ቅዱስ ጆሴማርያ ኤስክሪቫ

Caption
የኦፑስ
ዴ መስራች

አምላክ ሆይ! ብርክት በሆነች በድንግል ማርያም በኩል ለቅዱሱ
ካህን ጆሴማርያ መጠንየለሽ ፀጋን ቸርከው። ኦፑስ ዴን ይመሰርት
ዘንድም ፍጹም ታማኝ አገልጋይህ አድረገህ መረጥከው። እሱም
ክርስትያኖች እለት በእለት በረከትን እና ቅድስናን ይጎናጸፉ ዘንድ
ኦፑስ ዴን መሰረተ። እነሆ እኔም ለሱ የሰጠኸውን በረከት ታድለኝ
ዘንድ፣ በሰጠኸኝም ፀጋ ሕይወቴን ላንተ ያለኝን ፍቅር በማሳየት
እና ብፁዕ አባታችንን፣ ቤተክርስቲያንን እና መላውን የሰው ዘር
በንፁሕ ልቦና በደስታ በማገልገል እንድመራው እርዳኝ።
(የሚፈልጉትን ልመና ወይም ጸሎት አዚህ ጋር ይበሉ).........ጸሎት
ልመናዬን ትሰማ ዘንድ ቅዱስ ጆሴማርያን አማላጅ አድርጌ
እጠይቃለሁ። አሜን።
ቀጥሎ የሚከተሉትን ጸሎታት ይበሉ - አባታችን ሆይ......፣ሰላም
ላንቺ ይሁን.....፣ ክብር ምስጋና......።

ፍላጎታችን፣ፍቅራችን እና ስራችን ባለበት ሁሉ ክርስቶስ አለ።
ቅድስናን የምንጎናጸፈው እግዚአብሔርንና መላውን የሰው ዘር
ፍጹም አለማዊ በሆኑ ስፍራዎች ጭምር በቅን ልቦና በማገልገል
ነው። አድማስን አሻግረን ስናይ ምድርና ገነት የተቀላቀሉ ይመስላል።
ልጆቼ፣ በተቀደሰ ተግባር እለት በእለት ስትጠመዱ በልቡናዎቻችሁ
ውስጥ ምድርና ገነት አንድ ይሆናሉ።
ቅዱስ ጆሴማርያ በ1960ዓ.ም ካሳተሙት፣ Homily Passionately
Loving the World ፣ከሚለው መጽሐፍ የተወሰደ።
ቅዱስ ጆሴማርያ ጥር 1፣1894ዓ.ም ባርባስትሮ በምትባል እስፔን
በምትገኝ ከተማ ተወለዱ። በሃያ አመታቸው፣ መጋቢት 19፣ 1917ዓ.ም
ክህነታቸውን ተቀበሉ። ከአራት አመት በኋላ፣ መስከረም
22፣1921ዓ.ም ኦፑስ ዴን መሰረቱ። ህይወታቸውን በንፅህናና በቅድስና
ሲመሩ
ቆይተው በ73 አመታቸው፣ ሰኔ 19፣ 1967ዓ.ም፣ ሮም ያገለግሉበት
የነበረ ክፍል ውስጥ የተሰቀለውን የእመቤታችንን ምስል በፍቅር
ከተመለከቱ በኋላ በድንገት ህይወታቸው አለፈ። ቅዱስነታቸው
ባረፉበት ወቅት ኦፑስ ዴ በአለም አቀፍ ደረጃ ተስፋፍቶ በአምስት
አህጉራት ከ80 ሃገራት የተውጣጡ 60000 አባላትን አቅፎ
ከብፁዕነታቸውና ከየቤተክርስቲያኑ ሊቀካህናት ጋር በፍጹም
አንድነት ተባብሮ ይሰራ ነበር። ከሌሎች የቤተክርስቲያን አገልጋዮች
ጋር ተዋዶና ተባብሮ መስራት የቅዱስ ጆሴማርያ አንዱ መለያ ነበር።
መስከረም 25፣ 1995ዓ.ም ብፁዕ አቡነ ጆን ፖል ዳግማዊ የኦፑስ ዴ
መስራች የሆኑት የጆሴ ማርያ ኤስክሪቫን ቅድስና አወጁ። በየአመቱ
ሰኔ 19 ላይ የቅዱስ ጆሴ ማርያ በዓል ይከበራል። የቅዱስነታቸው
አስክሬን ሮም፣ ቪያሌ ብሩኖ ቡዎዚ 75 በሚገኘው የእመቤታችን
ቤተክርስቲያን አርፎዋል።
ስለ ቅዱስ ጆሴማርያ ኤስክሪቫ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እነዚህን
ድረ-ገፆች ይጎብኙ:www.escrivaworks.org እና www.opusdei.or.ke
በቅዱስ ጆሴማርያ ኤስክሪቫ አማላጅነት ጸሎታቸው
የተሰማላቸው፣ምልጃቸው የተመለሰላቸው በአቅራቢያችው
ለሚገኘው የኦፑስ ዴ ቅርንጫፍ እንዲያሳውቁ ይጠየቃሉ። ወይም
ቀጥሎ በተዘረዘሩት አድራሻዎች ደብዳቤ መፃፍ ወይም ኢ-ሜይል
መላክ ይችላሉ።
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