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Het leven van Carlo Acutis (1991-2006) 
 

Carlo Acutis is één van de nieuwe jonge Italiaanse zaligen. Hij 

werd maar vijftien jaar, en liet ondanks zijn korte leven een 
onuitwisbare indruk op zijn omgeving achter. Hij werd begraven 
in spijkerbroek, sweater en sneakers. Toen hij in 2020 werd zalig 
verklaard, kon ieder zijn intact gebleven lichaam gaan bekijken 

in Assisi en bij hem bidden. Hij is nu gekozen tot één van de 
patroonheiligen van de Wereldjongerendagen die in augustus 
2023 in Lissabon worden gehouden. Hij is de eerste zalige van dit 
Millennium en leefde een gewoon leven, net zoals zijn 

tijdgenoten, met computerspelletjes en internet, maar dan op een 
bijzondere manier. 
 

Carlo Acutis wordt op 3 mei 1991 in Londen geboren, uit 
Italiaanse ouders. Zijn ouders wonen daar tijdelijk voor hun 
werk. Snel daarna verhuist de familie terug naar Milaan, waar 

Carlo opgroeit tot een vriendelijke, behulpzame jongeman. Hij 
groet de conciërge op zijn school altijd. Hij komt op voor 
kinderen met een handicap in zijn klas. Hij zet zich in voor de 
armen, door zijn spaargeld aan bedelaars of katholieke projecten 

voor armen te schenken. 
 

Hij is heel goed met computers, daarom wordt hij de cyber-
apostel genoemd. Hij maakt websites voor zijn parochie, zijn 
school en zelfs voor het Vaticaan. 
 

Zijn geloof is belangrijk voor hem. Daarin staat de Eucharistie en 
de aanbidding centraal. Als hij zeven is krijgt hij al zijn Eerste 

Heilige Communie. Dat is jonger dan gebruikelijk is in Italië. Maar 
omdat hij er om gevraagd had, krijgt hij toestemming. Het moet 
geen groot feest worden, zegt de priester, maar een ingetogen 
dag ter ere van Jezus. “Het is mijn levensplan om altijd dichtbij 

Jezus te zijn,” zegt hij. Carlo noemt de Eucharistie “Mijn snelweg 
naar de hemel” en gaat het liefst iedere dag. In biecht en 
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aanbidding is hij ook trouw. Hij zegt: “Hoe kunnen we treurig 
zijn, als we God altijd bij ons hebben? In wezen hebben we meer 
geluk dan de leerlingen ten tijde van Jezus, want wij kunnen 
Jezus altijd persoonlijk ontmoeten. Het is voldoende om naar de 

eerste de beste kerk te gaan. Jeruzalem is voor ons om de hoek.”  
 

Carlo probeert steeds meer te groeien in geloof en leven voor 
God en de ander. Hij maakt een tentoonstelling en een website 
over Eucharistische wonderen. Zijn moeder komt dankzij hem 
ook tot een sterker geloof. Hij vertelt zijn vrienden enthousiast 

over zijn bezoeken aan Lourdes en Fatima. 
 

Hij wil Jezus navolgen in een leven van eenvoud en armoede. Hij 
wil geen tweede paar schoenen en raapt zwerfafval op. In zijn 
parochie gaat hij helpen bij de vormselvoorbereiding. Hij houdt 
anderen voor: “Je wordt allemaal geboren als een origineel 

persoon. Word geen fotokopie, maar een origineeltje.”  
 

Op 6 oktober 2006 wordt acute leukemie bij Carlo vastgesteld. 
“Hier zal ik niet meer uitkomen,” zegt hij tegen zijn ouders in het 
ziekenhuis. Hij draagt zijn lijden op aan God, voor de paus en de 
Kerk. Zo hoopt hij sneller in de hemel te komen. Tijdens de dagen 

in het ziekenhuis wil hij zijn ouders niet extra tot last zijn. Op 12 
oktober sterft hij. 
 

Zijn familie gaat verder met het vertellen over zijn leven. Ook 
zetten ze zijn werk aan de tentoonstellingen over de Eucharistie 
en het evangeliseren op internet voort.  
 

Een jongen schrijft op Facebook over hem: “En waar was ik in 

deze tijd? Wat heb ik gedaan? Deze jongen werd na mij geboren 
en is voor mij gestorven. Kijk hoe ver hij is gekomen!”  
 

Op 10 oktober 2020 werd hij in Assisi zalig verklaard, nadat een 
kind in Brazilië genezen is van een pancreas-afwijking. Zijn 
moeder had in een noveen om de voorspraak van Carlo gebeden. 
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Bronnen: Francesco Occetta: Carlo Acutis, Leven zonder grenzen 
(Betsaïda, Katholiek Alphacentrum). Zaligverklaarde Carlo Acutis, EWTN 

Lage Landen: https://www.youtube.com/watch?v=mWGbCjcHrVE en 
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/levensverhaal-carlo-

acutis-15-jaar-en-zalig-verklaard  

Website van Carlo Acutis over eucharistische wonderen: 
http://www.miracolieucaristici.org/ en http://www.carloacutis.com/  
 

 
 

Foto van het graf van Carlo Acutis in de kerk Santa Maria Maggiore 
(Sanctuary of the Spoliation), Assisi, Italy, van de website 
nl.findagrave.com 

https://www.youtube.com/watch?v=mWGbCjcHrVE
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/levensverhaal-carlo-acutis-15-jaar-en-zalig-verklaard
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/levensverhaal-carlo-acutis-15-jaar-en-zalig-verklaard
http://www.miracolieucaristici.org/
http://www.carloacutis.com/
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““DDee  EEuucchhaarriissttiiee  iiss  mmiijjnn  ssnneellwweegg  nnaaaarr  ddee  HHeemmeell””   
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Vaste gebeden voor het bidden van deze noveen  
 

Begin steeds met het openingsgebed voor elke dag en vervolg met 

de meditatie van de betreffende dag. Bid vijf keer “Onze Vader”, bid 
vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer “Eer aan de Vader” om God te 
danken voor de genade die Hij gegeven heeft aan Carlo tijdens de 
15 jaren van zijn aardse leven. Sluit af met het slotgebed voor elke 

dag. 
 

Onze Vader 
 

Onze Vader, 

die in de Hemel zijt,  

Uw Naam worde geheiligd;  

Uw Rijk kome;  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; 

en breng ons niet in beproeving; 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
 

Wees gegroet 
 

Wees gegroet Maria, 

vol van genade. 

De Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. 

En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, 

bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 
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Doxologie / Lofprijzing 
 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

V. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, 

A. van nu af tot in eeuwigheid. 

 

Officieel gebed & noveen  
Aan de dienaar van God Carlo Acutis (1991-2006) 
 
Openingsgebed voor elke dag 

Meest heilige drie-eenheid, 
Vader, Zoon en Heilige Geest,  
ik dank U voor al de genade en gunsten,  
waarmee U de dienaar van God Carlo Acutis hebt verrijkt  

tijdens zijn 15 jaar op deze aarde.  
Door de verdiensten van deze Engel van de Jeugd,  
geef mij de genade welke ik ernstig zoek ......  
(Vraag om de genade welke je zoekt) 

 
Meditatie eerste dag 
Niet ik, maar God 
Dienaar van God, Carlo Acutis,  
jij die jouw leven een voortdurende afzwering maakte  

en onbelangrijke zaken opzij zette,  
geef mij de genade om hemelse zaken te zoeken  
en al wat vergankelijk is af te zweren.  
Amen. 

Bid vijf keer “Onze Vader”, bid vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer 
“Eer aan de Vader” om God te danken voor de genade die Hij 
gegeven heeft aan Carlo tijdens de 15 jaren van zijn aardse leven. 
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Meditatie tweede dag 
Om altijd verenigd te zijn met Jezus, dat is mijn levensprogramma. 
Dienaar van God, Carlo Acutis, 
jij die hebt geleefd in het hart van Jezus, 

geef mij de genade om Jezus Zijn plan van liefde  
overal toe te passen.  
Amen. 
Bid vijf keer “Onze Vader”, bid vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer 

“Eer aan de Vader” om God te danken voor de genade die Hij 
gegeven heeft aan Carlo tijdens de 15 jaren van zijn aardse leven. 
 

Meditatie derde dag 

Vraag je beschermengel constant om hulp. Jouw beschermengel 
moet jouw beste vriend worden. 
Dienaar van God, Carlo Acutis,  
jij die de aanwezigheid van Heilige Engelen zag  
terwijl jij al in deze wereld was, 

geef me de genade om rechtvaardig te leven,  
zoals mijn beschermengel wenst.  
Amen. 
Bid vijf keer “Onze Vader”, bid vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer 

“Eer aan de Vader” om God te danken voor de genade die Hij 
gegeven heeft aan Carlo tijdens de 15 jaren van zijn aardse leven. 
 

Meditatie vierde dag 

Onze ziel is als een heteluchtballon … Als er toevallig een sterfelijke 
zonde is, valt de ziel naar de grond. De biecht is als vuur onder de 
ballon en zorgt ervoor dat de ziel weer kan opstijgen … Het is 
belangrijk om vaak te gaan biechten. 

Dienaar van God, Carlo Acutis, 
jij die dit sacrament van verzoening zo goed hebt geleefd,  
geef me de genade om de biecht continue op te zoeken  
en de genade van een diep berouw.  

Amen. 
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Bid vijf keer “Onze Vader”, bid vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer 
“Eer aan de Vader” om God te danken voor de genade die Hij 
gegeven heeft aan Carlo tijdens de 15 jaren van zijn aardse leven. 
 

Meditatie vijfde dag 
Verdriet kijkt naar onszelf, geluk kijkt naar God. 
Dienaar van God, Carlo Acutis, 

jij die nooit wegkeek van jouw grote liefde, Jezus,  
geef mij de genade  
om ook te leven met dit geluk in deze wereld. 
Amen. 

Bid vijf keer “Onze Vader”, bid vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer 
“Eer aan de Vader” om God te danken voor de genade die Hij 
gegeven heeft aan Carlo tijdens de 15 jaren van zijn aardse leven. 
 

Meditatie zesde dag 
De enige vraag die we God moeten stellen - in het gebed - is het 
verlangen om heilig te zijn. 

Dienaar van God, Carlo Acutis,  
jij die altijd aan God hebt gevraagd wat essentieel is,  
geef me de genade voor een diep verlangen naar de Hemel. 
Amen. 

Bid vijf keer “Onze Vader”, bid vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer 
“Eer aan de Vader” om God te danken voor de genade die Hij 
gegeven heeft aan Carlo tijdens de 15 jaren van zijn aardse leven. 
 

Meditatie zevende dag 
De Heilige Maagd Maria is de enige Vrouw in mijn leven. 
Dienaar van God, Carlo Acutis,  

jij die van de Heilige Maagd Maria hield,  
meer dan van alle andere vrouwen,  
geef me de genade om te antwoorden  
op haar vriendelijke en goede liefde.  

Amen. 
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Bid vijf keer “Onze Vader”, bid vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer 
“Eer aan de Vader” om God te danken voor de genade die Hij 
gegeven heeft aan Carlo tijdens de 15 jaren van zijn aardse leven. 
 

Meditatie achtste dag 
De Eucharistie is mijn snelweg naar de Hemel. 
Dienaar van God, Carlo Acutis, jij die altijd hebt gezocht  

naar jouw verborgen Jezus in het Tabernakel,  
geef mij de genade van een diepe vurigheid voor de Eucharistie. 
Amen. 
Bid vijf keer “Onze Vader”, bid vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer 

“Eer aan de Vader” om God te danken voor de genade die Hij 
gegeven heeft aan Carlo tijdens de 15 jaren van zijn aardse leven. 
 

Meditatie negende dag 
Ik ben blij om te sterven, want ik heb mijn leven geleefd zonder ook 
maar één minuut te verspillen aan zaken die God niet behagen. 
Dienaar van God, Carlo Acutis,  

geef mij de genade die boven alle andere genades uitstijgt  
- doorzettingsvermogen tot het eind en een heilige dood.  
Amen. 
Bid vijf keer “Onze Vader”, bid vijf keer “Wees gegroet” en vijf keer 

“Eer aan de Vader” om God te danken voor de genade die Hij 
gegeven heeft aan Carlo tijdens de 15 jaren van zijn aardse leven. 
 

Slotgebed voor elke dag 
Almachtige God, Vader van Genade,  
verhef Uw dienaar Carlo Acutis naar de glorie van de altaren,  
zodat U door hem nog meer verheerlijkt zal worden.  

Geef ons de eer om hem heilig te noemen,  
want hij leefde in Uw Wil in alles.  
En door zijn verdienste, 
geef mij de genade die ik zo vurig verlang.  

Amen. 
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Bron: vertaald uit https://carloacutis-en.org/  
Imprimatur: Dom Janusz Marian Danecki, OFMconv,  
30 september 2016 
 

Gebed voor de heiligverklaring  
van de zalige Carlo Acutis 
 

God, onze Vader, 
U hebt ons het vurige getuigenis 
van de zalige Carlo Acutis gegeven. 
De Eucharistie vormde het middelpunt van zijn leven 

en was de kracht van zijn dagelijkse inzet, 
opdat ook anderen U boven alles kunnen liefhebben; 
verleen hem de waardigheid van heilige van uw Kerk. 
 

Laat mijn geloof groeien, 
versterk mijn hoop, 
ontvlam in mij de liefde, 

naar het voorbeeld van de zalige Carlo, 
die in deze deugden gegroeid is 
en nu bij U leeft. 
Geef mij de genade, waarvoor ik in het bijzonder bid … 

(Vraag om de genade waarvoor je bidt) 
 
Ik vertrouw op U, Vader, 
en op uw geliefde Zoon Jezus,  

en op de heilige Maria, onze hemelse moeder, 
en op voorspraak van de zalige Carlo Acutis. 
 

Onze Vader… 
Wees gegroet… 
Eer aan de Vader… 
 

 

https://carloacutis-en.org/
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Imprimatur in Curia Archiepiscopali Mediolanensi,  
6 oktober 2014, bisschop Angelo Mascheroni 

Bron: Francesco Occetta: Carlo Acutis, Leven zonder grenzen (Betsaida, 
Katholiek Alphacentrum), 67. 

 
 

 
 
15 jaar na zijn vroege dood, en minder dan een jaar na zijn 
zaligverklaring, is de Italiaan Carlo Acutis (1991-2006) 
vereeuwigd in een glasraam. Het glasraam bestaat uit drie 

verschillende beelden, die de jongen tonen onderweg op een 
kronkelend pad (symbool voor zijn moeilijke leven - hij stierf aan 
leukemie), met een rugzak voor zijn laptop (hij maakte een website 
over wonderen) en met jeans en sneakers als outfit.  
 

Het is te bewonderen in de San Giuseppekerk in Molfetta - Italië. 
(Kerknet.be - 6 augustus 2021) 
 

Heel veel dank zijn we verschuldigd aan Saskia Peters voor de 
vertaling van deze noveen. 
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““OOmm  aallttiijjdd  vveerreenniiggdd  ttee  zziijjnn  mmeett  JJeezzuuss,,    

ddaatt  iiss  mmiijjnn  lleevveennsspprrooggrraammmmaa””   
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Noveen tot Carlo Acutis 
 

Als je ervoor kiest om deze noveen op de gebruikelijke wijze te 

bidden, dan kun je onderstaande gebeden gebruiken. Daarbij kun 

je gebruik maken van het openingsgebed voor elke dag (blz. 7), 

de meditatie van de dag (blz. 7 t/m 10) en dan kun je het 

rozenkransgebed steeds afsluiten met het slotgebed voor elke 

dag (blz. 10). 
 

BB ii dd   ee ll kk ee   dd aa gg   hhee tt   RR oo zz ee nnkk rraa nnss gg ee bb ee dd   
  

GGeell oo oo ff ssbb eell ii jj dd eenn ii ss   //   TT ww aa aa ll ff   AArrtt ii kkeell eenn   vvaa nn   hh eett   GGeell oo oo ff   
 

V. Ik geloof in God de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  

A. Ik geloof in de Heilige Geest;  

de Heilige katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergeving van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam;  

en het eeuwig leven.  

Amen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)
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OO nn zz ee  VV aa dd eerr  
 

V. Onze Vader, 

die in de Hemel zijt,  

Uw Naam worde geheiligd;  

Uw Rijk kome;  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.  

A. Geef ons heden ons dagelijks brood;  

 en vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; 

 en breng ons niet in beproeving; 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
 

WWeeeess  ggeeggrroo eett   
 

V. Wees gegroet Maria, 

vol van genade.  

De Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. 

En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. 

A. Heilige Maria, Moeder van God, 

bid voor ons, zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 
 

DDoo xxoo ll oo ggii ee  //   LL oo ff pp rrii jj zz ii nn gg  
 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

V. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, 

A. van nu af tot in eeuwigheid. 
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