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Himmelske Fader, du gav din søn Pedro en dyb 
og inderlig tro, kærlighed til Jesu Kors og iver 
efter at bringe hans venner nærmere til Kristus. 
Hjælp også mig til at give mit arbejde, mine 
glæder og lidelser for Kirken og alles frelse. 
Lad gennem Pedros bønner det ske, som jeg 
nu beder om (nævn intentionen), og lad også 
mig for hver dag vokse i tro og kærlighed til 
Jesus og ved Jomfru Marias hjælp gøre Ham til 
midtpunktet i mit liv og min kærlighed. Amen.

Fadervor. Hil dig, Maria. Ære være Faderen.

I overensstemmelse med Pave Urban VIII’s dekreter erklærer 
vi, at vi ikke har i sinde på nogen måde at foregribe Kirkens 
afgørelse, og at denne bøn ikke er beregnet til offentlig brug.



 Pedro Ballester blev født i Manchester den 22. 
maj 1996. Som den ældste af tre brødre voksede 
han op i en god katolsk familie i Nordengland. 
Allerede fra barnsben udmærkede han sig ved sin 
hjertelighed og gavmildhed. Han var kendt for at 
være en flittig elev og god ven med alle.
 I slutningen af teenage-årene fik hans dybe 
tro ham til at vie sit liv til Gud i Opus Dei og 
søge først og fremmest at elske Jesus Kristus 
gennem sine studier, venskaber og daglige liv. Som 
numerariemedlem modtog han det apostoliske 
cølibat som en gave og stillede sig fuldstændig til 
rådighed for de apostoliske opgaver og uddannelsen 
af andre medlemmer af Prælaturet.
 I december 2014, kort efter at han var begyndt 
på universitet, blev han diagnosticeret med en 
fremskreden cancer i bækkenet. Pedro betragtede 
sin sygdom som en lejlighed til at tage Jesu Kors op 
og opofrede fuld af glæde sine lidelser for Paven, 
Kirken og alle mennesker. Han erklærede selv, at 
han var meget heldig, og mente, at han var i Jomfru 
Marias arme. Den tapperhed og alvor, han bar 
sin sygdom med lige til slutningen, har inspireret 
mange mennesker til at komme nærmere til Gud og 
Kirken.
 Pedro døde den 13. januar 2018. Lige fra den 
første dag efter hans død er der kommet oplysninger 
om bønhørelser gennem hans forbøn. 
 De, der måtte opnå bønhørelser, bedes 
underrette Prelature of Opus Dei, 4 Orme Court, 
London W2 4RL. Email: ocs.uk@opusdei.org

 Yderligere information: pedroballester.org.uk

Med den kirkelige øvrigheds tilladelse.
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