juni – Jesu och Marie Heliga Hjärtans månad
”När du vaknar på morgonen så låt det första du gör vara att hälsa mitt Hjärta
och att ge mig ditt eget hjärta… Den som ser på mitt Hjärta i sin själ när han
vaknar på morgonen och ber mig att helga allt han gör genom mig den dagen,
honom ska jag vara nära… För ingen människa ber om min närvaro eller
längtar efter mig utan att jag hör det och jag kommer att låta den personen vara
mig närmare än förut.”
Herrens ord till Heliga Mechtilde av Hackeborn (1241-1298, 19 nov.)

”Så fort du vaknar på morgonen ska du genast komma in i mitt Hjärta, och när
du är inne i mitt Hjärta, offra till min Fader alla dina gärningar i förening med
mina hjärtslag… Om någon uträttar sysslor, som i sig är utan värde, renar dem
i mitt Blod eller förenar dem med det arbete som jag utförde på jorden, kommer
detta att ge stor nåd för själen… kanske mer än om denna person hade predikat
för hela världen. Du kommer att kunna rädda många själar på detta sätt.”
Herrens ord till Syster Josefa Menéndez (1890-1923)

Månadsbrev för juni 2018
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Telefon expedition: 036 12 06 57
e-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se

Om du behöver präst för bikt
(vanlig bikttid på söndagar 10.00) – eller sjukbesök
Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
(modersmål: svenska. Talar även engelska, italienska)
mobil 076 555 84 06
e-post: joseph.nilsson@gmail.com

OBS! Kyrkoherden besvarar inga SMS!
Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv
(modersmål: polska. Talar även engelska, svenska)
mobil 070 949 71 34
e-post: wladek_mezyk@yahoo.com
Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv
(modersmål: polska. Talar även svenska, engelska)
mobil: 070 471 88 23
e-post: arkadiusz.skodowski@telia.com
Pater Andrzej Walkowiak OFMConv
(modersmål: polska. Talar även tyska, svenska)
mobil 070 735 76 69
e-post: andreas.walkowiak@t-online.de
Pater Marcin Mazur OFMConv
(Modersmål: polska. Talar även spanska, svenska)
mobil 073 980 78 25
e-post: marcinmaz@tlen.pl

Välkommen att besöka vår hemsida:
http://franciskus-jonkoping.net/
här kan du lyssna på predikningar och föredrag, se foton från
klostrets och församlingens liv, finna användbara texter mm.
YouTube, sökord: katolsk horisont
Detta är Gråbrödernas YouTube kanal med mer än 200 filmer
som tar upp: katekes, andliga råd, bibelundervisning,
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familjeliv, franciskansk andlighet mm. Du kan också söka på
YouTube under: Gråbröderna
Se även Facebook: Gråbröderna
Twitter: @grabroderna
S:t Franciskus Kloster - Gråbröderna
Klostergatan 70 B, 553 35 Jönköping
Telefon expedition och kloster: 036 – 12 06 57
Församlingens informationshäften som finns i
entréhallen vid anslagstavlor och ingången till klostret:
1) För adresser i församlingen se: 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
Eller: skriv ner ditt namn och e-post adress på en lapp (finns
färdiga vid entrén) och lägg dem i expeditionens vita brevlåda
eller i klostrets brevlåda (grå brevlåda vid klostrets ingång).
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Församlingens kalender för juni 2018
Tillfälle till gemensam bön som inte skrivs in i programmet
för varje dag:
Rosenkransen ber vi vanligtvis en halvtimme före Mässorna
på vardagar, 10.30 söndag (om ingen Mässa firas den tiden).
När Mässan firas på morgonen beds Rosenkransen vanligen
efter Mässan.
Sakramental Tillbedjan: vanligtvis ställs Sakramentet ut i
monstrans för tillbedjan direkt efter Mässor på tisdagar,
torsdagar och fredagar.
På lördagar ställs Sakramentet ut om någon kommer för
tillbedjan senast kl. 8.00 (då vi Gråbröder avslutar vår
gemensamma bön). Finns ingen i kyrkan vid den tiden ställs
Sakramentet inte ut.
Obs! Sommartid gäller i juni, juli och augusti
Vardagarnas Mässor:
tisdag, torsdag, fredag (undantag första fredag 18.00) 8.00
måndag, onsdag 12.00
lördag 10.00
Vid högtider som infaller på vardag gäller särskilda tider
1 fredag: (Jesu Hjärta fredag) Justinus
* Bön för kallelser (till äktenskap, ordensliv och prästämbetet)
inför Sakramentet, 17.00
(Rosenkransen börjar 17.30)
* Mässa 18.00
* Ungdomar, syrisk grupp, S:t Antoniusrummet, 18.00-20.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen, 18.00-21.00
2 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag)
* Barnens utflykt till High Chaparral
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
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* S:t Antoniusrummet 10.00 - 11.00 Filippinska gruppen
* Mässa 11.00-12.00, S:ta Clarasalen 11.00 - 14.00 filippinska
gruppen
* Mässa kaldeisk rit 16.30 + S:ta Clarasalen till 20.00
* Undervisning för kaldeisk barn 15.30-16.30 alla rum
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nicolausrummet, 17.00
3, 1:a söndagen i månaden:
Kristi Kropps och Blods Högtid
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Mässa på polska 10.00 (S:ta Clarasalen till 12.00)
* S:t Antoniusrummet 12.00-13.15 Polska föreningen
* Högmässa 11.00 med Sakramentsprocession
* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 - 17.00 Första kommunionen
(S:ta Clarasalen till kl.17.00)
* Mässa i Nässjö 17.00
* Ungersk protestantisk gudstjänst 17.30, S:ta Clarasalen
17.00 - 20.00
4 måndag, Maria Elisabeth Hesselblad
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
5 tisdag Bonifatius
* Pastoral- och Ekonomirådets sammanträde 18.30
* Mässa 8.00
6 onsdag Sveriges Nationaldag
* Mässa 12.00
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00 inställt!
* Kaldeisk kör S:ta Clarasalen 17.30 - 19.30
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
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* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00 -19.00
* Ordets firande, Oratoriet 18.00 Neokat. + Nicolausrum
7 torsdag
* Mässa 8.00
* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00 - 19.00
8 fredag Jesu Heliga Hjärtas Högtid
* Bikt 17.15
* Högmässa 18.00
* Syrisk grupp S:t Antoniusrummet kl.18.00-20.00 F. Husam
9 lördag Marie Obefläckade Hjärtas Dag
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Opus Deis reträtt för kvinnor (Präst från Opus Dei)
Oratoriet, S:t Antoniusrummet 11.00-13.15
* Vigsel 13.00
* Opus Deis reträtt för män (Präst från Opus Dei) Oratoriet,
S:t Antoniusrummet 14.00 -17.00
* Mässa kaldeisk rit 16.30
* Undervisning för kaldeisk barn 15.30 - 16.30 S:t
Nicolausrummet
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nicolausrummet 17.00
* Mässa, Oratoriet 18.00 Neokatekumenat + Nikolausrum
10, 2:a söndagen i månaden: X Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Högmässa 11.00
* OFS S:t Antoniusrummet 12.00 - 15.00
* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00, efteråt S:ta Clarasalen till
16.00
* Dop 15.00-16.00
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* Mässa på engelska 16.00, efteråt CuperTino grupp S:t
Antoniusrummet 17.00 - 19.00
11 måndag Aposteln Barnabas Fest
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
12 tisdag
* Mässa 8.00
* Polska kvinnogruppen, S:ta Clarasalen 11.00-13.00
13 onsdag Antonius av Padua Fest
Vid Mässan välsignas Antoniusbröd och Antoniusliljor
* Mässa 12.00
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen, 13.00
* Kaldeiskkör S:ta Clarasalen 17.30-19.30
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande, Oratoriet 18.00 Neokat. + Nicolausrum
14 torsdag
* Mässa 8.00
15 fredag
* Mässa 8.00
* Ungdomar, syrisk grupp, S:t Antoniusrummet 18.00 - 20.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00 - 21.00
16 lördag
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Vigsel 11.00
* Mässa kaldeisk rit, 16.30 + S:ta Clarasalen till 20.00
* Undervisning för kaldeisk barn, 15.30 - 16.30 alla rum
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* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nicolausrummet 17.00
* Mässa, Oratoriet 18.00 Neokatekumenat + Nikolausrum
17, 3:e söndagen i månaden: XI Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Mässa på slovenska 10.00
* Högmässa 11.00
* Mässa på kroatiska 12.30 (S:ta Clarasalen efteråt)
* Mässa på polska 14.00
* Mässa Syrisk katolsk rit 16.00 (S:ta Clarasalen efteråt)
med katekes
18 måndag, prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* S:t Nicolausrummet 16.00 - 20.00 Första Kommunion
kaldeisk grupp (fotografering)
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
19 tisdag
* Mässa 8.00
20 onsdag
* Mässa 12.00
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00
* Kaldeisk kör S:ta Clarasalen 17.30 - 19.30
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00 - 19.00
* Ordets firande, Oratoriet 18.00 Neokat. + Nicolausrum
21 torsdag Aloisius Gonzaga (Ungdomens och kyskhetens
skyddshelgon)
* Mässa 8.00
22 fredag John Fisher, Thomas More (Midsommarafton)
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* Mässa 8.00
* Dop 18.00 - 20.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00
23 lördag (Midsommardagen)
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Mässa 12.00-14.00 + S:t Clarasalen 14.00-15.00 Eritreanska
gruppen. OBS! Inställt pga Kaldeisk rit Första Kommunion!
* Mässa Första Kommunion kaldeisk rit 12.00 - 15.30 + S:ta
Clarasalen till 18.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nicolausrummet 17.00
* Mässa Oratoriet 18.00 Neokatekumenat + Nikolausrum
24, 4:e söndagen i månaden:
Johannes Döparens Födelses Högtid
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Högmässa 11.00
* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00, efteråt S:ta Clarasalen till
16.00
* Mässa på vietnamesiska 16.00
* Mässa på engelska 16.00 (Oratoriet), efteråt CuperTino
grupp S:t Antoniusrummet 17.00 - 19.00
* Dop kyrka, 17.30-18.30, S:ta Clarasalen 16.00 till 21.00
25 måndag, prästernas lediga dag.
Expeditionen och bokningar av lokaler
är stängda för semester
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
26 tisdag
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* Mässa 8.00
27 onsdag Vår Fru av den Ständiga Hjälpen
* Mässa 12.00
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00
* Kaldeiskkör S:ta Clarasalen 17.30-19.30
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00 - 19.00
* Ordets firande, Oratoriet 18.00 Neokat. + Nicolausrum
28 torsdag
* Mässa 8.00
29 fredag Apostlarna Petrus och Paulus Högtid
förpliktande kyrkdag
* Mässa 12.00
* Bikt 17.15
* Högmässa 18.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00
30 lördag Den romerska kyrkans första martyrer
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Mässa kaldeisk rit, 16.30 + S:ta Clarasalen till 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nicolausrummet 17.00
* Mässa, Oratoriet 18.00 Neokatekumenat + Nikolausrum

10

Vår Helige Fader Franciskus´ böneintentioner
för juni 2018:
Universell: att man på sociala medier respekterar varandra
som personer, trots olikheter i åsikter.
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.
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Vallfärder och utflykter
Barnens utflykt till High Chaparral lördagen den 2 juni är
mycket populär. Bussen är redan fullbokad och fler kommer
med bilar. Om du vill komma med oss i bil kontakta
expeditionen för information.
Nu finns bussbiljetter i sakristian och på kontoret till
stiftsvallärden med kardinalen till Vadstena lördagen den 25
augusti. Mässan firas på slottets borggård 11.30.

Ekonomi
På begäran av flera församlingsmedlemmar har jag gjort en
liten enkel folder om församlingens ekonomi med uppgifter
om hur man kan göra inbetalningar mm.
Jag vill passa på att tacka för senaste gåvorna till församlingen
från Terezija Sebastjan (för reparationer) Tonka och Tomas
Klobucar.
Guds välsignelse över er alla som på ett eller annat sätt bidrar
till församlingens liv och verksamhet i Herrens namn.

Vita veckan
Vid ett besök i ett sanktuariet Rokitno i Polen för några år
sedan såg jag en mängd barn gå omkring med sina vita
kommunionsdräkter. Då fick jag veta att barnen bar dräkterna
när de kom till Mässan under hela veckan efter sin Första
Kommunion. Vilken underbar tradition, tänkte jag. Det skulle
jag vilja ha i vår församling. Sedan glömde jag bort det och
först i år vid själva högtiden på Pingstaftonens morgon kom
jag ihåg det och inbjöd barnen att komma dagen därpå och
följande söndag med sina kommunionsdräkter. Jag förväntade
mig att kanske en eller två skulle komma. Men till min stora
glädje och förvåning som det nio barn i dräkt till Högmässan
(andra kom till övriga Mässor). Fantastiskt! Hoppas detta blir
en tradition hos oss. Det är underbart när vi kan ta till oss
vackra traditioner från andra länder. Ett annat exempel var de
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eritreanska trummorna på påsknatten förra året! Många
saknade dem i år (det berodde på att eritreanerna hade egen
påskmässa detta år).

Ekumenik: Wettershus Retreatgård
På östra Vätterbranten söder om Gränna ligger Wettershus
Retreatgård. I början av 1960-talet fick en grupp präster och
pastorer tanken att skapa en plats dit människor kunde komma
för några dagar i tystnad och stillhet med Gud. Efter
Jönköpingskonstnären Gunnar Zilos död fick man 1962
möjligheten att köpa hans sommarställe Wettershus och där
göra verklighet av visionen. Sedan dess leds stiftelsen av en
ekumeniskt sammansatt styrelse som representerar en stor
bredd i svensk kristenhet. Från vår församling sitter Eva-Britt
Ragvald med som kassör. Ledare från olika kristna
sammanhang leder retreaterna. Vår Biskop Anders Arborelius
har t.ex. varit där och 9-12 augusti kommer pater Klaus Dietz
SJ och talar över temat ”Möten med Jesus”. Verksamheten
bygger mycket på arbete på ideell basis och på ekonomiska
gåvor. Känner du att detta är något du vill vara med och ta del
av eller bidra till så tar Wettershus tacksamt emot gåvor på
bankgiro 5973-8047 eller via swish 123 137 04 51, märk med
”Gåva”. För mer information om gården och programmet, se
www.wettershus.se, maila info@wettershus.se eller ring
föreståndare Rosie Gard på tel 0766-27 17 70.
Equipes Notre-Dame:
”PAR SOM LYSSNAR PÅ VARANDRA”
Sedan 2016 möts en grupp av gifta par från vår församling
inom ramen för ”Equipes Notre Dame” - Vår Frus Team
(”Our Lady's Teams” på engelska). Vi fortsätter att presentera
det viktigaste i denna rörelse som hjälper gruppmedlemmar att
stärka sitt äktenskap. Som varje gång träffades vi hos en av de
familjers hem som är med i gemenskapen.
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Varje möte skedde bestå av tre konstanta delar: kort samtal vid
lite fika, gemenskaps bön, fördjupning av tro och kärlek där vi
också delar bemödanden inför nästa träff. Bemödandena är
något som vi som gemenskap bestämmer att bearbeta under tid
till nästa gång, sedan skulle vi prata om våra tankar och
känslor gällande det arbete.
Sista gången började vi med lite fika när vi berättade om
händelser som hade hänt under den senaste tiden på ett ganska
privat sätt. Den är en viktig del när vi har möjlighet att närma
oss varandra för att skapa relationer.
Sedan kom vi till mer officiellt moment när vi tände ljus , bad
till Den Helige Ande och läste en stycke ur Bibeln Lukasevangeliet (14:28-32): ”Om någon av er vill bygga ett
torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar,
för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända
att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga
färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, han
satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! Eller om
en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då
inte ner och överväger om han med tio tusen man kan möta
den som rycker an med tjugo tusen? Kan han inte det skickar
han sändebud för att be om fred medan den andre ännu är
långt borta.”
Då började vi spontan bön och sedan delade vi med oss av
våra funderingar om läsningen. Den här läsningen införde oss
till tredje delen i mötet då vi skulle meditera en text av Fader
Cafarell.
Den texten berättade om hur man skulle lyssna särskilt i våra
äktenskap, hur vi skulle lyssna på varandra som kristna, som
katoliker. ”Gud talar till mig genom Hans skapelser som om
från utsidan. Men Han talar till mig från det inre också. Det
som behövs är att min ‘inre hörsel’ övar på att lyssna för att
kunna känna igen Hans röst.” Fader Henri Cafarell.
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Några meningar från Fader Cafarells text:
- ”Det finns en variant av tystnad som är kärlekens fiende.”
- ”Vi känner inte varandra ännu, vi har inte vågat sluta
prata.”
- ”Stanna inte vid er själva eller på aktuella problem, men gå
till kärlekens källor ... förnya er entusiasm”
- ”Att lyssna består av att stoppa den inre filmen som körs
inuti huvudet.”
- Att lyssna betyder att ”vägra att tänka för någon, ge råd”
Sedan började vi prata om hur vi försöker att lyssna, vad vi
tänker är det bästa sättet att lyssna andra och varandra.. Vad är
våra erfarenheter i arbete för att förbättring av kvaliteten att
lyssna på varandra. Den diskussionen var en inledning till det
bemödandet som kom från gospeltexten – ”SITT NER” (på
engelska ”sit down”). Det var en av de viktigaste upptäckter
som gjordes av Fader Cafarell som han bidrog med till
Equipes Notre Dame. Det är speciellt samtal i äktenskap när
de som är gifta försöker att prata med varandra, medvetna att
Jesus är hos dem och att Han lyssnar också.
Slutligen är det sist men inte oviktigt när prästens närvaro
deltar i våra samtal med den teologiska läran, erfarenhet och
hjälper att besvara olika frågor vi bär med oss. Vi avslutar
med kort bön och välsignelse.
Aneta och Bartek Lewinscy, END Jönköping

Möte för dem som har
församlingens förtroende att ha nyckel
Det är numera många grupper som har aktiviteter i
församlingens lokaler och därför är det nödvändigt att vissa
ansvariga för dessa grupper och aktiviteter har egen nyckel.
Med detta uppdrag finns också ett ansvar för lokalernas
skötsel och säkerhet. På kvällen den 31 maj har kyrkoherden
och församlingens Kyrko- och Pastoralråd ett möte efter
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Mässan där vi tar upp det som ”nyckelansvarig” måste tänka
på när man använder församlingens lokaler.
Den lista som då kommer att delas ut med punkter som måste
uppfyllas när man använder lokalerna kommer att finnas i
nästa månadsbrev.

Novena inför relikernas ankomst till Norden
Från och med januari 2018 har vi presenterat en särskild
novenabön (från Karmelitnunnorna i Glumslöv) inför den
Heliga Thérèse och hennes heliga föräldrar Louis och Zélies
relikers färd genom Sverige, Danmark, Norge, Finland och
Island. Relikerna anländer från Lisieux i Frankrike sista
helgen i september.
På eftermiddag/kväll anländer relikerna till vår kyrka
söndagen den 30 september (samma dag som vi har
konfirmation på förmiddagen). Vår kyrka kommer att hållas
öppen för bön och besök hela natten och på morgonen, den
Heliga Thérèse festdag, firas Mässa innan relikerna förs vidare
till Glumslöv.
I skrivande stund har inte novenatexten för juni månad
kommit till oss, så vi nöjer oss med att återge själva
novenabönen utan meditationer etc. Det är min förhoppning
att så många som möjligt ber bönen som förberedelse inför
denna viktiga händelse i våra katolska stift.
Hela novenan presenteras senare på vår hemsida etc.
Novenabön till
den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet
Denna novenabön bes under nio månader

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och
tacksamhet ser jag fram emot att du, tillsammans med dina
heliga föräldrar, ska besöka vårt land och hela Norden.
Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta
emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det.
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Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och
Island, och våra katolska stift här.
Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer –
så att de alltmer liknar din familj.
Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda
livet.
Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna.
Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.
Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att
göra gott på jorden, ta också emot denna min särskilda
intention som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn
här din intention).
Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du
älska Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom
Jungfru Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds
Barmhärtiga Kärlek. Led mig på din lilla väg, så att jag snabbt
kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.
Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Devotionen till Jesu och Marie Hjärtan
”Var ivrig i att vörda mitt Heliga Hjärta och även min
Moders Hjärta. Skilj aldrig dessa Hjärtan åt. Det är min
önskan att du ber till våra förenade Hjärtan för dig själv och
för syndarna. I gengäld vill jag glömma dina gamla fel och
förutom denna stora gåva ska jag ge dig ännu mer nåd…”
Herrens löfte till karmelitnunnan Syster Maria av Helige Petrus och
Heliga Familjen (1816-1848)

Vad går devotionen till Jesu och Marie Heliga och Förenade
Hjärtan ut på: Vi tackar, tar emot och försöker besvara Jesu
och Marias oändliga kärlek till oss.
Läs mer i de häften som jag delar ut i kyrkans hall om
vördnaden för Jesu och Marie Hjärtan.
I den bönbok som jag har författat och sammanställt Marie
Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma (som delas ut gratis vid
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Ave Maria Publikationers bokbord i hallen) finns följande
böner till Jesu Heliga Hjärta:
Novena av förtröstan, sid. 201
Den Stora Gottgörelsenovenan, sid. 219
Jesu och Marie Hjärtan av Kärlek, sid. 231
Offerakt till den Barmhärtiga Kärleken, sid. 345
Kärlekens Offer, sid. 350

Jesu Hjärta Andakt för juni månad
Följande andakt ber vi efter Mässorna 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.
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
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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
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
19

Guds Lamm, som borttager världens synder,
bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förbarma Dig över oss, o Herre
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.
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