
GEBED tot de HEILIGE RITA 
 
     O God, die het geliefde de Heilige Rita te begunstigen met 
het navolgen van de liefdadigheid van Christus ten opzichte 
van zijn vijanden en met de tekenen van Uw liefde en Uw 
passie in haar hart en voorhoofd te dragen, wij bidden U, ons 
door haar bescherming en verdiensten te geven dat zij onze 
vijanden lief  hebben en de diepte van Uw liefde gewaar 
worden bij het mediteren over Uw lijden, U die leeft en heerst 
in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
     O glorierijke Heilige Rita, patrones der hopeloze gevallen, 
voorbeeld van geduld bij het lijden, voltooid voorbeeld van 
alle deugden, komt mij te hulp in mijn huidige beproeving. 

 (hier de gevraagde gunst noemen) 
     Ik kniel hier neer aan Uw voeten met het volledige 
vertrouwen dat gij mij verhoren zult, of me tenminste de 
nodige moed zult verschaffen en boven alles de liefde van 
Christus die gij zo goed gediend heeft en de liefde van al mijn 
broeders en zusters. 
(Toevoegen : 3 Onze Vaders - 3 Weesgegroeten - "Eer aan de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der 
eeuwen. Amen.") 
 
 

GEBED tot ONZE LIEVE VROUW VAN GENEZING 
 
     Ik wend mij tot U, moeder. Kijkt op mij neer, ik lijd voor 
mezelf en voor anderen. 
     Gij heeft ook veel geleden, gij begrijpt mij. Ik lijd in mijn 
hoofd, mijn hart en in mijn lichaam. Ik heb hulp nodig, ik heb 
het nodig begrepen te worden, gesteund te worden, geliefd te 
worden, genezen te worden. 
     Breng mij eerst vrede in mijn ziel en geef me daarna de 
gezondheid in mijn lichaam. 
     Ontfermt U over mij in mijn verwarring. Dat Uw zoon Jezus 
zijn barmhardigheid over mij moge laten vloeien. 
     Met Hem, Met U zal ik de levensvreugde terugvinden. 
     O aller moeder en mijn moeder, dank U. 

Ik heb U lief.  
     (5 Onze Vaders en Weesgegroeten toevoegen ter ere van 
de 5 wonden van Onze Lieve Heer Jezus Christus) 

GEBED tot de HEILIGE ANTONIUS 
 

     Heilige Antonius, U bent gedurende heel uw leven een trouwe 
vriend van Jezus geweest, een vertroosting voor mensen die lijden. 
     Daarom heb ik U als voorbeeld gekozen. Ik kom U vol 
vertrouwen vragen me te helpen altijd trouw te blijven aan Christus, 
zodat ik eens bij U in de hemel zal zijn. 
     Ik beveel U tevens een intentie aan die me na aan het hart ligt 
(hier noemen) en die U naar ik hoop in overweging zult nemen. 
Veracht mijn smeekbede niet, daar ik het U nederig vraag. Ik smeek 
U mijn voorspraak te zijn bij God, die U onder zijn veelbeminden 
rekent. 
     Hier in Uw aanwezigheid, Sint Antonius, denk ik ook aan mijn 
ouders, vrienden, weldoeners, zij die nog in leven zijn, zowel als zij 
die naar de hemel gegaan zijn. Ik smeek U hen te zegenen en, als ze 
dat nodig hebben, ze te hulp te komen. 

Naar Uw voorbeeld, zou ik een beschermer van de armen willen 
worden en een troost willen zijn voor hen die bedroefd zijn. Versterkt 
mij in mijn voornemen, a.u.b. en gij die tot de vissen sprak, geeft 
dat ik me verheug over alle bewonderenswaardigheden van God's 
schepping. 

(5 Onze Vaders en Weesgegroeten toevoegen ter ere van de 5 
wonden van Onze Lieve Heer Jezus Christus) 
 

GEBED tot de HEILIGE THERESIA 
 
     Heilige Theresia, mijn vriendin, mijn vertrouwelinge, ik kom u 
smeken mij te helpen. De hartepijnen zijn U niet bespaard gebleven. 
Gij heeft geleden onder allerlei ontrouw, kleingeestigheid, 
boosaardigheid; maar in plaats van U te verharden, heeft gij alles 
verdragen in een steeds groter wordende opwelling van liefde. 

Uw vertrouwen in Uw veelbeminde Jesus, was onbeperkt en gij 
heeft Hem een rozenkrans geschonken gemaakt van Uw lijden en 
verdriet. Nooit heeft Gij getwijfeld aan Zijn barmhartigheid voor alle 
mensen, zelfs voor hen die het diepste gevallen zijn. 

Helpt mij, Heilige Theresia, a.u.b. om U na te volgen. Helpt mij 
de last te dragen die mijn hart verplettert. Helpt mij te vergeven. 
Helpt mij altijd vertrouwen te hebben in Jezus mijn redder. Dat 
ondanks alle moeilijkheden, de liefde en de dankbaarheid nooit uit 
mijn hart weg zullen zijn. 

Ik vertrouw U speciaal deze intentie toe : 
……………………………...…..   
(Toevoegen : 3 Onze Vaders - 3 Weesgegroeten - "Eer aan de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der 
eeuwen. Amen.") 



GEBED tot de HEILIGE PEREGRINUS 
 
     O Heilige Peregrinus, als men U de wonderbaarlijke 
heeft genoemd, dan is dat omdat U, door Gods genade, 
wonderen kunt verkrijgen wanneer men U aanroept. 

 Ik heb dan ook volledig vertrouwen in Uw bemiddeling 
tot Onze Lieve Heer dat de persoon die ik U aanbeveel 
(………..…) genezen zal worden van zijn verschrikkelijke 
ziekte. 

 Ik vraag het U met een kinderlijk vertrouwen. Ik wil me 
niet afvragen of het menselijkerwijs mogelijk is, ik vraag 
het U eenvoudig, want Gijzelf zijt op wonderbaarlijke wijze 
genezen. 

 Ik dank U bij voorbaat voor Uw hulp, steun en troost. 
 (5 Onze Vaders en Weesgegroeten toevoegen ter ere 

van de 5 wonden van Onze Lieve Heer Jezus Christus) 
 
 
 
 

GEBED tot de HEILIGE PATER PIO 
 
     O Heilige Pater Pio, Uw reputatie van weldoener, 
genezer, trooster, gesstelijke leider wordt van dag tot dag 
groter. 

 En wanneer ik naar U kijk komt het mij voor dat ik U 
mijn bedroefdheid, mijn verslagenheid en mijn leed niet 
meer hoef te vertellen. Gij weet waarom ik hier voor U sta. 

 Ik smeek U doet gij voor mij wat gij voor zovele 
anderen heeft gedaan : verhoort mijn gebed, verzekert mij 
ervan dat God mij liefheeft en naar mij luistert. Ik ben 
gelijk een verdwaald schaap, verloren in een vijandelijke 
wereld, eenzaam en bang. 

 Gij alleen kunt mij nog helderheid brengen in deze 
beproeving. Dat God medelijden met mij moge hebben, dat 
Hij mij redt en mijn smart verzacht, dat smeek ik U. 
(Toevoegen : 3 Onze Vaders - 3 Weesgegroeten - "Eer aan 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der 
eeuwen. Amen.") 
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Kapel van Saint-Antoine  
te Manhay (bij Harre) 

 
 

IEDERE DINSDAG : Heilige mis om 15.00 u. 
 
IEDERE DONDERDAG : 
- Rozenkrans om 14.00 u. 
- H.mis om 15.00 u. (met zegening van de zieken) 
 
IEDERE ZONDAG : 
- Aanbidding van het Heilig Sacrement om 14.00 u. 
- Heilige mis om 15.00 u. 

 
ASBL «Accueil St-Antoine» - BE63 7510 0276 1308 
  www.st-antoine.be 

Route de St-Antoine, 21 – B-6960 MANHAY 
+ 32 86 43 31 02 

Pastoor : Christian DEHOTTE 
 

***** Indien U op de hoogte wilt zijn van al onze aktiviteiten, dan 
gelieve U uw adres achter te laten aan de «ontvangst» en wij 
zullen U dan regelmatig ons driemaandelijkse pelgrimsnieuws (in 
het frans) opsturen.***** 


