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Als je genaden en gunsten hebt ontvangenAls je genaden en gunsten hebt ontvangen
toe te schrĳven aan het gebed vantoe te schrĳven aan het gebed van

Pierre Goursat,Pierre Goursat,
we zouden u dankbaar zĳn als uwe zouden u dankbaar zĳn als u

om ons te informeren:om ons te informeren:

Huis van ChézellesHuis van Chézelles
oorzaak van Pierre Goursatoorzaak van Pierre Goursat

6 place de6 place de la Mairiela Mairie
37220 Chézelles –37220 Chézelles – FranceFrance
Tel. : 00 33 (0)2 47 58Tel. : 00 33 (0)2 47 58 57 5157 51

causepgoursat@emmanuelco.orgcausepgoursat@emmanuelco.org

Als u wenst bĳ te dragen aan de zaak
voor de zaligverklaring van de dienaar van God
Pierre Goursat, in aanvulling op uw gebed
kunt u uw donaties sturen naar
EMMANUEL GEMEENSCHAP
Zaak van Pierre Goursat
89 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris
Of doe een donatie online op :
www.pierregoursat.com



Op voorspraak van de dienaar Gods,
Pierre Goursat,

Vragen wĳ u met aandrang,
Heer, Schenk talrĳke gunsten

Aan al onze medemensen, In het bĳzonder
aan de armen

En aan hen die de door het leven werden
verwond; Troost de verdrukten, versterk

De zwakken en genees de zieken.

In het bĳzonder vertrouwen wĳ aan u toe
…………………………………..

Heer Jezus, wĳ bidden U, openbaar U
Aan allen die ver van U verwĳderd zĳn
Of die de oneindige liefde van uw

zachtmoedig
En nederig hart nog niet kennen.

Amen

Heer Jezus, wĳ bidden u voor
De zaligverklaring van Pierre Goursat.

Gedreven door een vurig verlangen naar het
heil van alle zielen

En geïnspireerd door een grote liefde
voor de Kerk,

Heeft hĳ zich vol geloof en hoop ingezet voor
Haar geestelĳke en apostolische vernieuwing.

Geef ons, Heer, op zĳn voorspraak,
De genade volledig op U te vertrouwen,

U edelmoedig te dienen En uw wil te doen.

Geef ons een hart dat open staat voor de
aanbidding,

Een hart dat overvloeit van compassie
Voor alle mensen En ontsteek in ons het vuur

van uw liefde
Voor de evangelisatie van de wereld.

GebedomdezaligverklaringvanPierreGoursat


