
De heilige Jozefmaria Escrivá
stichter van het Opus Dei

GEBEDGod, U hebt op voorspraak van de maagd Mariaaan de heilige priester Jozefmaria talrijke genadengeschonken en hem uitgekozen als een trouw ins-trument om het Opus Dei te stichten, dat een wegis ter heiliging in het beroep en in de dagelijkseplichten van de christen. Geef dat ook ik van alleogenblikken en omstandigheden van mijn levengebruik maak om U lief te hebben en met vreugdeen eenvoud ten dienste te staan van de Kerk, depaus en de zielen, om de wereld het licht van hetgeloof en van de liefde te schenken. Verleen mij opde voorspraak van de heilige Jozefmaria de gunstdie ik U vraag... (eigen intentie). Amen
Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.



"Waar je Christus iedere dag weer opnieuwontmoet is in je idealen, in je werk en in de men-sen van wie je houdt. We moeten de heel gewoneomstandigheden van het leven heiligen door Goden alle mensen te dienen. Hemel en aarde lijkenver weg, aan de horizon, bij elkaar te komen.Maar zo is het niet. In werkelijkheid gebeurt datin je hart, wanneer je in het dagelijks bestaan alseen heilige probeert te leven..."H. Jozefmaria Escrivá, uit de preek Dewereld hartstochtelijk liefhebben, 8 oktober1967
De heilige Jozefmaria Escrivá werdgeboren op 9 januari 1902, in Barbastro(Spanje). Op 28 maart 1925 ontving hij inZaragoza de priesterwijding. Hij werd op 2oktober 1928 door God geïnspireerd om hetOpus Dei te stichten. Hij overleed in zijn werk-kamer in Rome op 26 juni 1975. Op datmoment had het Opus Dei zich verbreid overalle werelddelen en telde het ruim 60.000leden, die trachten te leven in de geest vandienstbaarheid aan de Kerk en verbondenheidmet de paus en de bisschoppen, zoals destichter altijd had voorgeleefd. Op 6 oktober2002 is Jozefmaria Escrivá in Rome doorpaus Johannes Paulus II heilig verklaard. Zijnkerkelijke feestdag valt op 26 juni.Hij ligt begraven in de prelaatskerk vanOnze Lieve Vrouw van de Vrede in Rome(Viale Bruno Buozzi 75).

Voor meer informatie over de heiligeJozefmaria Escrivá:www.escrivaworks.nl • www.opusdei.nl
Wie op voorspraak van de heil igeJozefmaria een gunst heeft ontvangen en dit ken-baar zou willen maken, wordt verzocht bericht tegeven aan de Prelatuur van het Opus Dei, JanLuijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam. E-mail:info@opusdei.nl
Met kerkelijke goedkeuring


