
Mariamånad 

Mitt Obefläckade Hjärta skall vara din tillflykt och vägen som 
leder till Gud. 

 

Att välja en månad för att tillbringa mer tid i bön hos Maria är ett vackert 
sätt att fördjupa relationen till henne. Avsätt en tid varje dag, åtminstone 
15 min. Börja med korstecknet, samla dig i Maria, be sedan en bön till 
den Heliga Ande etc. Dag 1 är modell för varje dag. Det finns alltid rum 
för egna intentioner eller en intention för hela månaden, se bönen dag 
31. 

1. Allra heligaste och tillbedjansvärda Ande, låt mig höra din 
stilla och älskvärda röst. Jag vill vara som en lätt fjäder inför 
Dig, så att din andedräkt kan föra mig dit du vill, utan minsta 
motstånd från min sida. Amen. Libermann (eller annan bön till den 
Helige Ande) 

Läsning: Se, jag är Herrens tjänarinna, Luk 1:26-38 

Heliga Maria, Guds Moder och min Moder, till ditt Obefläckade 
Hjärta viger jag mina ägodelar och mitt arbete, för att allt ska stå 
till ditt förfogande.  

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern…, O min Jesus… 
och/eller tyst bön under Marias slöja. 

Marias Obefläckade Hjärta, bed för oss nu och i vår dödsstund. 
Amen.x3 (eller annan invokation) 

 

2. Välsignad är du mer än andra kvinnor, Luk 1:39-4 

Heliga Maria, du rena Moder, till ditt Obefläckade Hjärta viger jag 
min kropp och mina fem sinnen, för att du må helga och 
beskydda dem, så att jag har min glädje endast i Gud.  

3. Min själ prisar Herrens storhet, Luk 1:46-56 

Heliga Maria, du fullkomliga Moder, till ditt Obefläckade Hjärta 
viger jag mitt förstånd och mina tankar, också mina talanger och 
andliga gåvor, för att jag aldrig skall anse att de kommer från mig. 

4. Var inte rädd att föra hem Maria, Matt 1:18-25 

Heliga Maria, du milda jungfru, till ditt Obefläckade Hjärta viger 
jag alla mina relationer, för att de må präglas av din kärlek, frid 
och renhet. Be för mig att jag alltid ska vara beredd att förlåta och 
att ingen bitterhet slår rot i mitt hjärta. 

5. Hon födde sin son… Luk 2:1-7 

Heliga Maria, du underbara Moder, till ditt Obefläckade Hjärta 
viger jag mitt liv från dess allra första ögonblick. Jag viger också 
min jordiska far och mor till dig, i tacksamhet för allt de gett mig. 

6. En stor glädje för hela folket, Luk 2:8-14 

Heliga Maria, du högt älskade Moder, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag min familj och mina släktingar, levande och döda, för 
att vi alla må stå under ditt beskydd. 

7. Maria tog allt detta till sitt hjärta, Luk 2:15-21 

Heliga Maria, du Moder till vår Frälsare, till ditt Obefläckade 
Hjärta anförtror jag alla mina vänner. Jag ber dig att föra dem allt 
närmare Gud. 

8. Hjälp oss, Helige Ande i din nåd, kasta ut alla våra synder 
och uppfyll Du våra hjärtan. Ljuve Ande, människornas Ljus, 
befria våra själar från dödens skuggor. Helige Ande, du har 
behag till sanningen. Utgjut i din godhet din smörjelse över 
oss. Amen. Humbert Roman 

När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje, Matt 2:1-12 
Heliga Maria, Nordens Drottning, till ditt Obefläckade Hjärta viger 
jag vårt land, för att du skall vara vår sanna Drottning, och vinna 
allas hjärtan för din Son. 
 
9. Mina ögon har skådat frälsningen, Luk 2:22-32 
 
Heliga Maria, Kyrkans Moder, till ditt Obefläckade Hjärta viger jag 
vårt stift och vår Biskop. Bevara oss i sanningen, kärleken och 
enheten, så att vi kan vara ett ljus som lyser i mörkret. 
 
10. Också genom din egen själ…, Luk 2:33-35; Heb 4:12-13 
 
Heliga Maria, Kristi Moder, till ditt Obefläckade Hjärta anförtror 
jag alla präster, särskilt de som mest behöver din hjälp. Var du 
deras moder och vaka över dem med en moders ömhet. 
 
11. Guds välbehag var med honom, Luk 2:36-40 
 
Heliga Maria, du Moder utan fläck, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag alla prästseminarister, för att de under ditt beskydd 
må växa andligen och fyllas av styrka och vishet. 
 
12. Ta med dig barnet och hans mor, Matt 2:13-18 
 
Heliga Maria, du Fredens Drottning, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag alla som lider under krig och terrorism, må de på din 
och St Josefs förbön snart få leva i trygghet och fred. 
 
13. Josef steg upp och tog med sig barnet, Matt 2:19-23 
 
Heliga Maria, Martyrernas Drottning, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag alla som lider förföljelse på grund av sin kristna tro, 
må de på din och St Josefs förbön få kraft att stå fasta i tron. 
 
14.  Jag måste vara hos min Fader, Luk 2:41-52 
 
Heliga Maria, du Morgonstjärna, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag alla familjer, alla barn och ungdomar, för att de ska 
få växa upp i en miljö där de kan utvecklas till mogna människor 
och växa i tron. 
 
15. Tysta ditt sinne, slut dina ögon och öron för allt jordiskt och dra dig 
tillbaka till din själs helgedom som är den Helige Andes tempel, tala till 
Honom och säg:  



Helige Ande, själen i min själ, jag tillber Dig. Säg mig vad jag 
bör göra. Jag lovar att underordna mig allt Du ber mig om 
och acceptera allt Du tillåter hända mig och avstå från allt du 
avråder ifrån. Visa mig bara din vilja. Amen. Kardinal Mercier 
 
Gör det han säger åt er, Joh 2:1-11 
 
Heliga Maria, apostlarnas Drottning, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag vår helige Fader påven och alla som har till uppgift 
att leda Kyrkan. Må de lyssna till Jesu ord och vara allas tjänare. 
 
16. Vid Jesu kors stod hans mor, Joh 19:25-30 
 
Heliga Maria, smärtornas Moder, till ditt Obefläckade Hjärta viger 
jag alla mina lidanden. Lär mig att, som du, förena mig med Jesu 
lidande för själarnas frälsning. 
 
17.  Alla höll ihop under ständig bön, Apg 1:12-14; 2:1-4 
 
Heliga Maria, du Andens kalk, till ditt Obefläckade Hjärta anförtror 
jag Kyrkans enhet. Må vi på din förbön bevara enheten och växa 
närmare den fulla enheten mellan alla kristna, så som din Son så 
innerligt bad om. 
 
18. En kvinna klädd i solen, Upp 12:1-6, 13-17 
 
Heliga Maria, du mäktiga Jungfru, till ditt Obefläckade Hjärta 
viger jag alla människor och hela vår jord, för att ditt Obefläckade 
Hjärta en dag skall segra. 
 
19. De skall trampa på ditt huvud, 1 Mos 3:14-15; Gal 4:4-5 
 
Heliga Maria, du syndarnas tillflykt, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag alla människor som genom sitt sätt att leva riskerar 
att gå förlorade för evigt. Tänd i dem en gnista av din kärlek till 
Gud. 
 
20. Jungfrun skall bli havande och föda en son, Jes 7:10-15; Ps 
131. 
Heliga Maria, du de döendes förhoppning, till ditt Obefläckade 
Hjärta anförtror jag alla som befinner sig i dödskampen. Må du 
och St Josef be för dem och leda dem till sitt eviga hem. 
 
 
 

21. Herrens härlighet fyllde boningen, 2 Mos 40:32-38 
Heliga Maria, du Himmelens port, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag själarna i skärselden, må din närvaro trösta dem och 
lindra deras plågor och på din förbön snart komma till himlen. 
 
22. Kom Helige Ande, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd 
i dem din kärlekseld. Amen. 
 
Han har klätt mig i frälsningens klädnad, Jes 61:10-11 
 
Heliga Maria, du de sjukas hälsa, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag alla sjuka och lidande. Må de på din förbön få hälsan 
tillbaka och bli helade till kropp och själ. 
 
23. Herren din Gud, bor i dig, Sef 3.14-17; Mika 5:2-4 
 
Heliga Maria, orsak till vår glädje, till ditt Obefläckade Hjärta 
anförtror jag alla ensamma och övergivna. Må de i dig finna en 
älskad moder, syster och vän. 
 
24. Välsignad vare du, dotter, av Gud den Högste, Jud 13:18-20 
 
Heliga Maria, du Moder till vår Skapare, till ditt Obefläckade 
Hjärta anförtror jag alla som söker sanningen. Må de på din 
moderliga förbön finna vägen som leder till sanningen och livet. 
 
25. ”Hon bar aldrig i sin själ bilden av något skapat, som skulle 
ha kunnat avlägsna henne från Gud eller ge henne någon impuls. 
Alla impulser inom henne utgick från den Helige Ande.” (BK) 
Helige Ande, lär mig värdesätta minsta ingivelse från Dig! 
Den är mer värd än hela världen, för den är en kallelse, en 
inbjudan till allt djupare förtrolighet med Gud. Amen. 
 
Hör, dotter, och ge akt, och böj hit ditt öra, Ps 45 
 
Heliga Maria, Vishetens säte, till ditt Obefläckade Hjärta viger jag 
min längtan efter föreningen med Gud. Du min syster och min 
moder, lär mig att som du överämna mig helt åt Gud. 
 
26.  Min duva i bergsklyftan, Höga V. 2:8-14 
 
Heliga Maria, du molnstod i vår öken, till ditt Obefläckade Hjärta 
viger jag min ensamhet, och all mänsklig längtan efter att fly den. 
Bed för mig om kärlek till ensamheten, för det är bara där, ensam 
med den Ensamme, som vi inte är ensamma mer.  

27.  Du har fångat mitt hjärta, Höga V. 4:6-15 

Heliga Maria, du ljuvliga trädgård, till ditt Obefläckade Hjärta viger 
jag min själs inre helgedom. Lär mig att förbli där i stillhet och 
tystnad som du. 

28. Jag är min väns och han är min, Höga V. 6:1-9 

Heliga Maria, du trogna Jungfru, till ditt Obefläckade Hjärta viger 
jag mina löften. Bed för mig om nåden att som du vara trofast 
intill döden 

29. Jag var hans glädje dag efter dag, Ords 8:22-36; Liv 33:14 

Heliga Maria, du vita moln över Berget Karmel, till ditt 
Obefläckade Hjärta viger jag alla gudsvigda, särskilt vårt kloster 
och vår kommunitet, för att vi må vara trogna vår karism och 
alltmer behaga Gud. 

30. Jag är som vinrankan, Syrak 24:9-22; Liv 33:15 

Heliga Maria, du den sköna kärlekens Moder, till ditt Obefläckade 
Hjärta viger jag bröderna i Norraby, Karmel i Norden och hela vår 
Orden. Bed för oss alla att Karmels karism må rikligen utgjutas 
över oss, jag ber också om din särskilda förbön för Pater 
Provincial och Pater General. 

31. Jag fick undervisning av visheten, Vish 7:22-30; 8:1; IB III, 1:3 

Bön till vår Fru av Fatima 

Heliga Jungfru Maria, med glädje och tacksamhet firar jag 100-
årsjubileet av Dina uppenbarelser i Fatima. Öppna mitt hjärta för den 

nåd Du vill skänka mig under detta jubileum. Jag viger och anförtror mig 
själv åt Ditt Obefläckade Hjärta och ställer hela mitt liv till Ditt förfogande. 

Jag ger Dig min längtan efter fullkomlig förening med Din Son Jesus. 
Jag viger och anförtror alla dem jag älskar och alla mina önskningar åt 

Ditt Obefläckade Hjärta (säg här tyst dina intentioner). 
Marias Obefläckade Hjärta, jag ber Dig att välsigna och beskydda vår 

Heliga Katolska Kyrka! Marias Obefläckade Hjärta, Maria Fridens 
Drottning, jag ber Dig att ge hela världen fred! 

Led, beskydda och välsigna oss alla, till Guds större ära i tid och evighet, 
genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. 

 


