Orde del rés per a cada dia de la novena:
1.
2.
3.
4.
5.

Començar cada dia amb el senyal de la creu † i acte de contrició.
Resar l'oració preparatòria comuna per a tots els dies.
Resar l'oració que corresponga a cada dia.
Resar tres Parenostres, Avemaries i Glòries.
Resar l'oració final comuna per a tots els dies.

Dia 1r
Pel senyal † de la santa creu…

ACTE

DE CONTRICIÓ.

Senyor meu Jesucrist, Déu i home verdader, Creador, Pare i redemptor meu. Per ser Tu
qui eres, Bondat infinita, i perquè t'amo sobre totes les coses, em pesa de tot cor haverte ofés. També em pesa que pugues castigar-me amb les penes de l'infern.
Ajudat de la teua divina gràcia propose fermament mai més pecar, confessar-me i complir la penitència que me n'anara imposada.
Amén.
ORACIÓ

PREPARATÒRIA PER A TOTS ELS DIES.

Angèlic jove Sant Lluís Gonçaga, que cremant en l'amor de Jesús vos vau fondre en el
seu foc diví, de tal manera que vau arribar a ser màrtir de caritat: vos suplique m'aconseguiu del seu amantíssim Cor un viu coneixement de la seua bondat immensa amb els
hòmens, i un dolor verdaderament i vehement de la ingratitud amb què jo corresponc a
tant d'amor.
Feu, Sant meu, que este el meu cor siga semblant al del meu dolç Jesús, pur amb la
seua puresa, humil amb la seua humilitat i ardent amb
la seua caritat.
Amén.
ORACIÓ

DEL DIA

PRIMER.

Oh pur Sant Lluís Gonçaga! Jo vos suplique per la vostra admirable castedat m'aconseguiu un gran desig d'imitar-vos en esta angelical virtut, vencent gloriosament totes les temptacions i fugint les ocasions de perdre-la, de manera que tinga la dita de conservar-la intacta fins a arribar a la benaventurança promesa als
innocents i nets de cor, i al mateix temps la gràcia especial que demane en esta novena, si és per a glòria de
Déu, honor vostre i profit de la meua ànima.
Amén.
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Novena a Sant Lluis Gonçaga
Resar tres Parenostres, Avemaries i Glòries i l'oració final

ORACIÓ

FINAL PER A TOTS ELS DIES.

Oh Luis Sant, adornats d'angèlics costums: jo, indigníssim devot el vostre, vos encomane
principalment la castedat de la meua ànima i cos, i vos demane que, per la vostra puresa
angèlica, vos digneu encomanar-me al Corder immaculat, Crist Jesús, i a la seua puríssima Mare, Mare de Déu de verges, guardant-me de tot pecat.
No permeteu que jo taque la meua ànima amb la menor impuresa; abans bé, quan em
véreu en la temptació o perill de pecar, allunyeu del meu cor tots els pensaments i afectes immunds, i desperteu en la meua la memòria de l'eternitat i de Jesús crucificat. Imprimiu altament en el meu cor un profund sentiment de temor sant de Déu, i abraseu-me
en el seu diví amor, perquè així, sent imitador vostre en la terra, meresca gaudir de Déu
en la vostra companyia.
Amén.
Orde del rés per a cada dia de la novena:
1.
2.
3.
4.
5.

Començar cada dia amb el senyal de la creu † i acte de contrició.
Resar l'oració preparatòria comuna per a tots els dies.
Resar l'oració que corresponga a cada dia.
Resar tres Parenostres, Avemaries i Glòries.
Resar l'oració final comuna per a tots els dies.

Dia 2n
ORACIÓ

DEL

SEGON

DIA

.

Oh amantíssim jove Sant Lluís Gonçaga! Per la vostra austeríssima penitència i per la
gran cura amb què vau guardar sempre els vostres sentits, vos demane hui m'obtingueu del Senyor un odi sant de mi mateix, a fi que, mortificant jo sempre els meus sentits, els faça servir d'instrument per a honrar i mai més ofendre la Majestat divina, i
també la gràcia especial que demane en esta novena, si és per a glòria de Déu, honor
vostre i bé de la meua, ànima.
Amén.

Dia 3r
ORACIÓ

DEL

TERCER

DIA

.

Oh gloriosíssim Sant Lluís Gonçaga! Per aquella victòria tan completa que vau aconseguir de les vostres passions, vos suplique m'aconseguiu del meu Déu i Senyor valor per
a domar les meues, i especialment la que més em domina, perquè, mortificant-la sempre, i per fi vencent-la del tot, meresca ser coronat com vós de glòria immortal, després
d'haver-hi legítimament combatut, qual ha de combatre en especial tot imitador vostre.
També vos pregue m'obtingueu del mateix Senyor la gràcia especial que demane en esta novena, si és per a glòria de Déu, honor vostre i profit de la meua ànima.
Amén.
Confraria Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonçaga
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Novena a Sant Lluis Gonçaga
Orde del rés per a cada dia de la novena:
1.
2.
3.
4.
5.

Començar cada dia amb el senyal de la creu † i acte de contrició.
Resar l'oració preparatòria comuna per a tots els dies.
Resar l'oració que corresponga a cada dia.
Resar tres Parenostres, Avemaries i Glòries.
Resar l'oració final comuna per a tots els dies.

Dia 4t
ORACIÓ

DEL

QUART

DIA

.

Oh religiosíssim Sant Lluís Gonçaga! Per l'exacta obediència que vau tindre del vostre
sant Institut, i a les ordes, mandats i indicacions dels vostres superiors, vos demane
m'obtingueu de l'obedientíssim Jesús la gràcia d'observar la llei santa de Déu i les obligacions totes del meu estat, perquè fent la voluntat de Déu ací en esta miserable vall de
llàgrimes, meresca fer-la també eternament en la vostra companyia ,en el cel, i a més
la gràcia especial que demane en esta novena, si és per a glòria de Déu, honor vostre i
profit de la meua ànima.
Amén.

Dia 5t
ORACIÓ

DEL

QUINT

DIA

.

Oh beneit Sant Lluís Gonçaga! Pel gran menyspreu que vau fer de les vanitats del món i
de tot respecte humà vos suplique m'aconseguiu del Senyor la indiferència dels béns
caducs i peribles de la terra, i el menyspreu dels dites mundans, a fi que, puga caminar
amb fervor i perseverança per la senda de la divina voluntat i gaudir de la perfecta llibertat de fill de Déu, juntament amb el favor especial que demane en esta novena, si és
per a glòria de Déu, culte el vostre i salvació de la meua ànima.
Amén.

Dia 6t
ORACIÓ

DEL

SEXT

DIA

.

Oh dolçíssim advocat meu Sant Lluís Gonçaga! Vos suplique m'aconseguiu de Déu una
estreta unió amb El, que és sum Bé, amb qui vós la vau tindre tan íntima i familiar. Feu,
Sant meu, que jo fixe tots els meus pensaments en les coses del cel, de manera que
aconseguisca no ser d'aquells que es deixen portar cegament de les coses terrenals, sinó que seguisca sempre la llum de les veritats eternes, i al mateix temps aconseguisca
per la vostra intercessió la gràcia especial que demane en esta novena, si és per a glòria
de Déu, honor vostre i bé de la meua ànima.
Amén.
Confraria Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonçaga
Torrent - (València)
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Novena a Sant Lluis Gonçaga
Orde del rés per a cada dia de la novena:
1.
2.
3.
4.
5.

Començar cada dia amb el senyal de la creu † i acte de contrició.
Resar l'oració preparatòria comuna per a tots els dies.
Resar l'oració que corresponga a cada dia.
Resar tres Parenostres, Avemaries i Glòries.
Resar l'oració final comuna per a tots els dies.

Dia 7m
ORACIÓ

DEL

SÈPTIM

DIA

.

Oh amantíssim Sant Lluís Gonçaga! A vós recórrec ple de confiança, perquè m'obtingueu del Senyor, dador de tot bé, una perfecta caritat cap al meu proïsme. I si alcançares una mort tan feliç i feliç per assistir als empestats, ordeneu, vos pregue, totes les
meues accions, de manera que siga per a mi feliç i feliç aquell últim i terrible tràngol,
del qual depén l'eternitat, per a lloar Déu en la vostra companyia en el cel. Aconseguiume així mateix la gràcia especial que demane en esta novena, si és per a glòria de Déu,
honor vostre i profit de la meua ànima.
Amén.

Dia 8u
ORACIÓ

DE L'OCTAU DIA

.

Oh devotíssim Sant Lluís Gonçaga! , que vau meréixer ser cridat a la insigne i santa
Companyia de Jesús per boca de la Mare de Déu Santíssima, en premi de la gran devoció que la professàveu: aconseguiu-me, vos suplique, un amor tendre, afectuós i constant perquè esta Ma Mare amabilíssima, a fi que, servint-la amb el mateix fervor que
vós en este món, i imitant les seues virtuts, meresca algun dia ser cridat pels seus llavis
a la companyia eterna dels justos. També vos suplique, m'obtingueu del Senyor la
gràcia especial que demane en esta novena, si és per a glòria de Déu, honor vostre i
profit de mi ànima.
Amén.

Dia 9é
ORACIÓ

DEL

NOVÉ

DIA

.

Oh amabilíssim Sant, protector i advocat meu Sant Lluís Gonçaga! Humilment prostrat a
les vostres plantes vos suplique coroneu totes les vostres gràcies en este dia, amb la
major de totes, aconseguint-me un acte perfecte d'amor de Déu, especialment en l'últim instant de la meua vida, com vós el vau tindre, a fi que assegure la gràcia de la perseverança final, i comence a practicar en la terra, la qual cosa desitge i espere fer eternament en el cel, que és amar el meu Déu i Senyor amb totes les vores del meu esperit. Finalment, demaneu del Senyor per intercessió de Sa Mare amantísima, la gràcia
especial que vos he demanat durant esta novena, si ha de ser per a major glòria de
Déu, honor vostre i bé de la meua ànima.
Amén.
Confraria Mare de Déu del Rosari i Sant Lluís Gonçaga
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