Shen Josemarìa Eskrivà
Themelues i Opus Dei-t

Lutje
O Hyj, që me ndërm jetësinë e S hënjtes
Mari i d he Shën Jozemarisë, meshtar, hire
të panumërta duke e zgje dhur si in strument
tejet besnik në themelimin e Op us Dei, ecje
shenjtëruese në p unën profesionale dhe në
përmbushjen e detyra ve të përditshme të të
krishterit, bëj që edhe unë t’i shndërroj të gjitha
momentet dhe rethanat e jetës sime në mundësi
për të dashur dhe për t’i shërbyer me gëzim e
thjeshtësi Kishës, Papes se Romes dhe të gjithë
shpirtërave, duke shndritur shtigjet e tokës me
flakën e f esë dhe të dashurisë. Më dhuro, me
ndërmjetësinë e Shën Jozemarisë, hirin që po të
kërkoj: ... (të kërkohet). Amen.
Ati ynë, Të falemi Mari, Lavdi Atit.

“Aty ku janë aspiratat tuaja, puna juaj, atje ku
është dashuria juaj, ai është vendi i t akimit tuaj
të përditshëm me K rishtin. Është pikërisht në
mes të gjërave më materiale të tokës ku duhet
të shenjtërohemi, duke i shërb yer Hyjit dhe të
gjithë njerëzve. Qielli dhe t oka, bijtë e mi , duket
se takohen atje poshtë, në vi jën e ho rizontit. Por
jo, janë zemrat tona vendi k u bashkohen vërtet,
kur e jetoni shenjtërisht jëtën përditshme...” (Shën
Jozemaria Escriva, nga homelia “Të duash botën në
mënyrë pasionante”, 8-X-1967).
Shën Jozemaria Escriva lindi në B arbastro
(Spanjë) më 9 ja nar 1902. U sh ugurua meshtar
në Saragaza, me 28 ma rs 1925. Me 2 t etor 1928
themeloi, i f rymëzuar nga Hyji, Opus Dei-n. Me
26 qershor 1975 vdiq papritur në Romë, pasi kish
kthyer shikimin e fundit, me shumë dashuri, tek një
pikturë e Zojës në dhomën e tij të punës. Në atë kohë
Opus Dei ishte përhapur në p esë kontinente dhe
kishte më shumë se 60.000 anëtarë nga 80 kombësi
kushtuar shërbimit të Kishës me p o atë shpirt
bashkimi të plotë me Papën dhe Ipeshkvinjtë, më
të cilin Shën Jozemaria Escriva jetoi gjithmonë. Ati
i Shejtë Gjon Pali II ka ka nonizuar themeluesin e
Opus Dei në Romë me 6 tetor 2002. Festa liturgjike
kremtohet me 26 qershor. Trupi i Shën Jozemarisë
Escriva, pushon në Kishën e Shën Marisë së Paqes,
rruga Bruno Buozzi 75, Romë.
Për informacione të mëtejshme mbi Shën
Jozemaria Escriva shiko: www.opusdei.it
www.josemariaescriva.info - www.escrivaworks.org
Ata që marrin hire nga ndërmjetësia e Shën
Jozemaria Escriva janë të lutur të dërgojnë
këtë komunikatë tek selia e Opus Dei: Zyra
per rastet e Shenjtërve: rruga Cosimo del
Fante 19, 20122 Milano.
E-mail: info.it@opusdei.org
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