Novéna ke svaté Gianně Beretti Mollové
Novéna (devítidenní pobožnost) za vyprošení mimořádné Boží milosti na přímluvu
svaté Gianny Beretti Mollové
Bože, náš Otče, ty jsi obdaroval svou Církev svatou Giannou Beretti Mollovou.
Už v mládí tě s láskou hledala a prostřednictvím apoštolského svědectví a
působením v Katolické akci, kde se zaměřovala na péči o nemocné a staré,
přivedla k tobě další mladé lidi. Děkujeme ti za dar této mladé ženy, tobě tak
hluboce odevzdané. Ať nás její příklad vede k tomu, abychom si vyprosili
milost zasvětit svůj život tvé službě, pro blaho našich bratří a sester.
Sláva Otci ...
Ježíši, Spasiteli lidstva, ty jsi povolal svatou Giannu, aby se stala lékařkou. Toto
povolání prožívala jako poslání poskytovat útěchu těla i duše. Viděla tě ve všech nemocných, chudých a
slabých. Děkujeme ti, žes nám jejím prostřednictvím ukázal sebe jako toho, kdo slouží a zmirňuje bolesti
všech lidí. Tím, že následujeme její příklad ve službě svým bratřím a sestrám, zvláště těm, se kterými se
dělíš o svůj kříž, můžeme se stát velkodušnými křesťany.
Sláva Otci ...
Bože, Duchu Svatý, ty miluješ Církev jako svou nevěstu. Srdce svaté Gianny jsi naplnil svou láskou a ona
ji přijala a darovala dále ve své rodině. Spolupracovala s tebou na obdivuhodném plánu stvoření a dala
svůj život za život dítěte, které tě nyní může poznat a milovat. Děkujeme ti za vzor ženskosti a mateřství
této ženy hodné následování a za její povzbuzující příklad. Daruj našim rodinám ženy s radostným a
křesťanským duchem, aby do svých domovů vnesly ovzduší lásky a víry, a aby byly schopné velkodušné
a posvátné služby.
Sláva Otci ...
Bože, ty jsi stvořil život člověka a provázíš ho svou láskou. Byl jsi i při svaté Gianně, když musela
podstoupit těžkou volbu - rozhodnout se mezi svým životem a životem dítěte, které nosila pod srdcem
jako dlouho očekávaný dárek. Úplně ti důvěřovala, a když si uvědomovala přikázání chránit lidský život,
našla odvahu splnit povinnost matky: říci ano životu svého dítěte a současně velkodušně obětovat svůj
vlastní.
Na přímluvu Panny Marie, matky Ježíšovy, a podle příkladu svaté Gianny inspiruj všechny matky
k tomu, aby s láskou přijaly semínka nového života. Pomoz nám všem hluboce si vážit lidského života a
uděl nám milost, o kterou prosíme ......, a milost najít inspiraci ve svaté Gianně, která jako příkladná
manželka a matka, následujíc příklad Ježíše Krista, obětovala svůj život za život bližních.
Zdrávas Maria ...
S církevním schválením Angelo Mascheroni, světícího biskupa milánského
Z www.saintgianna.org/novena.htm
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