Sant Josepmaria Escrivà
Fundador de l’Opus Dei

ORACIÓ
Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima
atorgàreu a Sant Josepmaria, sacerdot, gràcies
innombrables, escollint-lo com a instrument
fidelíssim per fundar l'Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l'acompliment
dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga
també convertir tots els moments i circumstàncies
de la meva vida en ocasió d'estimar-vos, i de servir
amb alegria i amb senzillesa l'Església, el Sant
Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la
terra amb la lluminària de la fe i de l'amor.
Concediu-me per la intercessió de Sant
Josepmaria el favor que us demano... (demani's).
Així sia.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

"Allà on són les vostres aspiracions, el vostre
treball, els vostres amors, allà és el lloc del
vostre encontre quotidià amb Crist. És enmig de
les coses més materials de la terra on hem de
santificar-nos, servint Déu i tots els homes.
Sembla, fills meus, que és en la línia de l'horitzó
on s'ajunten el cel i la terra; mes no és així: on
veritablement s'ajunten és en els vostres cors,
quan viviu santament la vida ordinària..."
Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer, de
l'homilia Estimar el món apassionadament, 8-X1967.

Sant Josepmaria Escrivà nasqué a
Barbastre (Espanya) el 9-I-1902. Rebé l'ordenació sacerdotal a Saragossa el 28-III-1925.
El 2-X-1928 fundà, per inspiració divina,
l'Opus Dei. El 26-VI-1975 morí sobtadament
a Roma després d'haver mirat amb immens
afecte per última vegada una imatge de la
Mare de Déu que presidia 1'habitació de treball. En aquell moment l'Opus Dei s'havia ja
estès pels cinc continents, i comptava amb
més de 60.000 membres de 80 nacionalitats,
al servei de l'Església amb el mateix esperit
de plena unió al Papa i als Bisbes que visqué
sempre Sant Josepmaria Escrivà. El Sant
Pare Joan Pau II canonitzà el Fundador de
l'Opus Dei a Roma, el 6-X-2002. La seva festa
litúrgica se celebra el 26 de juny.
El cos de Sant Josepmaria reposa a
l'Església Prelatícia de Santa Maria de la Pau.
Viale Bruno Buozzi 75, Roma.
Més informació sobre Sant Josepmaria
Escrivà a:
www.catala.opusdei.info
www.josemariaescriva.info

Es prega els qui obtinguin gràcies per intercessió de Sant Josepmaria Escrivà, que les
comuniquin a la Prelatura de l'Opus Dei.
Carrer Moneders, 14, 08034 BARCELONA.
e-mail: ocs@opusdei.es
Amb llicència eclesiàstica.

