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F. Låt oss ta till oss Guds Moders uppmaning i Fatima:
”Be, be mycket och gör offer för syndarna. För många
själar går förlorade till Helvetet därför att det inte finns
någon som gör offer och ber för dem.” Vi ber nu vår
novena med de böner som uppenbarades i Fatima.
Alla Moder Maria, ta emot vår hyllning och vår bön till
Guds ära och för alla människors frälsning.
Fatimas Gottgörelsebön
uppenbarad av Fredens Ängel i Loca do Anjo hösten 1916

F. Allraheligaste Treenighet, Fader, + Son och Helige
Ande,
Alla jag 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, hädelser och all den
likgiltighet som tillfogats Honom själv, och för Jesu
Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga
förtjänsters skull ber jag Dig om arma syndares
omvändelse.
2

bön som uppenbarades av
Guds Moder i Cova da Iria den 13 juli 1917

F. O min Jesus,
Alla förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets
eld. Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som
behöver Din barmhärtighet allra mest.
bön som uppenbarades av Fredens Ängel
under våren 1916 i Loca do Anjo:

F. Min Gud,
Alla jag tror på Dig, jag tillber Dig, jag hoppas på Dig
och jag älskar Dig. Jag ber Dig om förlåtelse för dem
som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig
och inte älskar Dig.
bön som uppenbarades av Guds Moder under den första uppenbarelsen
den 13 maj 1917 i Cova da Iria:

F. O Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig!
Alla Min, Gud, min Gud, jag älskar Dig i Altarets
Allraheligaste Sakrament.
bön som gavs av Guds Moder
under den tredje uppenbarelsen i Cova da Iria den 13 juli 1917

F. O Jesus,
Alla alla mina offer är av kärlek till Dig, för syndarnas
omvändelse och som gottgörelse för synder mot Ditt
Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta.
böner som Syster Lucia hörde dikteras inom sig
av Guds Moder i augusti 1931 i Rianjo:

F. Marie ljuva Hjärta
Alla rädda Ryssland, Spanien, Portugal, Europa och
hela världen! Amen.
F. O Maria, för din rena och obefläckade avlelses skull,
Alla be för Rysslands, Spaniens, Portugals, Europas och
hela världens omvändelse. Amen.
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F. Maria, Rosenkransens Drottning,
Alla be för oss och vår värld. Var hälsad Maria…
F. I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.
Alla Amen.

Saliga Jacinta och Francisco av Fatima, be för oss att vi blir värdiga Kristi löften

Läs mer om Fatima:
i vår kyrka delas ut gratis följande häften som återger
budskapen från Guds Moder i Fatima, samt böner mm.

* Fatimabudskapet
* Fatimabönerna
* Fatimaandakt
Glöm inte att delta i firandet av Fatimadagen i
vår kyrka den 13 maj
Militia Immaculatae Sverige – Marie Härskara
Gråbröderna
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