wiêty Josemaría Escrivá
Za³o¿yciel Opus Dei
M O D L I T WA

O Bo¿e, który za przyczyn¹ Najwiêtszej Maryi
Panny udzieli³e niezliczonych ³ask wiêtemu ksiêdzu Josemaríi, obieraj¹c go za swoje najwierniejsze narzêdzie do za³o¿enia Opus Dei, drogi do
wiêtoci przez pracê zawodow¹ i wype³nianie
codziennych obowi¹zków chrzecijanina, spraw
³askawie, ¿ebym ja tak¿e potrafi³ ka¿d¹ chwilê
i sytuacjê w mym ¿yciu wykorzystaæ jako sposobnoæ do mi³owania Ciebie i s³u¿enia Kocio³owi,
Papie¿owi i wszystkim duszom z radoci¹ i prostot¹ serca, owietlaj¹c drogi ziemskie wiat³em
wiary i mi³oci.
Przez wstawiennictwo wiêtego Josemaríi udziel
mi ³aski, o któr¹ Ciê proszê... (wymieñ swoj¹ probê). Amen.
Ojcze nasz, Zdrowa Maryjo, Chwa³a Ojcu.

Tam gdzie s¹ wasze d¹¿enia, wasza praca, wasze mi³oci, tam jest miejsce waszego codziennego spotkania z Chrystusem.
To w³anie wród spraw najbardziej prozaicznych na tej ziemi powinnimy uwiêcaæ
siê, s³u¿¹c Bogu i wszystkim ludziom. Niebo i ziemia, dzieci moje, zdaj¹ siê ³¹czyæ
na horyzoncie. Ale tak naprawdê ³¹cz¹ siê
one w waszych sercach, gdy ¿yjecie uwiêcaj¹c ¿ycie codzienne... '
w. Josemaría Escrivá, homilia Namiêtnie kochaæ
wiat, 8 X 1967.
wiêty Josemaría Escrivá urodzi³ siê 9 stycznia 1902
roku w Barbastro (Hiszpania). wiêcenia kap³añskie
otrzyma³ 28 marca 1925 roku w Saragossie. Dnia
2 padziernika 1928 roku za³o¿y³, z Bo¿ego natchnienia, Opus Dei. Zmar³ nagle w Rzymie, 26 czerwca
1975 roku, spogl¹daj¹c po raz ostatni z ogromn¹ mi³oci¹ na wizerunek Matki Bo¿ej znajduj¹cy siê w pokoju, w którym pracowa³. W chwili jego mierci Opus
Dei dzia³a³o ju¿ na piêciu kontynentach i liczy³o ponad
60.000 cz³onków sporód 80 narodowoci, s³u¿¹cych
Kocio³owi w tym samym duchu ca³kowitego zjednoczenia z Ojcem wiêtym i biskupami, jakim zawsze
¿y³ wiêty Josemaría Escrivá. Ojciec wiêty Jan Pawe³
II kanonizowa³ Za³o¿yciela Opus Dei dnia 6 padziernika 2002 roku w Rzymie. Jego wiêto liturgiczne obchodzone jest 26 czerwca. Cia³o wiêtego Josemaríi
Escrivy spoczywa w Rzymie, w Kociele Pra³ackim Matki Bo¿ej Królowej Pokoju, przy viale Bruno Buozzi 75.
Wiêcej informacji o wiêtym Josemaríi Escrivie:
www.escrivaworks.org / www.opusdei.pl
Osoby, które otrzymaj¹ ³aski dziêki wstawiennictwu
wiêtego Josemaríi Escrivy proszone s¹ o powiadomienie o tym Pra³atury Opus Dei, ul. Górnol¹ska 43,
00-432 Warszawa, e-mail: warszawa@opusdei.org.
Za pozwoleniem W³adzy Kocielnej Wikariatu Rzymskiego.

