
Den helige Josemaría Escrivá
Opus Deis grundare

BÖN

Gud, genom den heliga jungfrun Marias förbön förlä-
nade du den helige prästen Josemaría otaliga nådegåvor,
då Du utvalde honom till att vara Dig ett troget redskap för
att grunda Opus Dei, en väg till helgelse i det dagliga arbe-
tet och genom uppfyllandet av den kristnes allmänna plik-
ter. Giv, att även jag förvandlar alla ögonblick och omstän-
digheter i mitt liv till tillfällen att älska Dig, att med glädje
och i all enkelhet tjäna Kyrkan, den helige Fadern och alla
människor samt med trons och kärlekens ljus upplysa de
jordiska vägarna.

Må den helige Josemarías förböner beveka Dig att
höra den bön jag riktar till Dig … Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern.

"Där era förhoppningar, ert arbete, era älskade

finns, där är platsen där ni skall möta Kristus varje

dag. Det är mitt bland jordens mest materiella ting

som vi skall helga oss genom att tjäna Gud och

människorna. Himlen och jorden verkar förenas vid

horisonten, mina barn. Men inte så: det är i era

hjärtan, där de verkligen förenas, när ni på ett

heligt sätt lever ert vanliga liv..."

Helige Josemaría Escrivá, ur predikan Att lidelse-
fullt älska världen, 8/10 1967.

Den helige Josemaría Escrivá föddes i Barbastro i
Spanien den 9 januari 1902. Han blev prästvigd i
Saragossa den 28 mars 1925. Den 2 oktober 1928
grundade han i Madrid genom en gudomlig ingivel-
se Opus Dei. Den 26 juni 1975 dog han plötsligt i
Rom, efter att en sista gång kärleksfullt ha tittat på
en Mariabild i sitt arbetsrum. Då var Opus Dei
redan utbrett över fem kontinenter och hade mer
än 60 000 medlemmar av 80 olika nationaliteter,
alla till Kyrkans tjänst i den anda av fullständig
enhet med och vördnad för påven och biskoparna
som i så hög grad utmärkte den helige Josemaría
Escrivá. Opus Deis grundare helgonförklarades av
Johannes Paulus II i Rom den 6 oktober 2002.
Hans liturgiska fest firas den 26 juni.

Den helige Josemarías stoft vilar i prelatskyrkan
Santa Maria della Pace (Viale Bruno Buozzi 75,
Rom).

Ytterliggare information om den helige Josemaría i
www.opusdei.org och www.escrivaworks.org

De vars böner genom den helige Josemaría Escrivás för-

bön blivit hörda, ombeds underrätta Prelatur Opus Dei,

Tyrgatan 2, 114 27 Stockholm.

Med kyrkligt tillstånd.


