
Pedro Ballester 
GEBED 

voor privégebruik

Hemelse Vader, Gij hebt aan Uw zoon Pedro een 
diep en vreugdevol geloof gegeven, alsmede een 
liefde voor het Kruis en een vurig verlangen om 
zijn vrienden dichterbij Christus te brengen. Helpt 
U mij om ook al mijn werk, vreugdes en lijden op 
te dragen voor de noden van de Kerk en voor het 
heil van alle mensen. Verhoor, door de gebeden van 
Pedro, de volgende intentie (noem de intentie) en dat 
ik iedere dag mag groeien in geloof en liefde voor 
Jezus, door Hem in het centrum van mijn leven te 
plaatsen met behulp van Onze Lieve Vrouw. Amen.

Onze Vader. Weesgegroet.  Eer aan de Vader.

In overeenstemming met de decreten van paus Urbanus VIII 
verklaren wij dat dit gebed niet beoogt vooruit te lopen op 
de uitspraak van het kerkelijk gezag. Het gebed is ook niet 
bestemd voor gebruik tijdens openbare erediensten.



 Pedro Ballester is geboren te Manchester op 
22 mei 1996. Hij was de oudste van drie broers en 
groeide op in een katholieke familie uit het Noorden 
van Engeland. Sinds zijn jongste leeftijd muntte hij 
uit door zijn hartelijkheid en zijn edelmoedigheid. 
Hij was bekend als hard werkende student en goede 
vriend voor iedereen.
 Op het einde van zijn adolescentie, bracht zijn 
geloof hem ertoe zijn leven aan God toe te wijden in 
het Opus Dei, door Jezus Christus bovenal trachten 
te beminnen in zijn studies, zijn vriendschappen en 
zijn gewoon leven. Als numerair lid van het Opus 
Dei, kreeg Pedro de gave van het apostolisch celibaat 
en heeft hij volledig beschikbaar willen blijven voor 
de apostolaatswerken en de vorming van de andere 
leden van de Prelatuur.
 In december 2014, bij het aanvangen van zijn 
universitaire studies, werd bekkenkanker vastgesteld 
in een ver gevorderd stadium. In zijn ziekte heeft 
Pedro de kans gezien om het Kruis van Christus 
te omarmen en heeft hij met vreugde zijn lijden 
opgedragen voor de paus, de Kerk en alle zielen. Hij 
vertelde steeds hoe gelukkig hij was omdat hij wist dat 
hij zich bevond in de armen van Onze Lieve Vrouw. 
De kracht en de sereniteit waarmee hij dit deed heeft 
velen geïnspireerd en ertoe gebracht dichter bij God 
en de Kerk te komen.
 Pedro gaf zijn ziel aan God terug op 13 januari 
2018. Vanaf de dag van zijn dood kwamen talrijke 
getuigenissen binnen over gunsten die op zijn 
voorspraak werden verkregen. 
 We zijn de personen die dit meemaken dankbaar 
dat ze ons daarover willen informeren: Prelatuur 
van het Opus Dei, 4 Orme Court, London W2 4RL, 
United Kingdom. Email: ocs.uk@opusdei.org
 Voor meer informatie: pedroballester.org.uk

Met kerkelijke goedkeuring.
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