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Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 

Aku Percaya… 

Doa Pembuka 

O Bunda Suci dan Bapa Perawan Maria yang terberkati, 

sebagai orang tua, Anda membimbing dan memelihara 

Maria dan di bawah perlindungan dan cinta Anda, 

menyaksikannya tumbuh dalam kekudusan. 

 

Melalui kesetiaan dan kebaikan Anda, kehendak Tuhan 

digenapi; buah dari kebajikan dan iman Anda membawa 

keselamatan ke seluruh dunia dengan kelahiran bayi 

Yesus. 

Sabda itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. 

(Yohanes 1:14) 

Yang Maha Kudus, Anna dan Joachim, mendekatlah 

kepada kami dan bimbing tangan dan hati kami di jalan 

kebajikan. 

Bantu kami untuk mengasuh anak dan cucu kami dengan 

hati yang lembut seperti yang Anda lakukan. 

Tunjukkan pada kami bagaimana membesarkan anak-

anak kami dalam iman dan membawa keluarga kami ke 

dalam Terang Yesus. 

Tetaplah dekat dengan kami dan bantu kami dalam 

perjalanan menuju keselamatan. 
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St Anna dan Joachim, kami menaruh harapan dan 

permohonan kami di tangan Anda dan meminta agar 

Anda meletakkannya di hadapan anak Yesus. 

 

Carilah ini, perkenankan saya (sebutkan permintaan 

Anda di sini: Ujud Umum GN 50: memperoleh 

rahmat untuk tumbuhnya rasa solidaritas dan 

persaudaraan semua orang di tengah situasi ancaman 

krisis ekonomi dunia) tetapi hanya jika itu untuk 

kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan kebaikan jiwa 

saya. 

Amin. 

Hening sejenak. Lalu diakhiri dengan: 

1 x Bapa Kami 

3 x Salam Maria 

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. 

 

--------------------- 

Teks Novena Santa Anna dan Santo Joakim diedit dan 

diterjemahkan oleh RP. Ino, O.Carm 


