KERESZT CSENDES MUNKATÁRSAI - SZENVEDÉS ÖNKÉNTESEI ÉS
TESTVÉREI
Kedves Testvéreim!
Boldog Luigi Novarese alapító atyánk 1914. július 29-én született.
Kérlek titeket, hogy kilenceddel készüljünk mindannyian erre a csodálatos
napra. A kilencedet 20-án kezdjük, ami – ha nem vasárnapra esik – alapító
atyánk liturgikus emléknapja. Az ima Boldog Novarese atya közbenjárását kérő
imából áll.
Ahol erre lehetőség van, kérjetek hálaadó szentmisét.
Május 17-én a magánkihallgatás alkalmával Ferenc pápánk a következőket
kérte tőlünk: „Bátorítalak titeket, hogy plébániáitokon legyetek közel a
szenvedőkhöz, mint a Feltámadás tanúságtevői. Ezzel gazdagítjátok
Egyházunkat és együttműködtök papjaitok missziójával, imádkozva és
felajánlva értük szenvedéseiteket. Nagyon köszönöm ezt nektek.”
Ez a felkérés mindannyiunkhoz szól.
Mindannyiokat kérem, hogy minden nap egy tized Rózsafüzért imádkozzatok a
Szenvedés Önkénteseiért, testi-lelki betegekért.
Továbbra is várom új imacsoportok alakulásáról értesítéseteket, ami a
plébánián, de például egy-egy családban is megalakulhat, amire már van
példa.
Köszönök szépen minden segítséget, amellyel apostoli munkánkat segítitek.
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IMÁDSÁG
KEGYELMEK ELNYERÉSÉÉRT BOLDOG LUIGI NOVARESE
KÖZBENJÁRÁSÁRA
Ó Atyánk, minden irgalom és vigasz forrása, hálát adunk adományaidért, melyeket
Boldog Luigi Novarésének, a Kereszt Csendes Munkatársai és a Szenvedés Önkéntesei
alapítójának adományoztál. A Szentlélek kegyelme által a Megfeszített és Feltámadt
Fiad papjává és gyengéd irgalmának apostolává tetted őt. Add, hogy kövessük
ragyogó példáját felajánlva életünket a Szeplőtelen Szűznek, Egyházadat szolgálva,
elfogadva a szenvedést mint szent időt, amelyben a Te nagy tetteid nyilvánulnak meg,
elősegítve a szenvedők emberi és keresztényi előbbre jutását.
Atyánk! Tégy minket Krisztus hiteles tanúságtevőivé és Boldog Luigi közbenjárására
add meg nekünk a kegyelmet, amelyet Tőled esdeklünk egyetlen mindenható a
szeretetben. Dicsőség az Atyának... Boldog Luigi Novarese könyörögj érettünk
(Imprimatur + Raffaello Martinelli)
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