Apostlarna Petrus och Paulus Högtid 

* Mässa 12.00 

* Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Högmässa 18:00 
  

30 onsdag Den romerska kyrkans första martyrer 

* Mässa 12:00 

 
 

Jesu Hjärta Andakt för juni månad 
Följande andakt ber vi efter vissa Mässor i vår kyrka i Jönköping under juni 

månad. Om du är förhindrad att komma så be den ändå i ditt hem, enskilt eller 

med familjen. Om du inte har en bild på Jesu Hjärta hemma, så finns det att köpa 

i S:t Maximilians bokhandel. Vi kommer att använda denna andakt som novena 

inför Jesu Heliga Hjärtas Högtid 2 – 10 juni 2021.   



 

 

 

18 

 

F. Jesu Heliga Hjärta, ta emot min tillbedjan, 

lovprisning, tacksägelse och gottgörelse för mina och 

alla medmänniskors synder.  

Alla Till Din Heliga Kärlek viger jag mig och alla 

människor. Du har gett underbara löften till dem som ärar 

och älskar Ditt Heliga Hjärta, därför ber vi Dig med 

förtroende: 
 

Litania till Jesu Heliga Hjärta 
Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. 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 

Jesu Hjärta, Guds Sons tillbedjansvärda Hjärta 

Jesu Hjärta, format i Jungfru Marias sköte av den  

Helige Ande 

Jesu Hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord 

Jesu Hjärta, Guds oändliga Helighets Hjärta 

Jesu Hjärta, Guds Heliga Tempel 

Jesu Hjärta, den Allrahögstes Tabernakel 

Jesu Hjärta, Guds Hus och Himmelens Port 

Jesu Hjärta, kärlekens glödande eld 

Jesu Hjärta, rättfärdighetens och kärlekens ursprung 

Jesu Hjärta, överflödande av godhet och kärlek 

Jesu Hjärta, Du väldiga djup av alla dygder 
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Jesu Hjärta, värdigt att ta emot allt lov 

Jesu Hjärta, alla hjärtans Konung och medelpunkt 

Jesu Hjärta, som rymmer all vishet och kunskap 

Jesu Hjärta, där Gudomens hela fullhet bor 

Jesu Hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag 

Jesu Hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del 

Jesu Hjärta, målet för skapelsens längtan från 

begynnelsen 

Jesu Hjärta, tåligt och fullt av medlidande 

Jesu Hjärta, rikt för alla som åkallar Dig 

Jesu Hjärta, Källa till liv och helighet 

Jesu Hjärta, Försoningsoffer för våra synder 

Jesu Hjärta, utsatt för hån och smädelser 

Jesu Hjärta, sårat för våra missgärningars skull 

Jesu Hjärta, lydigt intill döden 

Jesu Hjärta, genomborrat av soldatens lans 

Jesu Hjärta, Källa till all tröst 

Jesu Hjärta, vårt Liv och vår Uppståndelse 

Jesu Hjärta, vår Frid och vår Försoning 

Jesu Hjärta, Räddningen för dem som hoppas på Dig 

Jesu Hjärta, Hoppet för dem som dör i Dig 

Jesu Hjärta, alla heligas Lycka 
 

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 
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F. Jesus, mild och ödmjuk av Hjärtat, 

Alla forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta. 

F. Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, i Jesu Hjärta, sårat 

av vår synd, skänker Du Din kärleks och barmhärtighets 

överflöd. Vänd vårt hjärta helt till Honom i uppriktig bot 

för vår och hela världens skuld. Genom Honom, Jesus 

Kristus, vår Herre. 

Alla Amen. 
 

F. Lovade, prisade och ärade vare  

Alla Jesu Heliga och Gudomliga Hjärta,  

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta och  

Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, 

nu och i all evighet. Amen. 
 

F. Jesus, Maria och Josef:  

Alla jag ger Er mitt hjärta och min själ. 

F. Jesus, Maria och Josef:  

Alla hjälp mig i min sista strid. 

F. Jesus, Maria och Josef:  

Alla må min själ få lämna denna värld i frid. 
 

F. Jesu Heliga Hjärta, 

Alla må Din välsignelse + komma över oss nu och för 

evigt. Amen. 

 

För böner och andakter till Jesu Heliga Hjärta och 

Marie Obefläckade Hjärta se häften i vår kyrkas hall. 

 
Ave Maria Publikationer - Gråbröderna 

 

 
 


