"Dimanapun hasrat, kerja, dan kasih sayangmu berada, disanalah
tempatmu untuk bertemu dengan Kristus setiap hari. Ditengahtengah hal-hal yang paling materiil dimuka bumi ini kita harus
menyucikan diri kita, melayani Allah dan semua lrang. Surga dan
bumi seperti menyatu, putra dan putriku, pada cakrawala. Namun,
tenpat dimana mereka benar-benar bertemu adalah di hatimu, ketika
engkau menyucikan kehidupan sehari-harimu..,"

Santo Josemaria Escriu6, Kholbah,Mencintai Dunia Dengan
Gairah, S 0ktober 1967

Santo Josemarfa Escriva dilahirkan pada tanggal 9 Januari 1909 di
Barbastro, Spanyol. la ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 28

Maret 1925 di Saragossa, Spanyol. Berdasarkan inspirasi ilahi, ia
mendirikan 0pus Dei pada tanggal 28 0ktober 1928. Pada tanggal
26 Juni 1975, dia wafat dengan tiba-tiba di Roma di kamar tempat
dia biasanya bekerja, setelah menatap dengan penuh kasih gambar
Bunda Maria untuk terakhir kalinya. Pada saat itu 0pus Dei telah
tersebar di lima benua, dengan memiliki lebih dari 60.000 anggota
dari B0 kewarganegaraan, melayani Gereja dengan semangat yang
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sama dan persatuan yang utuh dengan Bapa Paus dan para Uskup
yang menjadi ciri-ciri khas Santo Josemaria. Bapa Suci Yohanes
Paulus ll meng-kanonisasi Pendiri 0pus Dei di Roma pada tanggal
6 0ktober 2002. Hari peringatannya dirayakan pada tanggal 26 Juni.
Jenazah Santo Josemarfa diistirahatkan

Allah, melalui perantaraan Bunda Perawan Maria, Engkau

di Gereja Prelatura Santa

Maria Rafu Pencinta Damai, Viale Bruno Buozzi no:75, Roma.

telah menganugerahkan rahmat yang berlimpah kepada imamMu,

Santo Josemaria, dan memilihnya sebagai alat yang paling
setia untuk mendirikan }pus Dei, suatu jalan penyucian dalam
pekerjaan sehari-hari dan pemenuhan tugas-tugas kehidupan
selrang Kristiani. Bantulah aku agar dapat belajar mengubah
setiap saat dan keadaan dalam hidupku menjadi kesempatan
untuk mencintaiMu, melayani Gereja, Bapa Paus, and seluruh
jiwa-jiwa, dengan penuh kegembiraan and kesederhanaan,
menyinari semua jalan kehidupan di bumi dengan cahaya iman
dan cinta kasih. Maka, dengan perantaraan Santo Josemarfu
(silakan
anugerahilah aku dengan rahmat yang aku
mengutarakan permohonan anda). Amin

mohon.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Santo Josemarfa Escriv6
dapat diperoleh di:

www.josemariaescriva.info

dan

www. escrivaworks.org

Bagi mereka yang doanya dikabulkan melalui perantaraan Santo
Josemaria Escriva, diminta untuk memberitahukan kepada Perwakilan

Regional Prelatura )pus Dei, Kantor Penggelaran Para Kudus,
Sampaguita Street n0.20 cor. Balete Drive, 1112 New Manila, Quezon
City, The Philippines. Email: ocs@opusdei.ph

Dengan seizin Gereja Katolik.

Bapa Kami..., Salam Marla..., Kemuliaan kepada Bapa....

