
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBED OM DIE VOORSPRAAK VAN ST. LUIGI SCROSOPPI 

 

O God, U het die hart van u heilige priester Luigi met liefde laat 

ontvlam 

 

En dit het van hom ‘n model van naastediens aan die behoeftiges 

gemaak. 

 

Gee ons, op sy voorspraak, die krag om ons broers en susters met ‘n 

opregte hart lief te hê en om elke dag die Koninkryk van God en sy 

geregtigheid na te strewe. 

 

Ons maak ons gebed deur onse Here Jesus Christus, wat met U en 

die Heilige Gees leef en heers, één God, vir ewig en altyd. Amen. 

 



 

 

 

 

 

GEBED OM DIE VOORSPRAAK VAN VADER LUIGI 

O God, Goeie Vader, 

wat ons deur Jesus Christus, u Seun, 

geleer het om U in die geringstes te soek. 

 

Ons dank U vir u priester Luigi Scrosoppi. 

Hy het innige meegevoel met ander se pyn en lyding gehad 

en op u Voorsienigheid vertrou. 

 

Hy het paaie na ware liefde oopgemaak 

en so ‘n model vir ons lewens geword. 

 

Gee dat ons deur dieselfde Gees besiel mag word, 

om U in die lydendes raak te sien 

en ons tyd en u liefde met hulle te deel. 

Amen. 

(Dino de Antoni, aartsbiskop van Goriza) 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEBED OM DIE VOORSPRAAK VAN VADER LUIGI 

O Heer, 

in die heilige Luigi 

het U die vuur van u liefde vir die lydende mensdom laat ontvlam, 

en van hom ‘n model van heiligheid vir almal gemaak. 

 

Skenk dieselfde gees van barmhartigheid 

aan u mense en u Kerk, 

sodat u Vader se aangesig in hulle herken sal word 

deur die mans en vroue van die derde millenium. 

 

Heilige Luigi, u het met die hulp van die Maagdelike Moeder, 

wat u lewenslank bygestaan het, 

die toonbeeld van barmhrtigheid geword. 

 

Bid vir ons dat die wêreld steeds heilige herders, 

onselfsugtige Christene en geestelikes sal voortbring, 

toegewy tot diens van God en die Evangelie. 

Amen. 

(Dino de Antoni, aartsbiskop van Goriza) 

 

 

 

 

 

 



NOVEENGEBED om die voorspraak van Sint Luigi Scrosoppi 

 

Salig is die mens wat na die 

behoeftiges omsien (Psalm 41) 

 

Die Here laat reg aan verdruktes 

geskied 

en gee aan hongeres brood. 

Die Here maak gevangenes vry. 

Die Here laat blindes sien. 

Die Here rig bedruktes op. 

Die Here het regverdiges lief. 

Die Here neem vreemdes in sy 

beskerming 

en staan weduwees en weeskinders 

by. 

Maar die pad van sondaars versper Hy. 

 

Bid elke dag vir nege opeenvolgende 

dae die Heilige Rosekrans en volg dit 

op met dié gebed om die voorspraak 

van St. Luigi Scrosoppi. 

 

Ons dank U vir u kragtige liefde wat U 

in St. Luigi Scrosoppi openbaar het. 

Deur hom het U vir ons 

die lig van heilige priesterskap en 

die wonder van ‘n lewe aan U toegewy, 

laat skyn. 

‘n Lewe geheel en al oorgegee 

aan die versorging van die behoeftiges 

en siekes. 

 

Met vertroue vra ons U 

dat u Kerk deur die heiligheid van u 

bedienaars 

‘n lig sal wees en dat daar ‘n toeloop 

sal wees 

van mense wat in die priesterlike en 

religieuse bediening 

hul begeerte sal kan uitleef om U 

in die geringste onder die mense 

diensbaar te wees. 

 

St. Luigi, Vader van die Behoeftiges,  

bid vir ons. 

St. Luigi, Beskermer van die Geringes,  

bid vir ons. 

St. Luigi, Behoeder van die Kleintjies,  

bid vir ons. 

 

Ek maak my gebed deur Christus, my 

Here, Hy wat saam met die Vader en 

die Gees leef en heers, één God, tot in 

alle ewigheid.  AMEN. 

 



 

 

O Vader Luigi, 

u is ons meester en leidsman. 

Ons, u dogters, wend ons tot u 

met die bede dat u ons sal vergesel en steun, 

net soos u dit vir ons eerste susters gedoen het. 

Help ons om u gees en ingesteldheid ons eie te maak. 

Deel met ons u diepste lewenservaringe. 

U het al u hoop in God en 

u vertroue in sy Voorsienigheid geplaas. 

u het ‘n vader geword vir die kleintjies, die armes, 

en die behoeftiges - 

u het hulle eerbiedig en liefgehad 

en in hulle Jesus Christus gedien. 

Help ons om in u voetspore te volg. 

Bid vir ons sodat ons ook in staat sal wees 

om ons broers en susters lief te hê, 

en wys ons altyd hoe om hulle diensbaar te wees. 

Verkry ons die genade 

sodat hierdie familie van u, 

altyd aan Jesus Christus getrou sal wees, 

en vandag nog sal weet hoe om 

“altyd eers die Koninkryk van God 

en sy geregtigheid te soek”. 

Amen. 

Sr. Irmarosa Villotti, voormalige Algemene Owerste 


