
 

 

Novene til den Hellige Thérèse  
av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt 

Bes over ni måneder frem til relikvievalfarten i oktober 

Kjære lille Thérèse, Jesu lille blomst; med glede og 
takknemlighet ser vi frem til at du, sammen med dine 

helligkårede foreldre, skal besøke vårt land og hele Norden. 
Hjelp oss å forberede oss på ta imot all den nåde Gud vil 
skjenke oss gjennom valfarten. Be for våre katolske Stift,  

for våre prester og alle som er kalt til det gudviede liv. 

Strø dine roseblader av nåde over våre familier,  
slik at de stadig mer ligner din familie.  

Be for alle barn; for de unge, for de eldre,  
for de ensomme og de lidende.  

Kjære lille Thérèse, du som ville tilbringe din himmel  
med å gjøre godt på jorden, ta også imot de intensjoner  

vi tillitsfullt legger i dine hender. 

Kjære lille Thérèse, lær oss å bli hellige,  
slik at vi som deg kan elske Jesus med et rent og udelt 

hjerte, og overgi våre liv til Guds Barmhjertige Kjærlighet.  
Led oss på din lille vei, slik at vi raskt kan nå frem  

til den fullkomne kjærlighet. Amen. 

(Dette er en redigert versjon av novenen for bruk i messen.  
Se hellighet.katolsk.no for flere tekster og meditasjoner) 
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