دورا دِل هويو
�صالة
ال ّلهم ،يا من دعيت دورا لتقوم بنف�س أالعمال التي كانت تقوم
بها �س ّيدتنا مرمي العذراء يف بيت النا�صرة� ،ساعدين ألجدك
يف ظروف حياتي اليوم ّية أ
ولن�شر من حويل حرارة املنزل الذي
الفرح واملليء بالتفاين ،باتباع
ج َع ْل َت ُه ممكنن ًا ،بف�ضل َع َملها ِ
تعاليم القدي�س خو�سيمار ّيا.
تك ّرم بتمجيد خادمتك دورا ،وامنحني ب�شفاعتها النعمة التي
أ�طلبها( ..... :ذكر النية) �آمني
ابانا ،ال�سالم ،املجد.

« أ�مام اهلل ،ال يوجد عمل بح ّد ذاته كبري او �صغري .امنا
احلب الذي ن�ضعه لتحقيقه»
ك ّل عمل يك�سب قيمته من ّ
القدي�س خوي�سمار ّيا (حمراث )478
ولدت دورا ِدل هويو أ�لون�سو يف بوغا دو هوير غانو (ليون،
ا�سبانيا) يف  11كانون الثاين  .1914أ�هلها م�سيحيون مثاليون،
علموها منذ ان كانت �صغرية لت�صبح ابنة �صاحلة هلل.
يف � 14آذار  1946طلبت ا إلنت�ساب اىل «عمل اهلل» .منذ
اللحظة أالوىل عرفت كيف تل ّبي نداء اهلل ب أ�مانة .ملعت فيها
عبادة ل�سر القربان املقد�س كان القدا�س ركيزة وجذور حياتها
الداخلية حمبة مل ؤ�ها حنان نحو الكل ّية القدا�سة مرمي العذراء
والقدي�س يو�سف وال ّلجوء بثقة اىل مالكها احلار�س .يف  27كانون
االول  1946ا�ستقرت يف روما بدعوة من القدي�س خو�سيمار ّيا
حيث مكثت هناكحتى نهاية حياتها .عرفت دورا كيف تكت�شف
التقدي�سي والر�سو ّ
ظاه ِره عادي ًا،
املعنى
يل وراء كل عمل يبدو يف ِ
ّ
وذلك بوا�سطة روح اخلدمة والكفاءة املهن ّية .من روما� ،ساهمت
يف تن�شئة الن�ساء ويف العمل الر�سويل «لعمل اهلل» يف العامل
أ�جمع ،يف ك ّل طبقات املجتمع.
توفيت يف  10كانون الثاين  .2004ي�سرتيح جثمانها يف
قبو كني�سة القدي�سة مرمي �سيدة ال�سالم يف كني�سة امل ؤ��س�سة
احلربية ،يف �شارع برونو بوو ّزي  ،75روما.
أ
وفق ًا ملر�سوم البابا اوربانو�س الثامن ،نعلن �ننا ل�سنا
ب�صدد ا�ستباق حكم ال�سلطات الكن�سية وهذه ال�صالة غري
موجهة للعبادة العامة.
يرجى ممن ينالون نعمة ب�شفاعتها
ا إلت�صال بامل ؤ��س�سة احلربية «عمل اهلل» على العنوان:
�ص.ب 166872 .أال�شرفية ،بريوت  -لبنان
طبعت مبوافقة ال�سلطة الكن�سية

