
Roma, 14. februar 2018

Mine kjære, måtte Jesus bevare dere, mine døtre og sønner!

Jeg skriver et kort brev til dere og har fremdeles sterke inntrykk fra tiden i Brasil, der jeg enda 
en gang følte hvor levende Kirken og Verket er. I møtene med så mange enkeltmennesker, 
familier og så mange unge mennesker kunne jeg lett se deres glede og ønske om å arbeide for 
Gud. La oss takke ham ettersom alt kommer fra ham.

Denne takknemlighetsfølelsen er spesielt sterk i dag ettersom det er 75 år siden den hellige 
Josemaría med klarhet så en grunnleggende komponent av Verket (14. februar 1943): 
Presteselskapet av Det hellige kors. På denne årsdagen vil jeg formidle vår alles takk til dere 
prester i Opus Dei, inkardinerte i prelaturet eller i forskjellige bispedømmer, for deres sjenerøse 
hengivelse i å tjene andre mennesker. Dette er en anledning til å fornye iveren etter å ”være 
prester hundre prosent” som vår Fader pleide å si.

14. februar 1930 var også dagen da Herren lot den hellige Josemaría se at han også ville at 
kvinner skulle være med i Verket. Mine døtre: når jeg ser tilbake på det apostoliske arbeidet 
som dere har utført og kommer til å utføre, og når jeg ser de frukter som dere har bidratt med 
i Verket som helhet, vil jeg spontant si: Hvor godt Gud ordner saker og ting, selv om vi er så 
ynkelige.

I dag innledes også fastetiden. I pave Frans hyrdebrev for fastetiden advarer paven oss sterkt 
mot falske profeter, og mot så mange kortvarige løfter om lykke som gjør sjelen tom og som 
gjør det umulig å se og formidle Guds glede. Den hellige far oppmuntrer oss til: ”å ikke leve 
på overflaten, men bli kjent med det som etterlater seg gode og varige spor i våre liv, fordi det 
kommer fra Gud.” La oss alle stille oss spørsmålet nå når fastetiden begynner: Det jeg gjør, 
det miljøet jeg lever i, bringer det meg nærmere eller lengre bort fra Gud? Vi kan også spørre 
oss: Hvordan kan jeg bringe alt dette til Gud? Vi kan gå på denne omvendelsens vei til påsken 
sammen.

Som vanlig er på denne tiden, så vil også jeg om noen dager begynne mitt retrett, samtidig som 
paven gjør sitt. Glem ikke å be for paven og be også for meg.

Med all min hengivenhet velsigner jeg dere,

Deres fader
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