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FORBEREDENDE NOVENE FØR HELLIGE THÉRÈSES 

OG HENNES FORELDRES RELIKVIEVALFART 

 

Relikviene av hellige Thérèse og hennes helligkårede foreldre, 

Louis og Zélie Martin, kommer til å gjeste Norden (Sverige, 

Danmark, Norge, Finland og Island). Reisen vil begynne 

søndag den 30. september (i domkirken i Stockholm). Samme 

dag, om kvelden, kommer relikviene til St. Fransiskus 

katolske menighetskirke. I Jönköping vil messen bli feiret 

svært  høytidelig: ved mottakelsen av relikviene feires messen 

til hellige Thérèses ære, hele natten blir kirken åpen for å 

kunne venerere relikviene. Mandag morgen (1. oktober) feires 

det messe til ære for Louis og Zélie før relikviene føres videre 

til karmelittnonnene i Glumslöv. Programmet for relikvienes 

videre ferd gjennom Norden presenteres ved en senere 

anledning. 
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Før en slik nåde vil vi forberede hele Norden med en ni 

måneders novene. Tekstene er forberedt av søstrene i 

Glumslöv. Hver måned vil en ny tekst fra helgenens 

selvbiografi eller et brev komme som grunnlag for månedens 

meditasjon. Den nordiske bispekonferansen har bedt meg 

(pater Joseph Maria) å delta aktivt i forberedelsene for denne 

relikvieferden og mitt forslag er at vi benytter novenen på 

følgende måte: 

 

• I begynnelsen av hver måned leser man hele 

noveneteksten som kan være til inspirasjon for din 

private meditasjon i løpet av måneden. 

•  Det er opp til hver og en om man vil be selve 

novenebønnen (som er den samme hver måned) hver 

dag, en gang per uke, eller bare en gang per måned. 

• Novenen foreslår en bønneintensjon for hver uke, så 

man kan for eksempel be novenebønnen på en søndag 

eller mandag og legge til bønneintensjonen for den uken. 

• Hvis det er mulig begynner novenen 2. januar (Thérèses 

fødselsdag var 2. januar 1873). 

 
 

Ni måneders novene  
før besøket i Norden  

av  

Hellige Thérèse av Jesusbarnet og det Hellige Ansikts  

og hennes foreldres,  

de Hellige Zélie og Louis Martins, relikvier 

 

Novenetekst for januar måned 2018 

Tekst: Karmelittnonnene i Glumslöv 
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Den åndelige barndom – Åndens frukter: 

Ydmykhet og tillit 

 

Lille Thérèse ble født midt i juletiden og det var nettopp under 

Julen i 1886, like før hun skulle fylle 14 år, at hun gjenvant sin 

sjelsstyrke, da Jeusu fikk henne til å forlate barndommen, men 

uten å miste den barnlige tillit. Det var nettopp i Jesusbarnets 

navn og nærhet hun gikk gjennom hele livet. I Jesu 

etterfølgelse lærte hun seg fullstendig overgivelse til Gud 

Fader og Guds Mor Maria. Det bildet av Gud som hun fikk i 

sitt kjærlighetsfylte hjem, av sine foreldre Zélie og Louis samt 

sine eldre søstre, gjorde at hun modig og tillitsfullt visste at 

slik som et barn kunne komme til sine foreldre, slik kunne hun 

komme til Gud, for hun visste at han ikke nøler ”med å 

oppfylle ønskene til sine små”. Hun så ikke seg selv utføre 

”store ting”, men gikk modig barndommens lille vei, ”å strø 

blomster”, ” å ikke unnlate å gjøre et eneste lite offer” og å 

gjøre det av kjærlighet. Hun sørget ikke over sin avmakt, men 

gledet seg over å gi Gud sin tomhet og litenhet, slik at han 

kunne vise sin storhet. 

 

 
 

Fra Hellige Thérèses dagbok: 

Jeg forstår ikke hvordan jeg formådde å lulle meg inn i de søte 

tankene om å få tre inn i Karmel, jeg som ennå befant meg i 

min spedeste barndom! … Det forutsatte at Gud måtte gjøre et 

lite under for å få meg til å vokse momentant, og dette under 

utførte han på den uforglemmelige juledagen. I denne 

strålende natt som kaster lys over den hellige Treenighets 

herlighet, forvandlet Jesus, det lille nyfødte barnet, min sjels 

natt til flommende lys … I denne natt hvor han hadde gjort seg 

svak og lidende for min kjærlighets skyld, gjorde han meg 

sterk og modig. Han utrustet meg med sine egne våpen, og 
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etter denne velsignede natt er jeg aldri blitt slått ut i en eneste 

kamp, men tvert imot har jeg gått fra seier til seier, og jeg 

begynte «som en helt å løpe min bane», for å si det slik … 

Mine tårers kilde tørket inn, og siden har den åpnet seg kun 

sjelden og møysommelig, hvilket gjorde de ord til sannhet 

som noen sa til meg: «Du gråter så mye som barn, at du senere 

ikke kommer til å ha en eneste tåre igjen å felle!» 

 

Det var den 25. desember 1886 at jeg mottok den nåde å legge 

barndommen bak meg; kort sagt: nåden til min fullstendige 

omvendelse. Vi hadde kommet hjem fra midnattsmessen, hvor 

jeg hadde vært så lykkelig over å motta den sterke og mektige 

Gud. Da vi kom hjem til Les Buissonnets, gikk jeg 

gledestrålende for å hente mine sko i kaminen. Denne gamle 

tradisjonen hadde gitt oss så mye glede gjennom vår barndom 

at Céline ville fortsette å behandle meg som et lite barn fordi 

jeg var den yngste i familien … pappa elsket å se min lykke 

og høre mine gledesrop over hver overraskelse jeg trakk ut av 

mine fortryllede sko, og min kjære konges munterhet gjorde 

min glede enda større. Men Jesus ville vise meg at jeg skulle 

frigjøre meg fra barndommens unoter, derfor tok han bort også 

disse uskyldige fornøyelsene. Han tillot at pappa, som var trett 

etter midnattsmessen og ble irritert da han fikk øye på skoene 

mine i kaminen, uttalte disse ord som gjennomboret mitt 

hjerte: «Så, jammen godt at dette endelig er siste året!» Jeg var 

på vei opp trappen for å legge fra meg hatten. Céline, som 

kjente min følsomhet og så tårene blinke i øynene mine, hadde  

også lyst til å gråte [...] Men Thérèse var ikke lenger den 

samme. Jesus hadde forvandlet hennes hjerte! Jeg holdt tårene 

tilbake, gikk raskt ned trappen, og mens jeg forsøkte å dempe 

hjertebanken, tok jeg skoene mine og satte dem foran pappa, 

så dro jeg muntert frem alle gjenstandene. [...]  Lille Thérèse 

hadde funnet igjen den sjelsstyrke hun hadde mistet da hun var 
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fire og et halvt år, og fra nå av skulle hun for alltid bevare 

den! I denne strålende natt begynte den tredje perioden av mitt 

liv, den vakreste av dem alle, den som var aller rikest på 

himmelske nådegaver … På et øyeblikk utførte Jesus det verk 

som jeg ikke hadde maktet på ti år, gjennom det at han nøyde 

seg med min gode vilje, som aldri har sviktet meg. 
 (Manuskript A) 

 
 

Den som er GANSKE LITEN, han komme til meg. 

(Ordspråkene 9:4)  Så da kom jeg, for jeg følte at jeg hadde 

funnet hva jeg lette etter, og jeg ville vite, min Gud, hva du 

ville gjøre med den som er bitteliten og som har svart på ditt 

kall, [...]og da fant jeg dette: Likesom en mor kjærtegner sitt 

barn, slik vil jeg trøste dere, jeg vil bære dere ved mitt bryst 

og vugge dere på mitt fang. Å! Aldri før hadde min sjel gledet 

seg over så ømme og vakre ord; den heis som skulle løfte meg 

opp til himmelen, det er jo dine armer, Jesus! Derfor behøver 

jeg ikke å vokse meg stor, tvert imot må jeg bare fortsette med 

å være liten og bli mindre og mindre. 

 

Å, vår Moder, jeg er nå for liten til å bli forfengelig, jeg er 

også for liten til å finne vakre formuleringer for å overbevise 

deg om min store ydmykhet; jeg vil heller ganske enkelt 

innrømme at den Allmektige har gjort store ting i sjelen til sin 

guddommelige Mors barn, og det største er å la det forstå sin 

litenhet, sin avmakt. 

 
 (Manuskript C) 
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Bønneintensjoner: 

 

Uke 1: Om at alle får en julenåde til å gå ut av seg selv og gi 

seg med Jesu egen styrke. 

 

Uke 2: At alle barn skal få fødes og vokse opp i gode og 

kjærlighetsfulle hjem der man lærer seg å vandre med Jesus og 

i hans etterfølgelse. 

 

Uke 3: At vi alle vokser i tillit, mot og den barnlige ydmyke 

holdning, overfor Gud og i alle livets omskiftelser. 

 

Uke 4: At vi som lille Thérèse i vår vanmakt ikke unnlater ”å 

gjøre et eneste lite offer” og gjør det av kjærlighet.  
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Novenebønn til 

den Hellige Thérèse av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt 
Denne novenebønnen bes over ni måneder 

 
 

 

 

Kjære lille Thérèse, Jesu lille blomst; med glede og 

takknemlighet ser jeg frem til at du, sammen med dine 

helligkårede foreldre, skal besøke vårt land og hele Norden. 

Jeg ber deg om å forberede meg på ditt besøk, slik at jeg kan 

ta imot all den nåde Gud vil skjenke meg gjennom det. Jeg ber 

deg om å be for Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, 

og for våre katolske Stift her. 

 

Lille Thérèse, strø dine roseblader av nåde over våre familier – 

slik at de stadig mer ligner din familie. 

Be særlig for våre prester og om kall til det gudviede liv. 

Be for Karmel i Norge og i de nordiske landene. 

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

 

Kjære lille Thérèse, du som ville tilbringe din himmel med å 

gjøre godt på jorden, ta også imot denne min særskilte 

intensjon som jeg tillitsfulllt legger i dine hender (nevn din 

intensjon her). 

 

Kjære lille Thérèse, jeg vil bli en helgen; lær meg som du å 

elske Jesus med et rent og udelt hjerte og at jeg i tillit, 

gjennom Jomfru Marias hender, overgir mitt liv til Guds 

Barmhjertige Kjærlighet. Led meg på din lille vei, slik at jeg 

raskt kan nå frem til den fullkomne kjærlighet.  

Amen. 
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Facebookgruppe: Welcome Back Home Saint Thérèse 

Novenen kan følges på Katolsk horisont  

(Gråbrødrenes Youtubekanal)  
 


