CZCIGODNY

Sluga Boży Ks.
Pralat Joachim Alves Brás
MODLITWA
O Boże w Trójcy Świe˛tej Jedyny, Ty dałeś Twojemu kapłanowi i słudze Joachimowi Alves Brás
łaske˛ życia w kapłanstwie, w milosci Trójcy Swie˛tej,
jako niestrudzonemu apostołowi rodziny chrześcijanskiej, aby wszystkie rodziny mogły poznać i naśladować cnoty Świe˛tej Rodziny z Nazaretu. Uczyń
owocnym Jego świadectwo jako wzór dla całego
Kościoła, tak aby w obrazie Boga w Trójcy Świe˛tej
Jedynego gorliwość apostolska chrześcijańskiej rodziny mogła wzrastać w miłości do naszych sióstr i
braci najbardziej potrzebuja˛cych.
Prosimy o te˛ łaske˛ przez wstawiennictwo Twojego sługi Joachima Alves Brás, zgodnie z Twoja˛
wola˛, o Panie dla chwały Twojego imienia.
Za zgoda˛ władz kościelnych

Sluga Boży Ks. Prałat Joachim Alves Brás urodził
sie˛ 20 marca 1899 w Casegas (Portugalia). Tego samego dnia został ochrzczony, a na kaplana zostal wyświe˛ cony 19 lipca 1925. W roku 1932 rozpocza˛ ł swoje dzieło
duszpasterskie pomocy młodym i samotnym dziewcze˛ tom nazwane « Dzieło św. Zyty », w naste˛ pnym roku
założył świecki instytut « Współpracownicy Rodziny »,
a w roku 1962 ruch dla chrześcijan « focolare ».
Jego przykładne życie kapłańskie na rzecz apostolstwa chrześcijańskiej rodziny dały podstawe˛ do tego,
aby został uznany przez wszystkich jako « apostoł rodziny chrześcijańskiej w Portugalii ».
Obdarowany wielkim charyzmatem w niestrudzonym
praktykowaniu cnót chrześcijańskich dla umocnienia i pomocy najbardziej potrzebuja˛ cym, Jego nieustannnym
pragnieniem było upodobnienie sie˛ do Chrystusa. Eucharystia była zawsze punktem centralnym i źródłem jego
gorliwości w szerzeniu Bożej chwały. Odznaczał sie˛ także
głe˛ boka˛ pobożnościa˛ do Najświe˛ tszej Maryi Panny. W
modlitwie i pokucie odnajdywał radość i siłe˛ do wyte˛ żonej
apostolskiej pracy. Zawsze posłuszny woli Bożej z szacunkiem odnosił sie˛ do Ojca św. i Biskupów, Jego życie
było nieustannym świadectwem miłości do Kościoła. Słowa, którymi sie˛ kierował w pracy Instytutu brzmiały jako
zaproszenie do życia zgodnego z Ewangelia˛ : « Re˛ ce do
pracy i serca dla Boga ».
Zmarł w opinii świe˛ tości w Lizbonie 13 marca 1966
roku. Proces beatyfikacyjny jest w momencie bieża˛ cym
w toku.
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