Bön till den Helige Ande

EN BÖN

Kom, Skaparande, med din tröst
din boning tag i våra bröst.
Sänd riklig nåd från höjden ned
och oss för himmelen bered.
Du Tröstare och Ordets tolk,
Guds nådeskänk till jordens folk,
du själens balsam underbar,
du kärleks källa, evigt klar.

HÄFTE

Med dina goda gåvor sju
Guds nådeverk fullbordar du.
Du lär med skilda tungors ljud
all världens folk att prisa Gud.
Ditt ljus i våra hjärtan tänd,
från jorden dem till himlen vänd.
Du all vår svaghet känner väl
så stärk oss nu till kropp och själ.
Vår fiende ifrån oss driv
med fridens gåva hos oss bliv,
att fria från allt ont vi må
på dina vägar alltid gå.
Gud Fadern du oss känna lär,
du vittnesbörd om Sonen bär.
Du visar oss Guds härlighet
i evigheters evighet.
Amen.

Bön av ängel av Fatima

Min Gud,
Jag tror,
Jag älskar,
Jag hoppas och jag älskar Dig.
Jag ber om förlåtelse för dem som inte tror,
tillber inte,
inte hoppas och inte älska dig.
Åh den heliga Treenigheten,
Fadern, Sonen och den helige Ande,
Jag älskar Dig djupt.
Jag erbjuder Dig den mest värdefulla kropp,
blod, själ och gudom
Jesu Kristi närvarande i alla tabernakel i världen,
i skadestånd för övergreppen, vanhelganden och
indifferences genom vilket han är kränkt.
Genom de oändliga fördelarna med Sacred Heart
av Jesus och Marias Obefläckade Hjärta,
Jag ber konvertering av arma syndare.
Amen

Bön till ärkeängel Mikael

St Michael ärkeängeln!
Upplysa oss med ditt ljus!
St Michael ärkeängeln!
Beskydde oss med dina vingar!
St Michael ärkeängeln!
Med ditt svärd försvara och rädda oss.
Amen.

* * * * *
Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,
var vårt värn emot djävulens snaror och
ondska. ”Må Gud betvinga honom,”
därom ber vi ödmjukt, men du,
de himmelska härskarornas furste,
kasta med Guds kraft ned till helvetet,
Satan och de andra onda andarna som irrar
omkring på jorden för att fördärva själarna.
Amen.

Bön till St. Joseph
Helige JosefArbetaren, Jesu Fosterfar, den förste
Kyrkoherden, Kyrkans beskyddare.

Helige Josef, kom oss till hjälp
med din mäktiga förbön,
du den Heliga Familjens
säkra skydd och trogna stöd.
Vaka över oss, Jesus Kristi utvalda
släkte och folk. Liksom du en gång
räddade Jesusbarnet ur livsfara,
så försvara nu oss, våra familjer och
Guds heliga kyrka, mot alla fienders
angrepp och försåt.
Amen.

Bön till Maria
Memorare, Sankt Bernards anrop om Marias
förbön.

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att
det aldrig någonsin har blivit hört,
att någon som tagit
sin tillflykt till dig,
och anropat din förbön
har blivit övergiven.
Full av förtröstan kommer jag därför
arma syndare till dig, min Moder, du
jungfrurnas Jungfru. Överge mig
inte i min nöd,
utan hör mig och hjälp mig, du
Ordets Moder Maria. Amen.

Bön till Jesus
O Jesus,
Jag älskar dig så mycket,
Ta mig, ta min hela varelse,
leda mig till dig!
O Jesus,
Jag vill vara ditt barn.
I glädje och sorg,
låt mig aldrig ensam!
O Jesus,
Jag älskar dig så mycket,
ta mitt hjärta,
eftersom jag vill dela
Din stora smärta!
O Jesus,
Jag älskar dig så mycket,
ta allt ifrån mig,
vad hindrar mig på väg till dig!
Amen.

Bön för sanningen

O min Jesus
Led mig från död till liv,
från ligger till sanningen.

Led mig från förtvivlan till hopp,
av rädsla för att lita på.

Led mig från hat till kärlek,
från krig till fred.

Låt fred fylla vårt hjärta,
vår värld och vårt universum.
FRED, FRED, FRED!

