
Den hellige Josemaría Escrivá
BØN

Gud, Du som ved den hellige Jomfru Marias for-
bøn skænkede den hellige præst Josemaría utallige 
nådegaver idet Du udvalgte ham som Dit trofaste 
redskab til at stifte Opus Dei, der er en vej til hel-
liggørelse gennem det daglige arbejde og under 
opfyldelsen af  en kristens sædvanlige pligter: giv, at 
også jeg til enhver tid må bruge alle livets forhold og 
omstændigheder som anledning til at elske Dig og 
med glæde og inderlighed må tjene Kirken, Paven 
og alle mine medmennesker, samt gennem tro og 
kærlighed kaste lys over alle veje på jorden. Skænk 
mig på den hellige Josemarías forbøn, hvad jeg beder 
Dig om ... (her nævner man sin særlige intention). Amen.
Fadervor, Hil dig Maria, Ære være Faderen.



“Der, hvor jeres stræben, jeres arbejde og jeres kærlighed 
er, dér er stedet for jeres daglige møde med Kristus. Det 
er midt i de mest jordbundne ting, at vi skal helliggøre os 
ved at tjene Gud og alle mennesker. Mine børn, det ser ud, 
som om himlen og jorden mødes ude i horisonten, men 
nej, dér, hvor de virkelig mødes, er i jeres hjerter, når I lever 
hverdagen efter Guds vilje ...”
Den hellige Josemaría Escrivá de Balaguer, fra prædike-
nen At elske verden inderligt, 8-X-1967

Den hellige Josemaría Escrivá blev født den 9. ja-
nuar 1902 i Barbastro i Spanien. Han blev præste-
viet i Saragossa den 28. marts 1925. Den 2. oktober 
1928 stiftede han under guddommelig inspiration 
Opus Dei. Den 26. juni 1975 døde han pludselig 
i Rom, efter at han for sidste gang med stor kær-
lighed havde betragtet et Mariabillede, han havde i 
sit arbejdsværelse. På det tidspunkt var Opus Dei 
udbredt over de fem verdensdele og talte over 
60.000 medlemmer af  80 nationaliteter, der tjente 
Kirken med den samme fulde tilslutning til Paven 
og biskopperne, som den hellige Josemaría Escrivá 
altid udviste. Pave Johannes Paul II helgenkårede 
Opus Dei’s stifter i Rom den 6. oktober 2002. Han 
fejres i liturgien den 26. juni. Den hellige Josemaría 
Escrivá er stedt til hvile i Prælaturets kirke Santa 
Maria della Pace, viale Bruno Buozzi 75, Rom.

Yderligere information om Josemaría Escrivá på  
www.opusei.org og www.escrivaworks.org

Vi opfordrer enhver, der måtte opnå bønhørelse ved den 
hellige Josemaría Escrivás forbøn, til at give meddelelse 
herom til Prelatur Opus Dei, Tyrgatan 2, SE - 114 27 Stock-
holm

Med kirkelig tilladelse. Dk


