Rosenkransböner
för
De Avlidnas Själar
”Själarna i Skärselden lider så svårt att det är obeskrivligt.
Många själar måste genomgå reningen i Skärselden en mycket
lång tid, inte för att de var stora syndare, utan för att de levde ett
mycket ljumt och oengagerat andligt liv!”
Saliga Anne Catharine Emmerich (1774-1824, 9 febr.)

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

1

Försök att med jämna mellanrum – och då särskilt under
november månad - be en av följande rosenkransböner för dina
medmänniskors eviga räddning och för den eviga vilan för de
avlidnas själar.

De Hundra Requiem
Version I
Saliga Anna Maria Taigi (1769-1837) hyste stor devotion för de saliga
själarna i Skärselden. Hon älskade att hjälpa dessa själar genom att be
hundra Requiem. Den Saliga Anna förklarade för sina samtida att hon
hade fått ta emot flera nådegåvor och hjälp i många svåra situationer
av Gud tack vare att hon på detta sätt visade kärlek till nästan, d. v. s.
de avlidnas själar. Inte bara den Saliga Taigi beskriver vilken hjälp
som kommer dem till del som praktiserar detta kärleksverk för de
avlidnas själar i Skärselden. Den Saliga Anna Maria Taigi har fått sin
grav i en glassarkofag i San Crisogonobasilikan i Rom.
I en italiensk andlig tidskrift (L´ Eco del Purgatorio) kan man läsa
följande insändare: ”Jag skulle vara mycket otacksam gentemot de
saligas själar i Skärselden om jag inte berättade om den hjälp jag fått
genom deras förbön. Jag är affärsman och under en tid befann jag
mig i en mycket svår ekonomisk situation. För en av mina vänner
berättade jag om mitt dilemma och om risken att förlora allt. Min vän
gav mig rådet att be de Saliga själarna i Skärselden om hjälp. Han
lärde mig också devotionen till de Hundra Requiem som en bön om
hjälp. Genast satte jag igång och bad denna bön. Jag hade aldrig ens
i min vildaste fantasi kunnat förvänta mig den hjälp som jag fick! Allt
löste sig för mig, som genom ett mirakel. Jag har sedan dess fortsatt
att be denna bön och låtit fira Mässor för de Saliga själarna i
Skärselden. Detta ska jag fortsätta med så länge jag kan…”
”Många gånger får man fler bönesvar genom de saliga själarnas
förbön och offer av sitt lidande i Skärselden än genom helgonen i
Himmelen!” Ur Tutto per Gesù, Vicenza, 1927.
Devotionen De Hundra Requiem består i att be tio Fader vår och
hundra Requiem. Man kan använda en vanlig rosenkrans.
Man reciterar den då två gånger.
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Inled som vanligt: tag krucifixet, kyss det och gör korstecknet med
det.
Avlatsbön inför krucifixet. Fullkomlig avlat kan erhållas alla fredagar
under fastan när man ber denna bön inför en bild av den Korfäste.
Övriga dagar under året kan man erhålla partiell Avlat. (Ench. Ind. nr.
8)

S

e, gode och mildaste Jesus, inför Ditt Ansikte faller jag
på knä. Jag ber och bönfaller Dig med brinnande andakt
att Du ville inprägla i mitt hjärta en levande känsla av
tro, hopp och kärlek, sann ånger över mina synder och
en fast besluten vilja att göra bot och bättring, när jag nu med
djup innerlighet och smärta i mitt inre betänker och betraktar
Dina fem Sår. Jag ser för mina ögon det som redan profeten
David sade om Dig, gode Jesus: ”Mina händer och fötter har
de genomborrat, jag kan räkna alla mina ben”. Amen.
F. Vi prisar Dig, Herre Jesus Kristus, och vi tillber Dig.
Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.
F. Förbarma Dig över oss,
Alla Och över själarna i Skärselden. Amen.
Ni själar i Skärselden, / be för mig och jag ska be till Gud för
er att Han ger er Himmelens härlighet.
I. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärselden offrar jag Dig de lidanden och smärtor
som Du själv har genomlidit för vår frälsnings skull. För det
Dyrbara Blod som Du svettades i ångest och sorg under Din
bön i Getsemane Örtagård, förbarma Dig över själarna i
Skärselden.
Tio gånger:

Herre, giv dem den eviga vilan /
och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid. Amen.
Efter varje dekad:
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O min Jesus, / förbarma Dig över själarna i Skärselden,
(särskilt över N.´ s själ) och den själ som ingen ber för.
II. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärselden offrar jag Dig den sorg och smärta som
Ditt Heliga Hjärta fick genomlida när Din lärjunge Judas
förrådde Dig med en kyss och överlämnade Dig i fiendens
händer. För detta sveks och denna kärlekslösa handlings skull,
förbarma Dig över själarna i Skärselden.
Herre, giv dem (tio gånger), O min Jesus, förbarma…

III. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärselden offrar jag Dig det enastående tålamodet
med vilket Du utstod de grymma soldaternas övergrepp och
hån då de förde Dig till Hanna och Kaifas och senare till
Pilatus och till sist till Herodes. För all den förödmjukelse och
förakt som Du fick utstå, förbarma Dig över själarna i
Skärselden.
Herre, giv dem (tio gånger), O min Jesus, förbarma…

IV. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärselden offrar jag Dig den besvikelse som Du
kände när pöbelhopen valde befrielsen av en missgärningsman
i stället för Dig, den Eviga Kärleken. För all den smärta som
Du fick utstå då soldaterna sedan gisslade och torterade Dig,
förbarma Dig över själarna i Skärselden.
Herre, giv dem (tio gånger), O min Jesus, förbarma…

V. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärselden offrar jag Dig den förnedring som Du
accepterade att utstå när soldaterna hånade Din konungsliga
värdighet genom att klä Dig i purpurmantel, gav Dig en stav i
handen som spira och satte den smärtsamma törnekransen som
krona på Ditt heliga huvud. Vid den bedrövelse Du erfor när
Pilatus visade Dig för den grymma hopen med orden: ”Se,
Mannen”, förbarma Dig över själarna i Skärselden.
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Herre, giv dem (tio gånger), O min Jesus, förbarma…

VI. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärselden offrar jag Dig den sorg och det lidande
som Din själ fick genomlida när Du hörde människor ropa:
”Korsfäst Honom, korsfäst Honom!” För det oerhörda lidande
som Du utstod vid bärandet av det tunga korset den långa
vägen till Kalvarieberget förbarma Dig över själarna i
Skärselden.
Herre, giv dem (tio gånger), O min Jesus, förbarma…

VII. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärelden offrar jag Dig den sorg Du kände när Du
fick se Din älskade Moder lida så oerhört över Ditt eget
lidande. För det våld och hat som skiljde Dig från Din
kärleksfulla Moder, förbarma Dig över själarna i Skärselden.
Herre, giv dem (tio gånger), O min Jesus, förbarma…

VIII. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärselden offrar jag Dig det lidande som vi inte ens
kan ana när man spikade fast Din redan så sargade kropp på
korset. För den våldsamhet med vilken soldaterna reste upp
korset för att alla skulle se Dig dö en grym och plågsam död,
förbarma Dig över själarna i Skärselden.
Herre, giv dem (tio gånger), O min Jesus, förbarma…

IX. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärselden offrar jag Dig all den dödsångest och allt
lidande som Du genomled under de tre timmarna på korset.
För det inre lidande som Ditt Hjärta fick stå ut med genom att
se Din Smärtfyllda Moder under korset, förbarma Dig över
själarna i Skärselden.
Herre, giv dem (tio gånger), O min Jesus, förbarma…

X. Min Herre Jesus Kristus, till lindring och befrielse av
själarna i Skärselden offrar jag Dig den övergivenhet och
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maktlöshet som Din och vår älskade Moder Maria genomled
när hon var tvungen att bevittna Din grymma död. För den
sorg Maria erfor när hon till sist fick ta emot Din sargade och
döda kropp i sina armar, förbarma Dig över själarna i
Skärselden.
Herre, giv dem (tio gånger), O min Jesus, förbarma…
Offerbön:

Evige Barmhärtige Fader, vi offrar Dig vår Herres Jesu Kristi
Heliga Kropp, Blod, Själ och Gudom, lidande och lydnad för
Din Vilja, för själarna i Skärselden. Vi offrar Dig även vår
Himmelska Moder Marias alla Smärtor, Sorger och Tårar för
de själar som är mest övergivna i sin rening. Förbarma Dig
över dem och ta även emot våra lidanden och kors som hjälp
för alla dessa själar som så innerligt väntar på att få komma in
i den eviga glädjen. Detta offer gör vi genom Marie
Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, i Jesu Kristi Namn.
Amen.
De Profundis (Ps. 130):

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre. Herre, hör min röst, *
låt Dina öron akta på mina böner.
Om Du, Herre, vill tillräkna synd, *
Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos Dig finns förlåtelse, *
för att man må frukta Dig.
Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *
och jag hoppas på Hans ord.
Min själ väntar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
ja, mer än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel, +
ty hos Herren finns nåd, *
väldig är den frälsning som finns hos Honom.
Han skall frälsa Israel *
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från alla deras synder.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Vi anbefaller oss nu till sist åt själarna i Skärselden:

Saliga själar, jag har nu bett för er, be nu för mig. Ni är ju så
kära för Gud och ni kan vara säkra på att aldrig förlora
Honom. Be därför för mig och alla mina nära och kära, vi som
alltid lever i faror till kropp och själ, så att vi kämpar trons
goda kamp och inte går miste om det eviga livets segerkrans.
Amen.

De Hundra Requiem
Version II
Denna böneform sprids på engelska med följande löfte: ”De som ber
dessa böner med uppriktigt och innerligt hjärta kommer att få den nåd
de ber om, om det är enligt Guds Vilja.”

H

erre, giv dem den eviga vilan /
och låt det eviga ljuset lysa för dem.
Må de vila i frid. Amen. (50 ggr.)

O Heliga Sår, som orsakade vår Herre och Frälsare Jesus
Kristus sådan smärta och utgjutande av sitt Dyrbara Blod, o
ärorika Sår, som Han så tåligt uthärdade och led av kärlek till
oss, var själarna i Skärselden till förbarmande och befrielse!
Min Herre och Frälsare, låt Dina Heliga Sår även hela min
själs sår som orsakats av synd och förbarma Dig över mig,
syndare, och alla levande och döda som jag ber för.
Herre, giv dem… (50 ggr.)
Ni själar som övergått från denna värld och nu väntar på er
slutliga befrielse i Skärselden och som de heliga i Himmelen
så ivrigt längtar efter, be för mig om all den nåd som jag
behöver för min själs helgelse och frälsning. Amen.
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Himmelska Moder Maria, Barmhärtighetens Moder och
Havets Stjärna, be för oss och för de avlidnas själar i
Skärselden. Amen.

De Fyrtio Timmarnas Requiem
Denna rosenkransbön för själarna i Skärselden komponerades troligen
av Abbé Firmin Serre (1820-1889) i mitten av 1800-talet. Vissa källor
anger biskopen av Nimes, Ärkebiskop Plantier, som upphovsman till
denna böneform som fick Salige Pius IX:s godkännande år 1873.
Under denna period, år 1857, upprättades Ärkebrödraskapet av Vår
Fru av Befrielsen (dvs. från Skärselden) i Hotel Dieus kapell i
Nismes, Frankrike. Som förlaga hade man brödraskapet med samma
namn (Santa Maria del Suffragio) från år 1592 i Rom. Ett flertal
liknande brödraskap upprättades i Frankrike efter alla de våldsamheter
landet gått igenom sedan franska revolutionen.
Antalet fyrtio syftar på de fyrtio timmar Kristus befann sig i Dödsriket
efter sin död (fr.o.m. kl. 15.00 på Långfredagen till Påsknatten) för att
föra de heliga själarna som levt före honom på jorden till den eviga
glädjen. När denna rosenkrans blev allt mer spridd även i andra länder
blev den även kallad för Befriaren av Själar från Skärselden, då man
offrade den avlat man kunde få genom dessa böner för själarnas
befrielse (Med det gamla sättet att räkna uppgick avlaten till 23.300
dagar, vilket motsvarar det antal dagar själar gör bot i Skärselden.
Idag talar Kyrkan om fullständig eller partiell avlat).
Själva böneräknaren blev oerhört populär och består av fyra dekader
samt en liten pendang med en kula (för De Profundis) på vilken det
hänger ett krucifix och/eller en medalj föreställande själarna i
Skärselden.
I en gammal broschyr kan man läsa uppmaningen från en kvinnlig
lekman: ”Jag kallar denna lilla rosenkrans för Befriaren av Själar
från Skärselden och jag ber den dagligen. Ibland ber jag den flera
gånger per dag, så viktig tycker jag den är. Jag skulle gärna se den i
alla de kristnas händer, tillsammans med Jungfru Marias Rosenkrans
(dvs. den ordinarie). För båda böneformerna är oumbärliga redskap i
den kristna fromheten. Hur mycket gott kan vi inte göra genom dessa
böner, både för levande och döda. Om bara fler kristna ville hjälpa
andra med dessa böner!”
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Följande böner utgör originalversionen som godkändes av Salige Pius
IX år 1873.

Om man använder en vanlig rosenkrans ber man fyra dekader.
Inled med De Profundis (se sidan 6)
Före de fyra dekaderna (de ensamma kulorna) ber man Requiem samt
en akt av tro, hopp och kärlek:

Herre, giv dem den eviga vilan, /
och låt det eviga ljuset lysa för dem.
Må de vila  i frid. Amen.
Min Gud, jag tror på Dig för Du är den eviga Sanningen.
Jag hoppas på Dig för Du är den oändliga Godheten.
Jag älskar Dig av hela mitt hjärta och över allting, för Du är
oändliga fullkomligheten och jag älskar min nästa som mig
själv av kärlek till Dig. Amen.
De fyra dekaderna ber man den gamla avlatsbönen
(Salige Pius IX, 8 sept. 1852):

Marie ljuva Hjärta, / var min räddning!
Avsluta Rosenkransen med De Profundis (Ps. 130):

Ur djupen ropar jag till Dig… (som i början – sidan 6)

Rosenkrans till Jesu Heliga Sår för Själarna i Skärselden
”Mina Heliga Sår är skatternas Skatt för själarna i Skärselden.”
Bes med den vanliga rosenkransen. Vördnadsvärda Maria Martha
Chambon (1841-1907), tillhörande Visitationsklostret i Chambéry,
dog i helighetens väldoft den 21 mars 1907, tog emot följande
rosenkransbön till Jesu Heliga Sår med dess löften av Herren själv.
Herren kallar själv i uppenbarelsen denna rosenkransbön för
Barmhärtighetens Krona. Uppenbarligen har namnet senare ändrats av
Syster Marias medsystrar då namnet Rosario delle Sante Piaghe di
Nostro Signore Gesù Cristo propagerades i de foldrar som utgavs av
Visitationsklostret i Pisa. Böneformen fick Kyrkligt godkännande år
1927.
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Syster Maria Martha fick följande löften för alla dem som ber denna
rosenkransbön:
”Jag vill ge dig allt du ber om genom mina Heliga Sår. Det är viktigt
att sprida denna form av tillbedjan.
Denna bön kommer inte från världen utan från Himmelen och den kan
åstadkomma allting.
Mina Heliga Sår uppehåller världen. Be mig att du alltid måtte älska
dem, för de är källan till varje nåd.
Du måste ofta be denna bön, få din nästa att göra detsamma och ge
den vidare till själarna.
När du drabbas av lidanden, överlämna dem till mina Sår och de
kommer att bli lindrade.
Det är viktigt att be denna bön hos de sjuka. Bönen kommer att bära
den sjuke till kropp och själ.
Syndaren som säger ‘Evige Fader jag överlämnar till Jesu Heliga
Sår…’ kommer att bli omvänd.
Mina Sår helar dina sår.
Ingen själ kommer att utplånas som andas sin sista suck i mina Sår,
för de ger evigt liv.
För varje ord du uttalar i mina Sårs Rosenkrans ska jag låta en
droppe av mitt Blod falla på en syndares själ.
Den själ som har ärat mina Heliga Sår och överlämnat åt dem
själarna i Skärselden, till dem kommer, när han eller hon dör, den
Heliga Jungfrun, änglarna och jag själv för att ta emot honom eller
henne i skinande härlighet och kröna honom eller henne.
Mina Heliga Sår är skatternas Skatt för själarna i Skärselden.
Tillbedjan av mina Heliga Sår är boten för dessa ondskans tider.
Från mina Heliga Sår kommer helighetens frukter. När du mediterar
över dem kommer du alltid att finna ny näring för kärleken.
Om du sänker ned dina gärningar i mina Heliga Sår kommer de att
öka i värde; dina minsta handlingar dränkta i mitt Heliga Blod
kommer att glädja mitt Hjärta”.
Enligt det gamla sättet att uppge den avlat man fick för sig själv eller
för de avlidnas själar genom dessa böner uppgick den till 17.400
dagars avlat.
Fjärde fredagen i fastan är enligt gammal tradition särskilt vigd åt Jesu
Heliga Sår.
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Inled med följande bön:

E

vige Fader, / jag offrar Dig denna rosenkrans till minne
av Jesu Kristi lidande och död.
För Jesu Allraheligaste Hjärtas förtjänsters skull ber jag
om befrielsen av själar ur Skärselden och ni välsignade
själar, be för mig om den nåd som jag behöver.
Jesus, Gudomlige Frälsare, / förbarma Dig över oss och över
hela världen. Amen.
Helige, Allsmäktige, Odödlige Gud, förbarma Dig över oss
och över hela världen. Amen.
Jesus, ge oss nåd och barmhärtighet i alla faror; överskyl oss
med Ditt Dyrbara Blod. Amen.
Evige Fader, förbarma Dig över oss genom Jesu Kristi Blod,
Han som är Din ende Son. Förbarma Dig över oss som ber
Dig om nåd. Amen. Amen. Amen.
På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår till
helande för våra själars sår.
På de tio kulorna:

Jesus, / för Dina Heliga Sårs förtjänsters skull, förlåt oss och
förbarma Dig över oss.
Som avslutning ber man tre gånger:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår till
helande för våra själars sår.

Tacksägelserosenkrans till Jesu Heliga Sår
för Själarna i Skärselden
Från Holy Love budskapen i Ohio. Bes med den vanliga rosenkransen.
Rekommenderas att be dagligen under november månad och som
novena efter ett dödsfall av någon man känner.
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Jesus uppenbarade för Maureen: "Undervisa mitt folk att vörda mina
Sår på följande sätt. Jag lovar att varje gång denna bön upprepas,
låta en droppe av mitt Dyrbara Blod komma över en själ som lider av
lågorna i Skärselden. "
På de ensamma kulorna be Requiembönen:

H

erre, giv dem den eviga vilan /
och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid.
Amen.

På de tio kulorna be den uppenbarade bönen av Jesus:

Min Jesus, / jag älskar och vördar Dina Heliga Sår, genom
vilkas förtjänster jag är återlöst.

Mäktig Rosenkrans för Själarna i Skärselden
Herren lovade Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.) att
följande bön skulle befria 1000 själar ur Skärselden varje gång bönen
Evige Fader bads. Löftet för denna bön utökades att gälla även
levande syndare (d.v.s. nåd inför dödsstunden). När bönen används
som rosenkransbön ber man den 50 gånger.
Inled som vanligt: tag krucifixet, kyss det, gör korstecknet med det.
Trosbekännelsen, Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.
På de ensamma kulorna:

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.
På de tio kulorna:

E

vige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu
Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i
dag över hela världen för själarna i Skärselden, för alla
syndare och dem i min familj. Amen.

Avslutningsbön:

Herre, ge dem den eviga vilan och /
låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila  i frid. Amen.

De Femtiofemtusen Själarnas Befrielsekrona
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Herren lovade Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.) att
tusen själar skulle befrias från Skärselden varje gång bönen Evige
Fader bads. Löftet för denna bön utökades att gälla även levande
syndare (d.v.s. nåd inför dödsstunden). På denna ”Befrielsekrona” ber
man bönen före varje dekad, dvs. fem gånger och därmed har man
räddat 5.000 själar.
Den välkända polska visionären Anna från Olawa (angående själarna i
Skärselden) säger sig ha fått ta emot följande bön med detta stora
löfte: ”Den som med vördnad och kärlek ber denna skottbön kan
därmed hjälpa till att befria tusen själar från Skärselden.”
Med fördel ber man bönen som en rosenkransbön på de fem
dekaderna (till Jesu Heliga Sårs ära). Om man har bett den med rätt
disposition, befriar man därmed 55.000 själar från reningens plågor:
”Heliga Guds Moder, världens Medåterlösare, be för oss.”
Inled som vanligt: tag krucifixet, kyss det, gör korstecknet med det.
Trosbekännelsen, Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.
På de ensamma kulorna:

E

vige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu
Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i
dag över hela världen för alla själar i Skärselden, för
alla syndare och för alla mina nära och kära. Amen.

På de tio kulorna:

Heliga Guds Moder, / världens Medåterlösare, be för oss!

Salige Pius´ Rosenkrans
Denna enkla rosenkrans för de avlidnas själar i Skärselden tillskrivs
den Salige Pius IX (1846-1878). Man ber den med en vanlig
rosenkrans. Inled som vanligt med att kyssa rosenkransens Krucifix,
gör Korstecknet med det. Be Fader vår, Var hälsad Maria (tre gånger)
samt Ära vare Fadern.
På de ensamma kulorna ber man:

E

vige Fader, för Jesu Kristi Blods förtjänsters skull, /
befria själarna i Skärselden.
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På de tio små kulorna:

Min Jesus, / förbarma Dig.
Man avslutar med de gamla avlatsbönerna:

Evige Fader, / jag offrar Dig Jesu Kristi Dyrbara Blod som
gottgörelse för mina synder, som hjälp för de Heliga Själarna i
Skärselden och för den Heliga Kyrkans behov.
Jesu Gudomliga Hjärta, / omvänd syndarna, rädda de döende
och befria de själarna i Skärselden.
Min Gud, / ge Din välsignelse och barmhärtighet till alla
människor och till Själarna i Skärselden, för vilka jag av
kärlek, tacksamhet eller vänskap måste eller vill be.
O Jesus, vår Frälsare, / skänk oss Din välsignelse, beskydda
oss från den eviga döden, hjälp den Heliga Kyrkan, ge frid åt
alla länder och befria själarna som lider i Skärselden.
Maria, Guds Moder och Barmhärtighetens Moder, / be för oss
och för alla dem som har dött med en Herrens kyss. Amen.

Tröstens Rosenkrans
Chaplet of Comfort for the Dead. Själva rosenkransen består av ett
Krucifix, en röd kula samt 30 genomskinliga eller vita kulor.
Kyss krucifixet och gör korstecknet. På den röda kulan ber man:

B

armhärtige Jesus, ödmjukt ber vi för N. ´s själ, som Du
har kallat till sitt eviga hem. Skänk N. den eviga lyckan
och friden. Amen.

30 gånger (till ära för Herrens liv på jorden) ber man nu:

Herre, ge N. den eviga vilan och friden.
Avslutningsvis ber man:

Herre, vi tackar Dig för att Du lyssnar på vår ödmjuka bön,
som vi offrar för N. ´s eviga vila. Må N. be för oss så som vi
ber för honom/henne. Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår
Herre. Amen.
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Gör korstecknet och kyss krucifixet igen.

Rosenkrans till Vår Korsfäste Herre
för Själarna i Skärselden och för Syndares Omvändelse
Särskilt rekommenderad av Christina Gallagher, irländsk visionär
Använd en vanlig rosenkrans med fem dekader till Jesu Heliga Sårs
ära.
Trosbekännelsen, Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.
Före varje dekad på de ensamma kulorna:

O

Heliga Själar i Skärselden, dra Guds kärleks eld in i
min själ / för att Jesus den Korsfäste ska bli levande för
mig nu och inte när det är försent i Skärselden.

På de tio kulorna:

Korsfäste Herre Jesus, / för Ditt bittra lidandes skull,
förbarma Dig över själarna i Skärselden.
Avslutningsböner:

Evige Fader, jag offrar Dig Din Gudomlige Sons, vår Herres
Jesu Kristi Dyrbara Blod, i förening med alla Heliga Mässor
som firas över hela världen denna dag, genom Marie
Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, för befrielsen av alla
själar i Skärselden, för alla syndares omvändelse och för att
alla mina nära och kära ska räddas till det eviga livet och
uppnå den lycka som är förberedd för dem som älskar Dig,
min Gud.
Jesus, Maria, jag älskar Er!
Rädda prästernas själar, rädda alla själar.
Detta ber vi ödmjukt och låt oss få upprepa denna akt av
kärlek tusen gånger vid varje andetag, ja, vid varje hjärtslag.
(Denna sista Akt av Kärlek räddar tusen själar enligt visionären Justine
Klotz).
Kyss rosenkransens krucifix med andakt och gör korstecknet med det.

Offerrosenkransen av Jesu Gudomliga Blod
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Coroncina di offerta del Divin Sangue. Karmelitnunnan och
mystikern, Heliga Maria Maddalena De´ Pazzi (1566-1607, 25 maj)
offrade varje dag Jesu Dyrbara Blod femtio gånger till den Evige
Fadern. Jesus uppenbarade sig för henne och sa: ”Du kan inte ens ana
hur många syndare som blivit omvända och hur många själar som
befriats från Skärselden sedan du började med att offra mitt
Gudomliga Blod som gottgörelse!”
Man använder den vanliga rosenkransen.
Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och be:

H

erre Jesus Kristus, Du har lovat den Heliga Maria
Magdalena De´ Pazzi att omvända många syndare och
befria själar från Skärselden när vi offrar Ditt Gudomliga
Blod som gottgörelse. / Se inte till våra synder, utan till
Din Kyrkas tro och ge oss Din barmhärtighet, förlåtelse och
frid, som övergår allt förstånd. Amen.
Maria, syndarnas Tillflykt, / var med mig i detta offer av din
älskade Sons Gudomliga Blod för syndarnas omvändelse och
befrielsen av själarna i Skärselden. Amen.
På pendangens fem kulor be till Jesu Heliga Sårs ära:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. /
Nu och alltid och i evigheters evighet, Amen.
Före varje dekad, på de ensamma kulorna:

Evige Fader, / eviga och oändliga kärlek, kom till oss med Din
kärlek och ta bort från vårt hjärta allt som förolämpar Dig.
Fader vår…
På de fem dekaderna ber man följande bön:

Evige Fader, / vi offrar Dig, genom Marie Obefläckade Hjärta,
Jesu Kristi Blod, för helgandet av prästerna, syndarnas
omvändelse, de döendes frälsning och befrielsen av själarna i
Skärselden.
Som avslutning efter fem dekader ber man tio gånger:
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Ära vare Fadern…
En annan version av samma rosenkrans som är vanlig i Italien:
På de ensamma kulorna:

E

vige Fader, / vi offrar Dig, genom Marie Obefläckade
Hjärta, Jesu Kristi Blod, för helgandet av prästerna,
syndarnas omvändelse, de döendes frälsning och
befrielsen av själarna i Skärselden.

På de tio kulorna:

Jesus, låt Ditt Blod komma över mig och över mina nära och
kära / till styrka och kraft och över den Onde fienden för att
besegra honom.
Avslutningsvis ber man:

Evige Fader, / eviga och oändliga kärlek, kom till oss med Din
kärlek och ta bort från vårt hjärta allt som förolämpar Dig.
Fader vår…
Var hälsad Maria…
Ära vare Fadern…
Herre, giv dem den eviga…

Himmelsfärdsrosenkransen för De Rättfärdiga,
för Syndarna och för Själarna i Skärselden
”På måndagen för Kristi Himmelsfärdsdag ett år föresatte sig den
Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.) att ge Gud gottgörelse
för hela världens synder. Hon besökte då sjuka och behövande och
gav dem den hjälp de behövde. Detta utförde hon med sådan iver att
hennes redan svaga hälsa blev ännu sämre. Hon offrade detta till Gud
som evig tacksägelse och som gottgörelse för allt Hans skapade
varelser hade gjort, som var emot Hans vilja. När hon gjort denna
offerbön, såg hon framför sig en mängd av människor som var
förbundna med henne genom en gyllene kedja, som symboliserade
kärleken, med vilken hon förde dem till Gud. Herren tog emot dessa
själar från henne som en kung skulle ha tagit emot en prins, som tog
med sig fiender i följet för att avlägga en trohetsed.
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På tisdagen, under förberedelsebönen innan Mässan, då hon bad för de
rättfärdigas fullkomlighet och helgande på det sätt som skulle vara
mest välbehagligt för hennes Himmelske Brudgum. Vår Herre räckte
då ut sin hand och välsignade dem hon bad för med Korsets segerrika
tecken. Denna frälsande välsignelse kom in i de rättfärdigas hjärtan lik
dagg, som fick dem att ge andliga frukter, stärkte dem och gav dem ny
skönhet. På onsdagen, vid elevationen av Hostian, bad hon till Herren
för de trognas själar i Skärselden, att Han skulle befria dem från deras
lidande i kraft av Hans underbara Himmelsfärd. Hon såg då Herren
stiga ned i Skärselden med en gyllene spira i sin hand. Spiran hade
lika många krokar som de böner som hade upplyfts för de avlidnas
själar. Genom dessa krokar på spiran drog Han själarna till en plats av
vila och frid. Hon förstod då att närhelst någon ber för själarna i
Skärselden av kärlek till sin nästa, desto fler blir de själar befriade,
som själva visat kärlek till nästan under sitt jordeliv. Den Heliga
Gertrud bad denna bön 250 gånger, för att hälsa Herrens Heliga
lemmar: ’Ave, Jesu, Sponse floride, in jubilo quo ascendisti saluto et
collaudo te.’ Det verkade som om varje hälsningsbön kom till Herren
som musik, vilken var så vacker att den tilltalade Jesus. Han själv
vittnade om att denna bön var Honom mycket välbehaglig. De
hälsningar som hon hade gett Honom med den renaste intentionen gav
den mest upphöjda harmonin. De böner som hon hade reciterat med
mindre uppmärksamhet lät däremot dystra och var inte så vackra.”
Ur The Revelations of Saint Gertrude, Msgr Wm. J. Doheny, C.S.C., 1978.

Vi kan använda denna hyllning som den Heliga Gertrud bad. Om man
inte vill be den 250 gånger vid ett tillfälle (=rosenkransen 5 gånger),
kan man med fördel använda den som en skottbön under dagen.
Varför inte göra som den Heliga Gertrud och be den inför Kristi
Himmelsfärdsdag som förbön för själarna i Skärselden. Båda bönerna
är av den Heliga Gertrud.
Vid de ensamma kulorna:

O

Jesus, välsigna mig med samma välsignelse som den
Du gav Dina apostlar vid Himmelsfärden, / på det att
jag håller ut i dygderna och alltid tjänar Dig i trohet.
Amen.

Varje dekad ber man följande bön:
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Var hälsad, Jesus, strålande Brudgum, / jag prisar och hyllar
Dig med det jubel då Du for upp till Himmelen.

Offer av Jesu Gudomliga Blod och Marie Smärtor
Offerta del Divin Sangue e dei dolori di Maria. Brukar inledas med
följande ord på italienska: ”Denna akt av offer i form av
rosenkransbön, är mer betydelsefull än vad man kan tro. Dessa böner
är mycket effektiva för att få nåd från Himmelen.”
Använd en vanlig rosenkrans.
På de ensamma kulorna:

E

vige Fader, Eviga Kärlek, / kom till oss med Din Kärlek
och ta bort från våra hjärtan allt som sårar Dig.

På varje dekad:

Evige Fader, vi offrar Dig Jesu Kristi Blod och Marie Smärtor
/ för prästernas helgelse, för syndarnas omvändelse, för de
döende och för själarna i Skärselden.
Efter varje dekad:

Ära vare Fadern…
Efter 5 dekader ber man:

7 Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern
till Marie Smärtors ära som vädjan att Guds Moder befriar oss
från allt som sårar och förolämpar Gud.

Requiemkrona för Själarna i Skärselden
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
Använd en rosenkrans med fem dekader till Jesu Heliga Sårs ära
Rekommenderas att be vid besök på kyrkogårdar
Offerbön:
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H

immelske Fader, jag vädjar om barmhärtighet och
befrielse från reningens lidande för alla de avlidna som
jag kände under deras pilgrimsfärd på jorden och för alla
dem som ingen ber för.
Jag ber om detta för vår Herres Jesu Kristi lidandes skull, för
Hans Heliga Sårs och Dyrbara Blods skull, för Marie smärtors
och tårars skull och för all den kärleks skull som den Helige
Josef och alla de heliga har visat Dig under sin levnad här på
jorden.
Fader vår…
På de ensamma kulorna:

Herre, giv dem…
På de tio kulorna:

Jesus, för Dina Heliga Sårs och allt Ditt lidandes skull,
förbarma Dig över själarna i Skärselden och befria dem.
Avslutningsböner efter fem dekader:

Allsmäktige Evige Gud, visa Din allmakt genom Din
barmhärtighet mot själarna i Skärselden. Ära vare Fadern…
Heliga Guds Moder Maria, du Havets Stjärna, låt många själar
bli befriade på din mäktiga förbön och förbarma dig över mig
i min dödsstund. Var hälsad Maria…
Glöm inte att ta med dig vigvatten i en liten flaska när du besöker
kyrkogårdar. Bestänk gravar och be Requiembönen: Herre, giv dem…
Ave Maria Publikationer
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