
Hellige Josemaría Escrivá 
Grunnlegger av Opus Dei

BØNN
Gud, gjennom den hellige jomfru Maria ga du den 
hellige presten Josemaría utallige tegn på din nåde 
da du utvalgte ham til at være et trofast redskap for å 
grunnlegge Opus Dei, en vei til helliggjørelse gjennom 
det daglige arbeidet og gjennom oppfyllelsen 
av den kristnes vanlige plikter. Gjør at også jeg 
forvandler alle øyeblikk og omstendigheter i mitt liv 
til anledninger til å elske deg, tjene Kirken, Paven og 
alle mennesker med glede og enkelhet, og slik spre 
troens og kjærlighetens lys ut over alle jordens stier. 
Gi meg gjennom den hellige Josemarías forbønn den 
tjeneste jeg nå ber om… Amen.



Fadervår, Hill deg Maria, Ære være Faderen.
”Der hvor deres forventninger, deres arbeid, og de-
res kjærlighet er, der er stedet for deres daglig møte 
med Jesus. Det er midt blant de mest jordnære 
ting som vi skal heliggjøre oss, i Guds og alle men-
neskers tjeneste. Mine barn, det kan virke som om 
himmelen og jorden forenes i horisonten. Men nei, 
der hvor de virkelig forenes er i deres hjerter når 
dere lever hellig i deres daglige liv”
Hellige Josemaría Escrivá, fra preken Å elske verden 
med hengivenhet, 8/10 1967

Den hellige Josemaría Escrivá ble født i Barbastro 
(Spania) den 9. januar 1902. Han ble presteviet i 
Saragossa 28. mars 1925. 2. oktober 1928 grunnla han 
Opus Dei, inspirert av Gud. Han døde plutseligt i Roma 
den 26. juni 1975. Da var Opus Dei utbredt over fem 
verdensdeler i Kirkens tjeneste med den enhet og respekt 
overfor Paven og biskopene som i så høy grad utmerket 
den hellige Josemaría Escrivá. Opus Deis grunnlegger ble 
helligkåret av den hellige Pave Johannes Paul II i Roma 
6. oktober 2002. Hans liturgiske fest feriet den 26. juni.

Den hellige Josemarías legeme hviler i prelatkirken Santa 
Maria della Pace i Roma (Viale Bruno Buozzi 75),

Mer informasjon om Hellige Josemaría Escrivá i 
www.opusdei.org og www.escrivaworks.org

De som blir bønnhørt gjennom Hellige Josemaría Es-
crivás forbønn bes meddele dette til Prelatur Opus 
Dei i Sverige, Tyrgatan 2, SE-11427 Stockholm.
Med kirkelig tillatelse. NO


