Püha Josemaría Escrivá
Opus Dei asutaja
Palvekaart

Jumal, kes Sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid
pühale preestrile Josemaríale osaks saada lugematuid armuande, valides tema oma ustavaimaks tööriistaks Opus Dei asutamisel, mis on tee pühadusele kutsetöö ja kristlase igapäevaste kohustuste
täitmise kaudu, aita ka minul muuta oma elu iga
hetk ja olukord armastuseks Sinu vastu, Kiriku,
Püha Isa ja ligimeste teenimiseks lihtsuses ja rõõmus, heites usu ja armastuse valgust meie maistele teedele.
Võta kuulda minu palvet, mille püha Josemaría
eestkostel Sinu ette toon... (nimetage oma soov).
Aamen.
Meie Isa, Ole tervitatud, Au olgu .

"Seal, kus on teie püüdlused, töö ja armastus,
seal on ka teie igapäevane kokkupuude
Jumalaga. Just kõige maisemate asjade juures
siin maa peal peame end ohverdame, teenides
nii Jumalat kui ligimest. Mu armsad lapsed, paistab nagu maa ja taevas saaksid kokku horisondil, aga see pole nii. Tegelikult saavad nad kokku
teie südametes, kui pühitsete oma igapäevast
elu..."
Püha Josemaria Escriva de Balaguer,
jutlusest Armastades kirglikult maailma, 8.
oktoobril 1967.

Püha Josemaria Escriva sündis
Barbastros, Hispaanias, 9. jaanuaril
1902. Ta ordineeriti preestriks
Zaragozas 28, märtsil 1925. 2. oktoobril
1928 asutas ta Jumala sisendusel Opus
Dei (Jumala Töö). Ta suri ootamatult 26.
juunil 1975 Roomas, pärast seda, kui oli
viimast korda vaadanud suurima armastusega Neitsi pilti oma töötoa seinal.
Selleks ajaks oli Opus Dei laienenud viiele kondinendile, omades rohkem kui 60
000 liiget 80 rahvusest, kes kõik teenisid
kirikut täielikus ühtsuses paavsti ja piiskoppidega, nii nagu oli omane püha
Josemaria Escrivale. Paavst Johannes
Paulus II kanoniseeris Opus Dei asutaja
6. oktoobril 2002 Roomas. Tema
kirikupüha peetakse 26. juunil. Püha
Josemaria Escriva ihu puhkab Santa
Maria della Pace Opus Dei prlatuurikirikus Roomas (Viale Bruno Buozzi 75).
Rohkem infot püha Josemaria Escriva
kohta on võimalik saada Internetist:
www.opusdei.org
www.josemariaescriva.info

Palume neid, kelle palveid Jumal püha
Josemaria Escriva eestkostel on kuulda võtnud, teatada sellest Opus Dei prelatuuri,
Jogailos 7-14, LT-2001 Vilnius, Leedu.
Rooma-katoliku kiriku loal.

