
Aziz Josemria Escriva

Tanrım, Kutsal Bakire Meryem şefaati 
aracılığıyla, Aziz Josemaria rahibine sayısız lütuf 
verdin, O ‘nu Opus Dei ‘yi kurmasında vefalı bir 
enstrüman seçerek, günlük işte kutsanmanın 
bir yolu ve Hristiyan‘ın olağan vazifesini yerine 
getirmesi için. Bana da hayatımdaki tüm durum 
ve olayları, Sen ‘i sevmeyi ve Kilise ‘ye, Papa ‘ya 
ve bütün ruhlara mutlulukla ve sadelikle hizmet 
etmeyi, bu dünyanın patikalarını inanç ve sevgi ile 
aydınlatmayı öğrenmeyi nasip et. Aziz Josemaria 
şefaati aracılığıyla, ... (Dileğinizi Dileyiniz) 
lütfunun nasip olmasını bana bahşet. Amin!

Opus Dei’nin Kurucusu
DUA

“Göklerdeki Peder ‘imiz”, “Selam Sana”,
“Peder ‘e, Oğul ‘a ve Kutsal Ruh ‘a vs.”



“Mesih Isa ile günlük görüşmeniz tam 
çalıştığınız yerde, hasretinizin ve sevginizin 
olduğu yerdedir. Burası kutsallığı aramamız 
gereken yerdir, dünyanın en materyal şeylerinin 
orta yerinde, Tanrı‘ya ve tüm insanlığa hizmet 
etmektir. Cennet ve Dünya ufukta birleşiyor 
gibi görünür, Ama gerçekte birleştikleri yer 
kalplerinizdir; Günlük yaşamlarınızda kutsallık 
için çabaladığınız yerde...”

Aziz Josemaria Escriva, 9 Ocak 1902 yılında 
Barbastro, Ispanya ‘da dünyaya geldi. 28 Mart 1925 
‘te Saragossa ‘da rahipliğe atandı. 2 Ekim 1928 ‘de 
ilahi ilhamla Opus Dei ‘yi kurdu. 26 Haziran 1975 
‘te Roma ‘daki çalışma odasında, Annemiz Meryem 
Ana ‘nın bir tablosuna sevgi ile baktıktan sonra 
aniden öldü. Aziz Josemaria vefat ettiğinde, Opus 
Dei 6 kıtaya, 80 uyruktan, 60.000 üye ile; Aynı Aziz 
Josemaria Escriva ‘nın yaşantısındaki gibi, Kilise 
‘ye, Papa ‘ya ve piskoposlara aynı ruh ve birlik 
ile hizmet ederek yayılmıştı. Papa John Paul II, 
Opus Dei ‘nin kurucusunu 6 Ekim 2002 ‘de azizlik 
mertebesine yükseltti. Aziz Josemria ‘nın ayinsel 
bayramı 26 Haziran ‘da kutlanmaktadır. Aziz 
Josemaria Escriva ‘nın bedeni Bruno Buozzi, Roma 
‘daki Our Lady of Peace Kilisesi ‘nde yatmaktadır.

Aziz Josemaria Escriva hakkında daha fazla bilgi almak 
için: www.josemariaescriva.info - www.opusdei.org

Aziz Josemaria Escrivaşefaati aracılığıyla 
lütuf bulanlar, paylaşımlarınız için sizden 
haber almak isteriz. “Azizlerin Davaları” 
ofisi, Viale Bruno Buozzi 75, 00197 Roma 

ITALYA

Kilise nin Onay ’ıile bu dualar matba edilmistir

Aziz Josemaria Escriva
Dünya ‘yı Tutkuyla Sevmek vaazından, 8 Ekim 1967.


