
Św. Josemaría Escrivá de Balaguer urodził się 9 stycznia 1902 roku 
w Barbastro (Hiszpania). Otrzymał święcenia kapłańskie 28 marca 
1925 roku. 2 października 1928 roku Bóg ukazał mu misję, do której 
go wzywał. Tego dnia zostało założone Opus Dei. 14 lutego 1930 roku, 
dzięki łasce Bożej, zrozumiał, że kobiety również muszą być częścią 
tego zadania. W ten sposób powstała w Kościele nowa droga. Polega 
ona na uświadamianiu ludziom wszystkich ras, stanów społecznych 
czy kultur, że każdy jest powołany do pełni miłości i do apostolstwa 
w miejscu, które zajmuje w świecie, do poszukiwania Boga 
w codziennym życiu, a zwłaszcza w pracy zawodowej.

Założyciel Opus Dei gorliwie troszczył się także o świętość kapłanów 
i braterstwo wśród nich. Świadczy o tym praca apostolska wśród 
księży prowadzona przez niego osobiście oraz za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, które rozpoczęło 
działalność 14 lutego 1943 roku i jest nierozerwalnie związane 
z Opus Dei.

W 1946 roku przeniósł się do Rzymu. Podtrzymywany apostolskim 
zapałem poświęcił się rozpowszechnianiu chrześcijańskiego 
przesłania na cały świat, zawsze w pełnej jedności z Ojcem 
Świętym i z pragnieniem służenia lokalnym Kościołom. Za jego 
zachętą i przy jego wsparciu powstało wiele inicjatyw na rzecz 
ludzkiego rozwoju. Przyczyniły się one do szerzenia Ewangelii 
i głęboko wpłynęły na społeczeństwo.

W swoich podróżach duszpasterskich po Europie i Ameryce prowadził 
niestrudzoną pracę katechetyczną. Przychodziło go słuchać mnóstwo 
kobiet i mężczyzn, przyciąganych opinią o jego świętości.

26 czerwca 1975 roku, w południe, oddał duszę Bogu w wyniku ataku 
serca. Papież św. Jan Paweł II beatyfi kował go w 1992 roku, a także 
kanonizował dziesięć lat później, w 2002 roku. Relikwie św. Josemaríi 
znajdują się w Rzymie, w kościele prałackim Opus Dei, poświęconym 
Najświętszej Maryi Pannie Królowej Pokoju. Pielgrzymują tam, aby się 
modlić, wierni z całego świata.
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Przychodzi na świat w Barbastro 
9 stycznia, a 13 stycznia 

zostaje ochrzczony.

W latach 1910-1913 
umierają jego trzy 

młodsze siostry.

23 kwietnia przyjmuje 
Pierwszą Komunię Świętą.

Po bankructwie 
przedsiębiorstwa ojca rodzina 
przeprowadza się do Logroño.

Przeczucie powołania. 
W  1918 roku rozpoczyna studia 

w seminarium w Logroño, 
mieszkając nadal z rodzicami.

Przenosi się do Saragossy, 
żeby dokończyć 

studia seminaryjne. 
Mieszka w Seminarium 

św. Franciszka z Paoli.

Zapada na ciężką chorobę 
i w zaskakujący sposób 

odzyskuje zdrowie 
za wstawiennictwem 

Najświętszej Maryi Panny 
z Torreciudad.
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W 1992 roku uczestnicy ceremonii beatyfikacji św. Josemaríi 
Escrivy otrzymali biografię założyciela Opus Dei. Jej autorem 
był José Miguel Cejas (†2016), a graficznie opracował ją José 
Luis Saura. Jesús Gil i Enrique Muñiz przejrzeli ją, 
zaktualizowli i poszerzyli o wiele treści, dlatego ukazuje się 
obecnie jako praca zupełnie nowa.
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Rozpoczyna magisterskie 
studia prawnicze.

28 marca otrzymuje 
święcenia kapłańskie. 

W kwietniu przenosi się do Madrytu, 
żeby zdobyć doktorat z prawa.

Otwiera Akademię DYA, 
przeznaczoną dla studentów.

Rozpoczyna się wojna domowa 
i św. Josemaría musi się ukrywać.

W 1937 roku, przez Pireneje, 
opuszcza strefę republikańską 

i w 1938 roku osiedla się w Burgos.

W Cuence zostaje opublikowany 
zalążek Drogi, pod tytułem 

Rozważania duchowe 
(Consideraciones espirituales).

Publikacja pierwszego 
wydania Drogi.

19 marca biskup Madrytu 
udziela pierwszej diecezjalnej 

aprobaty Opus Dei.

14 lutego, podczas Mszy Św., 
Bóg ukazuje mu, jak włączyć 

do Dzieła kapłanów.

2 października 1928 roku z Bożego 
natchnienia zakłada Opus Dei — 

drogę poszukiwania świętości przez 
pracę zawodową i życie codzienne.

Barbastro — 1902-1915
W tym aragońskim miasteczku urodził 
się i przeżył dzieciństwo.

Logroño — 1915-1920
W Logroño zdał maturę, postanowił 
zostać kapłanem i rozpoczął studia 
kościelne w seminarium, mieszkając 
nadal z rodzicami. Tam urodził się jego 
brat Santiago i tam umarł jego ojciec.

Saragossa — 1920-1927
W stolicy Aragonii kontynuował studia 
teologiczne i otrzymał święcenia 
kapłańskie w 1925 roku. Uzyskał 
tam również tytuł magistra prawa.

Madryt — 1927-1937
Przeniósł się do stolicy, żeby pisać 
doktorat z prawa. Tam odkrył, o co 
prosi go Bóg — Opus Dei.

Burgos — 1938-1939
Jeszcze w czasie wojny domowej 
wznowił apostolstwo wśród studentów, 
z których wielu walczyło na różnych 
frontach, i skończył pisać Drogę 
w oparciu o Rozważania duchowe.

Madryt — 1939-1946
Mógł powrócić do Madrytu w 1939 
roku, kiedy zakończyła się wojna 
domowa. Ekspansja Opus Dei na inne 
kraje musiała zostać odłożona w czasie 
z powodu II wojny światowej.

27 listopada umiera 
jego ojciec. Barbastro
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25 czerwca mają miejsce 
pierwsze święcenia kapłańskie 

wiernych z Opus Dei.

Święty Josemaría 
przenosi się do Rzymu.

Stolica Święta udziela pierwszej 
papieskiej aprobaty Opus Dei.

29 czerwca erygowano 
Rzymskie Kolegium Świętego 

Krzyża, w celu formacji 
mężczyzn z całego świata.

12 grudnia erygowano 
Rzymskie Kolegium 

Najświętszej Maryi Panny, 
międzynarodowy ośrodek 

formacyjny dla kobiet.

Mianowano go członkiem 
Papieskiej Akademii 

Teologicznej i konsultorem 
Kongregacji Seminariów.

Doktorat honoris causa 
Uniwersytetu w Saragossie.

Konsultor Papieskiej Komisji 
Autentycznej Interpretacji Kodeksu 

Prawa Kanonicznego.

11 października rozpoczyna się 
Sobór Watykański II.

16 czerwca Pius XII udziela 
ostatecznej aprobaty Opus Dei. 

Kapłani diecezjalni mogą dołączyć 
do Kapłańskiego Stowarzyszenia 

Świętego Krzyża. Niekatolicy 
i niechrześcijanie mogą być 

mianowani współpracownikami.

Ekspansja w Europie — 1946-1959
Od kiedy przeniósł się do Rzymu, wspierał 
pierwsze kroki Opus Dei w Europie licznymi 
podróżami po Włoszech i do innych krajów, 
zwłaszcza do 1960 roku: Portugalia, Austria, 
Niemcy, Francja, Szwajcaria, Holandia i Belgia. 
Pięciokrotnie spędził wakacje w Anglii, w latach 
1958-1962, a także odwiedził Irlandię w 1959 roku.

Pielgrzymki maryjne — 1969-1970
Sytuacja w Kościele po Soborze i na świecie podczas 
zimnej wojny sprawiła, że pielgrzymował 
do sanktuariów maryjnych, poszukując 
wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny: 
Lourdes, Sonsoles, La Merced, Einsiedeln, Loreto, 
El Pilar, Torreciudad, Fatima, Guadalupe...

Podróże katechetyczne — 1972-1975
W 1972 roku objechał główne miasta Hiszpanii 
i Portugalii, spotykając się z tysiącami osób, które 
przychodziły słuchać jego katechez. W 1974 roku 
podróżował po Brazylii, Argentynie, Chile, Peru, 
Ekwadorze i Wenezueli. W 1975 roku powrócił 
do Wenezueli, a także odwiedził Gwatemalę.

Niektóre podróże 
św. Josemaríi z Rzymu
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 — strona 170
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Dekret o heroiczności cnót 
Josemaríi Escrivy.

Pierwsze wydania 
w jęz. hiszpańskim książek 

Bruzda (1986) i Kuźnia (1987), 
które dołączają do innych dzieł 

opublikowanych pośmiertnie: 
Przyjaciele Boga (1977) 

i Droga Krzyżowa (1981).

17 maja Jan Paweł II beatyfi kuje 
założyciela Opus Dei na placu 

św. Piotra w Rzymie.

6 października, kanonizacja 
św. Josemaríi Escrivy.

Począwszy od 2002 roku 
rozpoczyna się proces 

publikacji wszystkich dzieł 
św. Josemaríi w wydaniu 
krytyczno-historycznym. 

Plan kolekcji obejmuje także 
jego niepublikowane prace.

Dekret o cudownym 
uzdrowieniu przypisywanym 

jego wstawiennictwu.

23 marca, w kilka godzin 
po powrocie z pielgrzymki 

do Ziemi Świętej, umiera 
w Rzymie ks. bp Álvaro 

del Portillo. 20 kwietnia 
ks. Javier Echevarría zostaje 

mianowany przez Jana 
Pawła II prałatem Opus Dei, 

co stanowi potwierdzenie 
wyboru dokonanego 

na wyborczym Kongresie 
Generalnym w Rzymie.

Dekret o drugim 
cudownym uzdrowieniu.

21 listopada Paweł VI 
inauguruje w Rzymie szkołę 

zawodową Centro ELIS.

Wydanie książki Rozmowy 
z prałatem Escrivá.

Nadzwyczajny kongres Opus Dei w celu 
zbadania możliwości przekształcenia 

Dzieła w prałaturę personalną.

Podróż do Meksyku i modlitwa 
przed Najświętszą Maryją Panną 

z Guadalupe.

W Rzymie rozpoczyna się 
proces kanonizacyjny.

28 listopada Jan Paweł II 
eryguje Opus Dei jako prałaturę 

personalną (fi gura prawna, 
której patronował założyciel, 

utworzona na Soborze 
Watykańskim II ) i mianuje 

prałatem ks. Álvaro del Portillo.

Sześciomiesięczna podróż 
do krajów Ameryki Południowej.

Ostatnia podróż duszpasterska 
do Ameryki. 25 maja odwiedza 

Barbastro i Torreciudad. 
26 czerwca umiera w Rzymie. 
W tym momencie do Opus Dei 

należy sześćdziesiąt tysięcy osób. 
15 września Álvaro del Portillo 

zostaje pierwszym 
następcą założyciela.

Dwumiesięczna podróż katechetyczna 
po Hiszpanii i Portugalii.

Wydanie książki 
To Chrystus przechodzi.

1986

1987
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Siedemdziesięciotrzyletni kapłan, ojciec wielkiej duchowej rodziny, chwy-
cił za pióro i zaczął pisać list do swoich dzieci. Robił to często. Były to ro-
dzinne, serdeczne listy, w których otwierał przed nimi swoje serce. Przed 
napisaniem listu zawsze o nich myślał. Byli rozsiani po całej Ziemi: biali, 
czarni, żółci, miedzianoskórzy... Mężczyźni i kobiety wszystkich zawodów, 
ze wszystkich środowisk społecznych i wszystkich kultur.

Najukochańsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Piszę do Was, żeby poprosić Was, abyście w zbliżającym się dniu 28 marca, 
w 50. rocznicę moich święceń kapłańskich, modlili się za mnie w szczegól-
ny sposób — wzywając jako pośredników naszą Matkę, Najświętszą Maryję 
Pannę, i Świętego Józefa, naszego Ojca i Pana — żebym był dobrym i wier-
nym kapłanem.

Nie chcę, żeby przygotowywano jakąś uroczystość. Pragnę przeżyć ten 
jubileusz zgodnie ze stałą zasadą mojego codziennego postępowania — chcę 
ukryć się i zniknąć, niech liczy się tylko Jezus.

Owo zdanie — chcę ukryć się i zniknąć, niech liczy się tylko Jezus — to 
skrócona autobiografi a całego jego życia.

Nazywał się Josemaría Escrivá de Balaguer i urodził się w 1902 roku, w po-
godnym i prowincjonalnym miasteczku Barbastro w Hiszpanii, na samym 
początku XX wieku. ◼

Wprowadzenie
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Ojciec Josemaríi — José Escrivá — był w owym 1902 roku młodym kupcem 
tekstylnym, miał trzydzieści cztery lata i pochodził z Fonz, a jego rodzi-
na wywodziła się z Balaguer. Tak jak inni kupcy w jego mieście prowadził 
dodatkowy biznes. Poza sprzedażą tkanin zajął się urządzeniem niewiel-
kiej fabryki czekolady w podziemiach swojego sklepu. Interes szedł do-
brze, a życie toczyło się łagodnie i spokojnie. Miał dwoje dzieci: Carmen 
i Josemaríę.

W dwa lata później mały Josemaría ciężko zachorował. Lekarze Igna-
cio Camps i Santiago Gómez Lafarga bezskutecznie walczyli o uratowanie 
jego życia, ale nadeszła chwila, w której nie mogli już nic więcej zrobić:

— Pepe — powiedzieli do ojca — chłopiec nie przeżyje tej nocy.

José Escrivá wysłuchał tych słów spokojnie, podczas gdy jego ciałem 
wstrząsnął lodowaty dreszcz. Ta noc naznaczyła jedną z najcięższych chwil 
w jego życiu i kiedy patrzył na umierającego syna w małym łóżeczku, zla-
nego potem i trzęsącego się z gorączki, pośród łez cisnęły mu się na myśl 
wszystkie wspomnienia z jego krótkiego życia.

Chłopiec przyszedł na świat dwa lata wcześniej, 9 stycznia 1902 roku, 
w kilka dni po święcie Trzech Króli. Ochrzczono go w cztery dni później, 13 
stycznia, w katedrze w Barbastro. Nadano mu cztery imiona: José, po ojcu 
i dziadku; María na cześć Maryi Dziewicy; Julián, dlatego że był to patron 
dnia, w którym się urodził; i Mariano, dlatego że tak miał na imię ojciec 
chrzestny. W kilka miesięcy później, na św. Jerzego, przyjął sakrament 
bierzmowania. A teraz — tak szybko! — Bóg miał go zabrać...

Jego żona, Dolores Albás, nie traciła nadziei. Nadal prosiła Boga, z całą 
energią i żarliwością młodości, żeby go uzdrowił. Obiecała Najświętszej 
Maryi Pannie, że jeśli uzdrowi jej syna, osobiście zaniesie go w ramio-
nach do kaplicy Matki Bożej w Torreciudad, którą otaczano wielką czcią 
w całej okolicy. →

1 Dla jakiejś wielkiej 
sprawy
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Zapadał zmrok. Don José i doña Dolores siedli razem przy łóżku swo-
jego syna, patrząc na niego, modląc się i czekając na cud.

* * *
Następnego dnia, o świcie, do domu państwa Escrivá przybył dok-

tor Camps.

— O której godzinie dziecko umarło? — zapytał zaraz po przyjściu.

— Nie tylko nie umarło — powiedzieli mu z radością — ale świetnie 
się czuje.

Był to pierwszy Boży przebłysk, pierwsza pieszczota Maryi w stosunku 
do tego dziecka. Słusznie wiele lat później jego matka mówiła:

— Synu, Maryja Dziewica pozostawiła cię na tym świecie dla jakiejś 
wielkiej sprawy, dlatego że byłeś wtedy już bardziej martwy niż żywy. ◼

1. DLA JAKIEJŚ WIELKIEJ SPRAWY

Rodzice św. Josemaríi: 
Dolores Albás (1877-1941) 
i José Escrivá (1867-1924).

Chrzcielnica z katedry w Barbastro, 
w której został ochrzczony 

św. Josemaría. Podczas wojny 
domowej została rozbita i wrzucona 

do rzeki. W 1957 roku biskup i kapituła 
katedralna podarowali ją 

założycielowi Dzieła. Gdy ją 
odrestaurowano, polecił ją umieścić 

przy wejściu do kościoła Najświęteszej 
Maryi Panny Królowej Pokoju 

w Rzymie jako kropielnicę 
na wodę święconą.

Dom rodzinny założyciela Opus Dei w Barbastro.

Josemaría w wieku dwóch lat.
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Doña Dolores spełniła swoją obietnicę. Wkrótce potem, siedząc po damsku 
na wierzchowcu prowadzonym przez męża, udała się do Maryi z Torreciu-
dad z podziękowaniem, pokonując wąwozy i skały rzeki Cinca. Aby dotrzeć 
do starej kaplicy, musieli pokonywać przełęcze i koryta strumieni, które 
niebezpiecznie opadały ku rzece. Jednakże strach, który towarzyszył wę-
drówce, wynagrodziła jej radość z możliwości zaniesienia syna w swoich 
ramionach i oddania go, już zupełnie zdrowego, pod opiekę Maryi.

Zupełnie zdrowego. Nic nie odróżniało syna państwa Escrivá od resz-
ty chłopców z tej miejscowości. Wesoły, sympatyczny i psotny, bawił się, 
śmiał i złościł wraz z innymi dziećmi z Barbastro w podcieniach domów 
przy ulicy Mayor, gdzie znajdował się jego dom, po drodze do przedszko-
la przy szkole sióstr miłosierdzia, dokąd chodził od czwartego roku życia, 
albo na dziedzińcu szkoły pijarów, gdzie przebywał od szóstego roku życia.

Miał swoje upodobania, pasje i fanaberie, jak każde dziecko w jego wie-
ku. Na przykład, nie znosił odwiedzin gości. Kiedy słyszał, że ktoś przycho-
dzi, pędem chował się pod łóżkiem. Doña Dolores, wyciągając go z kryjów-
ki, ganiła go cierpliwie i korzystała z okazji, żeby pozostawić mu w duszy 
naukę nie do zapomnienia: «Josemarío, wstydzić się trzeba tylko grzechu».

* * *
Wstydzić trzeba się tylko grzechu. To zdanie ukazuje głęboko chrze-

ścijańską atmosferę panującą w tej aragońskiej rodzinie, w której dzieci 
wzrastały umacniane wiarą i sakramentami. Po latach św. Josemaría ra-
dośnie wspominał swoją pierwszą spowiedź, swoje pierwsze spotkanie 
z tym, co nazywał sakramentem radości: Kiedy odbyłem moją pierwszą 
spowiedź — miałem sześć czy siedem lat — byłem bardzo zadowolony i to 
wspomnienie zawsze sprawia mi radość. Moja matka zaprowadziła mnie do 
swojego spowiednika. ◼

22Wstydzić się trzeba
tylko grzechu
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Powyżej: krajobraz Barbastro.  
Po lewej: rycina z wizerunkiem 
Najświętszej Maryi Panny z Torreciudad. 
W odręcznej notatce św. Josemaría 
wspomina pierwszy raz, kiedy znalazł się 
tam, zaniesiony przez matkę.  
Poniżej: dawna panorama tego miejsca. Z kolegami ze szkoły w 1907 roku.  

Josemaría w dolnym rzędzie, piąty od lewej.
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Bardzo szybko, kiedy mały Josemaría zaczynał gryzmolić w szkole pierw-
sze litery, Bóg zaczął udzielać mu pierwszych lekcji w innej szkole, o wiele 
głębszej i bardziej znaczącej — w szkole cierpienia.

W 1910 roku umarła w wieku dziewięciu miesięcy jego najmłodsza sio-
stra Rosario. Dwa lata później w wieku pięciu lat zmarła Lolita. A w następ-
nym roku — w wieku ośmiu lat — Asunción, którą wszyscy nazywali Chon.

Josemaría, widząc, jak jego siostry umierają od najmłodszej do najstar-
szej, mówił z dziecięcą naiwnością: W przyszłym roku kolej na mnie. Prze-
stał tak mówić, kiedy zdał sobie sprawę, że smuciło to jego matkę. «Nie 
martw się — powtarzała mu doña Dolores — ty jesteś ofi arowany Maryi».

* * *
23 kwietnia 1912 roku, w święto św. Jerzego, zgodnie z tradycją w Gór-

nej Aragonii, przyjął po raz pierwszy Pana Jezusa. Zgodnie z rozporządze-
niami Papieża Piusa X miało to miejsce w młodszym wieku niż do tej pory. 
Miałem wtedy dziesięć lat — wspominał.— W owym czasie, mimo rozporzą-
dzeń Piusa X, było czymś niesłychanym przystępować do Pierwszej Komunii 
w tym wieku. Teraz często odbywa się to wcześniej. Przygotowywał mnie 
stary pijar — pobożny, prosty i dobry człowiek. To on nauczył mnie Komu-
nii duchowej.

Jego rówieśnicy opisują go następująco: wesoły chłopiec, wychowany 
w głębokiej pobożności, żywy i prosty, pracowity i dobry uczeń. W czerw-
cu 1914 roku, według informacji zamieszczonej w tygodniku Juventud, był 
jednym z najlepszych uczniów drugiej klasy liceum ojców pijarów.

W sumie, normalny chłopak, który zimą marzył o wakacjach w Fonz, 
w domu jego babki ze strony ojca, a latem bawił się, biegając pośród 
drzew oliwnych i winnic schodzących do doliny rzeki Cinca. Kiedy zada-
wano mu typowe pytanie: A ty kim chcesz być, gdy dorośniesz?, odpowiadał
z powagą: Architektem.

Rzeczywiście przejawiał cechy przydatne w tym zawodzie. Mógłby być 
dobrym architektem, ale Bóg miał inne plany. ◼

33W przyszłym roku
kolej na mnie
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José Escrivá Corzán
ur. 15-X-1867

Fonz
zm. 27-XI-1924

Logroño

Carmen
ur. 16-VII-1899
zm. 20-VI-1957

María Dolores
ur. 10-II-1907

zm. 10-VII-1912

Josemaría
ur. 9-I-1902
(Barbastro)

zm. 26-VI-1975
(Rzym)

María del Rosario
ur. 2-X-1909

zm. 11-VII-1910

María Asunción
ur. 15-VIII-1905

zm. 6-X-1913

Santiago
ur. 28-II-1919

zm. 25-XII-1994

Gloria 
García-Herrero
ur. 5-VIII-1933
zm. 3-X-2016

7-IV-1958

Mariajosé (1959)
Santiago (1960)

Luis (1961)
Pilar (1962)

Carmen (1963)
Gloria (1964)
Isabel (1965)

Josemaría (1968)
Álvaro (1974)

Dolores Albás Blanc
ur. 23-III-1877

Barbastro
zm. 22-IV-1941

Madryt

19-IX-1898
(Barbastro)

Rodzina Escrivá Albás

Nekrologi sióstr 
św. Josemaríi: 

Chon (1913), 
Lolity (1912) 

i Rosario (1910).

Lolita i Chon.
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Zapisana odręcznie formuła Komunii duchowej, którą św. Josemaría 
powtarzał przez całe swoje życie. Tej modlitwy eucharystycznej 

nauczył go ojciec pijar, który przygotowywał go do Pierwszej Komunii 
i który bez wątpienia inspirował się Objaśnieniem doktryny 

chrześcijańskiej wykorzystywanym w XIX wieku w zakonie pijarów.

Klasa św. Josemaríi w szkole pijarów w Barbastro. Często 
pozostawał tam po zwykłych zajęciach w szkole, żeby się 
uczyć. Zdjęcie pochodzi z 1910 roku, a założyciel Opus Dei 

znajduje się w górnym rzędzie, czwarty od lewej.
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Przy okazji Pierwszej Komunii Josemaríi jego 
rodzice zamówili pamiątkowe obrazki, 
a także fotografi e w kartonowej ramce 
z ryciną z Ostatniej Wieczerzy. Zachowały się 
dwa egzemplarze z dedykacjami napisanymi 
przez św. Josemaríę dla jego krewnych.
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Podczas świąt Bożego Narodzenia w 1917 roku na Logroño — miasto, 
w którym od dwóch lat mieszkali państwo Escrivá — spadł obfi ty śnieg. 
Pewnego dnia Josemaría, idąc ulicą w pobliżu swojego domu, zobaczył 
na ziemi coś, co bardzo mocno zwróciło jego uwagę: zmrożone ślady stóp 
na śniegu — ślady karmelity, który szedł boso z miłości do Boga.

To było jak błysk światła w jego duszy. Skoro inni tak bardzo poświęcają 
się z miłości do Boga — pomyślał — czyż ja nie jestem w stanie czegoś Mu 
ofi arować? Zrozumiał z całkowitą jasnością, że Bóg powołuje go do swojej 
służby. Od zaraz.

Powoływał go, owszem, ale do czego? Co miał czynić? Nie wiedział. 
Miał dopiero co ukończone szesnaście lat. Jednak nie kazał Bogu czekać. 
Nie odwlekał swojej decyzji ani nie wymawiał się tak bardzo znanym: „Od-
dam się, kiedy będę to widział jasno”. Okazał swoje hojne i całkowicie 
otwarte na Bożą wolę serce i od tej chwili oddał Mu całe swoje życie. Wła-
śnie po to, żeby zobaczyć jasno.

I postanowił zostać kapłanem.

* * *
Powiedział o tym ojcu. Dla don José była to nowa próba ufności wo-

bec Boga. W poprzednich latach widział, jak umierały, jedna po drugiej, 
jego trzy małe córeczki. Umiał przyjąć z pogodą bankructwo rodzinne-
go interesu, co zmusiło go do przeprowadzki do Logroño dwa lata wcze-
śniej, z dwojgiem dzieci, które mu zostały — Carmen i Josemaríą. W wieku 
czterdziestu ośmiu lat musiał zacząć od zera i nie unikał przy tym żadne-
go upokorzenia, żadnej ofi ary — dużej czy małej — żeby rodzina wyszła 
na prostą. A teraz, kiedy ustabilizował się fi nansowo, kiedy myślał, że jego 
syn będzie mógł mu niebawem pomagać... Ta niespodziewana wiadomość 
poruszyła go.

To był jedyny raz, kiedy widziałem, jak płacze — wspominał św. Jose-
maría. — Miał inne możliwe plany, ale nie buntował się. Powiedział mi:

— Mój synu, przemyśl to dobrze. Kapłani muszą być święci... Jest bardzo 
trudno nie mieć domu, nie mieć rodziny, nie mieć miłości na ziemi... Przemyśl 
to jeszcze trochę, ale ja nie będę się sprzeciwiał.

I zaprowadził mnie na rozmowę z pewnym kapłanem, jego przyjacielem, 
proboszczem kolegiaty w Logroño.

W kilka miesięcy później, w 1918 roku, Josemaría rozpoczął studia ko-
ścielne w seminarium tamtejszej diecezji. Zgodnie z miejscową praktyką 
przez pewien czas mieszkał wciąż z rodzicami. ◼

44Ślady na śniegu
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la Victoria

Calle Herreros

Mercado

Most Żelazny
Rodzina Escrivá korzystała 
z niego, udając się na 
spacery poza miasto 
z przyjaciółmi.

Ulica Sagasta
Pod obecnym nr. 12 rodzina 
Escrivá mieszkała w latach 
1915-1918 (4. piętro 
po prawej) i 1921-1925 
(2. piętro po prawej).

Szkoła San Antonio
Św. Josemaría chodził tutaj 
popołudniami, żeby uzupełniać 
naukę w szkole średniej.

Ulica Canalejas
Pod obecnym numerem 9, 
na 4. piętrze po lewej 
stronie, rodzina Escrivá 
mieszkała w latach 
1919-1921. Tutaj, wkrótce 
po przeprowadzce, urodził 
się Santiago.

Kościół św. Jakuba
Parafi a rodziny Escrivá. 
Tutaj został ochrzczony 
Santiago w 1919 roku 
i tutaj odbył się pogrzeb 
don José w 1924 roku.

Ślady na śniegu
Święty Josemaría zobaczył 
ślady karmelity bosego 
w miejscu nazwanym 
la Costanilla. Wówczas 
zaczął przeczuwać swoje 
powołanie.

1914

La Gran Ciudad de Londres
Sklep odzieżowo-tekstylny, gdzie 
pracował José Escrivá.

Konkatedra
Matki Bożej de la Redonda
Josemaría często chodził się modlić 
do kaplicy Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Aniołów, a także do spowiedzi.1912

Seminarium duchowne
Zburzone w 1934 roku. 
Josemaría studiował tutaj 
jako młody kleryk w latach 
1918-1920.

Instytut Sagasta
Święty Josemaría uczył się 
w tej szkole przez ostatnie trzy 
lata przed maturą
(1915-1918).

1923

19121

2

6

5

7

3

4

8

10

9

1914



3332

Niech liczy się tylko Jezus4. ŚLADY NA ŚNIEGU

Josemaría z rodzeństwem Santiago i Carmen (28 lutego 1919 roku 
urodził się jego młodszy brat). 

Poniżej: dwa portrety św. Josemaríi w wieku 19 lat.

Josemaría ze swoim bratem Santiago. Zdjęcie zostało zrobione 
w maju 1921 roku na deptaku del Espolón w Logroño.
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W 1920 roku Josemaría przeniósł się do seminarium w Saragossie. Na rek-
torze seminarium, księdzu José Lópezie Sierra, zrobiła wrażenie jego pro-
stota i jego miły i życzliwy dla wszystkich uśmiech. Ten młody kleryk cha-
rakteryzował się intensywną, solidną, stałą, a zarazem radosną i pocią-
gającą pobożnością. Poza tym miał delikatne poczucie humoru, pogodę 
ducha i patrzył na świat pozytywnie. Świadczyło to o jego intensywnym 
obcowaniu z Bogiem. I zawsze starał się w naturalny sposób pozostać nie-
zauważonym.

Bardzo szybko jego przełożeni zwrócili na niego uwagę i powierzali mu 
odpowiedzialne zadania. W 1922 roku, kiedy miał zaledwie dwadzieścia lat, 
arcybiskup Saragossy, kardynał Soldevila, mianował go inspektorem Se-
minarium św. Franciszka z Paoli — zwanego również Seminarium św. Ka-
rola. Josemaría pełnił tę funkcję z wielką gorliwością i miłością w stosunku 
do kleryków, którzy mu ufali. Sam kardynał Soldevila udzielił mu tonsury 
i niższych święceń.

W owych latach spędził wiele godzin na modlitwie przed Najświętszym 
Sakramentem. Jego dusza zapuszczała korzenie w Eucharystii. Saragossa 
przypominała mu zawsze owe długie godziny modlitwy, owe codzienne 
wizyty u Najświętszej Maryi Panny del Pilar i owe noce spędzane na czu-
waniu przed Tabernakulum w kościele seminaryjnym.

Wiele lat później odwiedził ponownie to miejsce i wskazując ambonę 
obok wielkiego ołtarza, osłoniętą ażurową konstrukcją, powiedział:

— Tutaj spędziłem wiele godzin, modląc się po nocach.

* * *
O czym rozmawiał z Bogiem młody kleryk podczas tych długich go-

dzin? Jaki był temat owej gorącej modlitwy, poprzez którą osiągnął, już 
w pełni młodości, wzniosłe doświadczenia życia mistycznego?

„Temat” był zawsze ten sam: wypełniać wolę Bożą. Jednakże, jaka była 
ta wola? Czego chciał od niego Bóg? Czego sam się spodziewał, co prze-
czuwał w duszy? Nie wiedział. Domine, ut videam! — Panie, abym ujrzał! — 
błagał nieustannie. Ut sit! Ut sit! Niech się stanie to, czego Ty chcesz, a czego 
ja nie widzę. ◼

55Noce na modlitwie



3736

Niech liczy się tylko Jezus5. NOCHES EN ORACIÓN

Cos
o

Calle San Agustín

C. 
de 

Oll
eta

Calle de D. Alfonso V

PalomarCalle de Añon

Ca
rre

ter
a d

e M
adr

id 
a F

ran
cia

Ca
rr
et

er
a 

de
 Z

ar
ag

oz
a 

a 
Fr

an
ci
a

Cam
ino 

de J
esús

Coso

del

del

Calle

Calle

Ulica San Miguel

Do
n 
Ja

im
e 
I

Do
n 
Al
fo
ns

o 
I

Ca
lle

de

Ca
lle

 d
e 
la
 In

de
pe

nd
en

ci
a

Bazylika
Matki Bożej del Pilar

Pałac
arcybiskupi

Seminarium „soborowe”
i Uniwersytet

PapieskiLonja

Pu
en

te
 d

e 
Pi
ed

ra

Pu
en

te
 d
e 
Hi
er
ro

Pu
en

te
 d

e 
Nu

es
tr
a 

Se
ño

ra
 d

el
 P

ila
r

Bazylika
La Seo

Uniwersytet
Saragossy

Seminarium
św. Karola

Kościół św. Piotra
Nolasco

Ur
re
a

Ru
fa

s

Instituto

San
Nicolás

Santo
Sepulcro

RZEKA

EBRO

Plan miasta ok. 1910 roku, krótko zanim zamieszkał w nim
św. Josemaría. Zaznaczono niektóre miejsca związane z jego życiem.

SARAGOSSA

Źródło: Benito Chías y Carbó, España Regional (1910), Fondos del IGN, CC BY 4.0 ign.es.
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Seminarium św. Karola
Św. Josemaría mieszkał w nim 
w latach 1920-1925.

Seminarium „soborowe”
Tutaj, na Uniwersytecie 
Papieskim, mieli wykłady 
wszyscy klerycy w mieście.

Pałac arcybiskupi
W 1922 roku św. Josemaría 
otrzymał tonsurę w kaplicy 
biskupiej. Wkrótce potem został 
mianowany prefektem 
w seminarium.

Uniwersytet w Saragossie
Po ukończeniu piątego roku 
teologii, w latach 1924-1927 
uzyskał tytuł magistra prawa.

Bazylika Matki Bożej del Pilar
Św. Josemaría odprawił swoją 
prymicyjną Mszę Św. w Świętej Kaplicy 
NMP del Pilar 30 marca 1925 roku.

Katedra Najświętszego 
Zbawiciela - La Seo
Święty Josemaría modlił się 
wielokrotnie w tej katedrze. Jej 
nastawa ołtarzowa była inspiracją 
dla ołtarza w Torreciudad.

Instytut Amado
Wykładał w nim prawo w roku 
akademickim 1926-1927.

Kościół św. Piotra Nolasco
Od kwietnia bądź maja 1925 roku 
do marca 1927 roku był kapelanem 
w tym kościele Jezuitów.

Rodzina Escrivá w Saragossie
Po śmierci don José w 1924 roku rodzina Escrivá 
przeniosła się do Saragossy. Najpierw mieszkaliprzy 
ulicy Rufas, następnie przy ulicy Urrea, a na koniec 
przy ulicy San Miguel - wszystkie trzy blisko siebie.
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Niech liczy się tylko Jezus5. NOCE NA MODLITWIE

Kardynał Juan Soldevila, 
arcybiskup Saragossy, 

w chwili gdy 
św. Josemaría wstąpił 

do seminarium 
w tym mieście.

W Saragossie z innymi klerykami.  
Josemaría na pierwszym planie, na środku zdjęcia.

Figurka Najświętszej Maryi 
Panny del Pilar, którą 
św. Josemaría posiadał 
w seminarium. Od jej spodu 
wyrył akt strzelisty 
Domina, ut sit! — Pani, 
niech się stanie!, który 
bardzo często odmawiał 
już wcześniej.
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Owego ranka 27 listopada 1924 roku José Escrivá wstał, zjadł śniadanie, 
zatrzymał się, żeby pomodlić się na kolanach przed wizerunkiem Maryi 
z Cudownego Medalika, który gościł w owych dniach w ich domu, i przy-
gotowywał się do wyjścia do pracy. Przez chwilę zajął się zabawą z Santia-
go, swoim najmłodszym synem, i skierował się do drzwi. W kilka sekund 
później runął na podłogę, padając ofi arą gwałtownego omdlenia. Przez 
następne godziny lekarze robili wszystko, co możliwe, żeby go reanimo-
wać, ale na próżno.

Umarł wyczerpany — wspominał jego syn Josemaría — w wieku zale-
dwie 57 lat, ale zawsze był uśmiechnięty. To jemu zawdzięczam powołanie.

Bóg zabrał do siebie José Escrivę, zanim mogła zostać zrealizowana 
na tej ziemi jedna z największych nadziei jego życia: ujrzeć własnego syna 
już jako wyświęconego kapłana. Począwszy od tej chwili, Josemaría zajął 
się swoją matką i dwojgiem rodzeństwa — Carmen i Santiago.

* * *
W kilka miesięcy później, 28 marca 1925 roku, przyjął święcenia ka-

płańskie w kościele Seminarium św. Karola w Saragossie. Wyświęcił go 
biskup Miguel de los Santos Díaz Gómara. W dwa dni później odprawił 
swoją Mszę primicyjną w Świętej Kaplicy bazyliki Najświętszej Maryi Pan-
ny del Pilar.

Następnego dnia udał się do swojego nowego miejsca przeznacze-
nia, nieodległej wsi Perdiguera, w odległości 24 kilometrów od Saragossy, 
gdzie zachorował proboszcz. ◼

66José Escrivá



4342

Niech liczy się tylko Jezus6. DON JOSÉ ESCRIVÁ

Po lewej: rodzice św. Josemaríi 
w 1922 roku, kiedy mieszkali 

w Logroño. U góry: nauczyciele 
i koledzy z roku założyciela 

Opus Dei na Wydziale Prawa, 
na Uniwersytecie 

w Saragossie. Obok: 
powiększona fotografia 

św. Josemaríi.
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Kaplica Najświętszej 
Maryi Panny w bazylice 
del Pilar w Saragossie, 

gdzie św. Josemaría 
odprawił swoją 

prymicyjną 
Mszę Św. Po prawej: 
fi gura Maryi okryta 

płaszczem 
podarowanym Jej 

w 1992 roku z okazji 
beatyfi kacji założyciela 
Opus Dei. Św. Josemaría 

wspominał, że uciekał 
się do wstawiennictwa 

Maryi Dziewicy 
w czasach 

seminaryjnych, 
powtarzając słowa: 

Domina, ut sit! 
— Pani, niech 

się stanie!

Bazylika 
Najświętszej Maryi 

Panny del Pilar 
znajduje się 

nad rzeką Ebro.

Wielki ołtarz kościoła 
Seminarium św. Karola 
w Saragossie. Tutaj 
św. Josemaría otrzymał 
święcenia kapłańskie.
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Niech liczy się tylko Jezus

Perdiguera była małą miejscowością — liczyła tylko 870 mieszkańców. 
Zajmowali się oni uprawą roli oraz hodowlą bydła i mieszkali w grupie 
domów rozmieszczonych wokół kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Mieszkańcy przyjęli młodego, świeżo wyświęconego kapłana 
z wielką serdecznością i ksiądz Josemaría pracował tam z oddaniem. Po-
święcał wiele godzin na spowiedź i starannie zajmował się pracą dusz-
pasterską: Msza Św., popołudniowy różaniec, godzina święta w czwartki, 
katecheza dla dzieci i dorosłych, od czasu do czasu Pierwsza Komunia 
Święta i chrzest. Troszczył się szczególnie o chorych. Odwiedzał ich często 
i starał się, żeby wszyscy przystępowali do sakramentów, udzielając ich, 
kiedy o nie prosili, o każdej porze dnia i nocy. W ciągu mniej niż dwóch 
miesięcy odwiedził wszystkie rodziny w miejscowości — dom po domu — 
rozpalając w nich miłość do Boga. Natomiast kiedy kończył swoje kapłań-
skie obowiązki, intensywnie oddawał się modlitwie.

18 maja 1925 roku powrócił do Saragossy. Przebywał krótko w Perdi-
guerze, ale ten krótki pobyt na wiejskiej parafi i, razem z pobytem w Fom-
buena w Wielkim Tygodniu 1927 roku, wyryły mu niezatarty ślad w duszy:

— Dwukrotnie byłem na wiejskich parafi ach i wspominam te chwile z wiel-
ką radością! (...) Ta praca przyniosła mi wiele dobra, wiele, bardzo wiele! Z ja-
kim wzruszeniem to wspominam! ◼

77Na wiejskiej parafi i
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Niech liczy się tylko Jezus7. NA WIEJSKIEJ PARAFII

Pierwsze drzwi należą do domu, w którym 
św. Josemaría mieszkał podczas swojego 
pobytu w Perdiguerze.

Współczesna panorama 
Perdiguery i okolic.

Kościół w Perdiguerze 
obecnie. Po prawej: 
jeden z konfesjonałów, 
który znajdował się 
w kościele 
w 1925 roku. 
Został podarowany 
przez parafię 
i arcybiskupa 
Saragossy w lutym 
2013 roku. 
Po odrestaurowaniu 
znajduje się obecnie 
w sanktuarium 
Torreciudad.
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W dwa lata po święceniach kapłańskich, za pozwoleniem swojego arcybi-
skupa, 20 kwietnia 1927 roku przeniósł się do Madrytu. W 1923 roku roz-
począł studia prawnicze na Uniwersytecie w Saragossie, które ukończył 
po święceniach, i pragnął zdobyć doktorat z prawa cywilnego, który to 
tytuł można było uzyskać jedynie na Uniwersytecie Centralnym w stoli-
cy Hiszpanii.

W Madrycie rozwijał niestrudzoną działalność kapłańską: pracował 
jako kapelan instytucji dobroczynnej — Patronatu Chorych, uczył tysiące 
dzieci, przygotowując je do pierwszej spowiedzi i komunii, i zajmował się 
tysiącami chorych i opuszczonych w domach lub w szpitalach. Przemierzał 
Madryt z jednego krańca na drugi, żeby udzielać ostatnich sakramentów 
umierającym i pozbawionym wszelkiej nadziei z najuboższych i najnędz-
niejszych dzielnic miasta.

* * *
Barbastro, Logroño, Saragossa, Madryt — każde z tych miast miało 

w życiu św. Josemaríi odmienne i istotne znaczenie. Barbastro było zawsze 
krajobrazem jego dzieciństwa, tkaniną najgłębszych wspomnień, w któ-
rych mieszały się godziny bólu i radości. Logroño przypominało mu o Bo-
żym wezwaniu i o śmierci ojca. Saragossa nasuwała mu pełne wzrusze-
nia wspomnienie jego święceń kapłańskich i ową Mszę prymicyjną u stóp 
Najświętszej Maryi Panny del Pilar... Jednakże Madryt zachowywał za-
wsze szczególne miejsce w jego sercu. Był — jak lubił mówić, wspomi-
nając św. Pawła — jego Damaszkiem. Tam, w Madrycie, Bóg ukazał mu 
swoją wolę i dał mu wreszcie światło, o które prosił od tak wielu lat. Było 
to wezwanie wyraźne, mocne, które potwierdzało w pełni „przeczucia” 
odczuwane w duszy od młodości.

Wszystko wydarzyło się zupełnie niespodzianie, z prostotą i głębią 
„Bożego stylu”. Rankiem 2 października 1928 roku, kiedy uczestniczył 
w rekolekcjach w głównym domu księży misjonarzy w Madrycie i prze-
bywał w swoim pokoju, czytając ponownie notatki, w których zapisywał 
poruszenia otrzymane od Boga w ciągu ostatnich dziesięciu lat, zobaczył, 
z całkowitą jasnością, misję powierzoną mu przez Pana: otwierać w świe-
cie drogę świętości w pracy zawodowej i w codziennych obowiązkach. →

88Madryt, 
2 października 1928 r.
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Od tamtego 2 października wiedział z całkowitą pewnością, że to jest 
zadanie, któremu powinien poświęcić całe swoje życie: o to modlił się od 
młodości. Nie było wątpliwości — zobaczył to — zobaczyć było czasow-
nikiem, którego używał zawsze, żeby określić ten decydujący moment — 
kiedy dzwoniły dzwony sąsiedniego kościoła Najświętszej Maryi Panny od 
Aniołów. To radosne dzwonienie nigdy nie wygasło w jego uszach.

* * *
Dzisiaj mijają trzy lata — pisał 2 października 1931 roku— od kiedy 

w klasztorze księży misjonarzy od św. Wincentego a Paulo zebrałem w ca-
łość pojedyncze notatki, które do tej pory prowadziłem. Tego dnia parszywy 
osiołek zdał sobie sprawę z pięknego i ciężkiego ładunku, jaki Pan, w swojej 
niewytłumaczalnej dobroci, złożył na jego grzbiecie. Tego dnia Pan założył 
swoje Dzieło. Od tej chwili zacząłem opiekować się duszami świeckich, stu-
dentów i innych młodych osób. I tworzyć grupy. I modlić się. I zachęcać do 
modlitwy. I cierpieć...

I dodał: Otrzymałem światło dotyczące całego Dzieła, kiedy czytałem te 
papiery. Ukląkłem wzruszony — byłem sam w swoim pokoju, między jedną 
a drugą nauką — dziękowałem Panu i pamiętam ze wzruszeniem bicie dzwo-
nów parafii Najświętszej Maryi Panny od Aniołów.

* * *
Parszywy osiołek: w ten sposób określał siebie samego w swoich Zapi-

skach wewnętrznych, poruszony pokorą tego zwierzęcia. Nie jestem nic wart, 
nic nie mam, nic nie mogę, nic nie wiem, jestem niczym, niczym — powtarzał, 
uznając własną nicość, co prowadziło go do stałego wysławiania wielkości 
Boga i cudów, które czynił w jego życiu. ◼

8. MADRYT, 2 PAŹDZIERNIKA 1928 r.

Patronat Chorych w Madrycie. U dołu: niektóre 
zawiadomienia skierowane do św. Josemaríi, 
z prośbą o posługę kapłańską dla chorych 
w różnych częściach miasta.
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Uniwersytet Centralny 
w Madrycie, gdzie św. Josemaría 

pisał doktorat z prawa.

Św. Josemaría  
na zdjęciu 

z lat dwudziestych.
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Niech liczy się tylko Jezus8. MADRYT, 2 PAŹDZIERNIKA 1928 r.

W 2008 roku, w parafii 
Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Aniołów 
w Madrycie, została 
poświęcona kaplica 

św. Josemaríi. Główny obraz 
przedstawia moment 

założenia Opus Dei.

Dom rekolekcyjny księży 
misjonarzy obok bazyliki 

Najświętszej Maryi Panny 
od Cudownego Medalika.

Jeden z dzwonów parafii Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Aniołów, które 
dzwoniły 2 października 1928 roku, w dniu 
założenia Opus Dei. W październiku 1972 
roku został on podarowany św. Josemaríi, 
który polecił, aby zainstalować go 
przy ołtarzu polowym, na głównym 
placu, w sanktuarium w Torreciudad.
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Plan miasta z 1938 roku. Niektóre miejsca związane
z założeniem Opus Dei i pierwszymi latami jego istnienia.

MADRYT

Źródło: Estado Mayor del Aire, 2a Sección Información,
Servicio de Cartografía, Madrid (1938), Fondos del IGN, CC BY 4.0 ign.es.
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Bazylika św. Michała
Przez pierwsze miesiące 
w stolicy św. Josemaría 
odprawiał tam Mszę Św. 
Otrzymywane stypendia 
pozwalały mu się utrzymać.

Pierwsze mieszkania
Przez kilka dni mieszkał 
w pensjonacie przy ulicy 
Farmacia, zanim zamieszkał 
w domu dla kapłanów 
przy ulicy Larra (od maja 
do listopada 1927 roku).

Uniwersytet Centralny
Przyczyną przeprowadzki 
do Madrytu było pragnienie 
uzyskania doktoratu z prawa.

Patronat Chorych
Od czerwca 1927 
do października 1931 roku 
św. Josemaría był kapelanem 
Patronatu Chorych. Jego 
kapłański zapał prowadził go 
do zajmowania się wieloma 
potrzebującymi, zwłaszcza 
w ubogich dzielnicach.

Rodzina Escrivá 
w Madrycie
W listopadzie 1927 roku 
z Saragossy przybyli jego 
matka i rodzeństwo. 
Zamieszkali przy ulicy 
Fernando el Católico. Do 1936 
roku przeprowadzali się 
pięciokrotnie: do mieszkania 
kapelana Patronatu Chorych, 
do mieszkania przy ulicy 
Viriato, do innego przy ulicy 
Martínez Campos, do domu 
rektora Patronatu Świętej 
Elżbiety i do mieszkania przy 
ulicy Rey Francisco (wówczas 
zwanej Doctor Cárceles).

Szpital Prowincjalny
Kiedy św. Josemaría opuścił Patronat Chorych, 
nadal opiekował się chorymi w różnych szpitalach. 
Często chodził do Szpitala Prowincjalnego, dzisiaj 
przekształconego w Centrum Sztuki Reina Sofía.

Kobiety w Opus Dei
14 lutego 1930 roku, odprawiając Mszę Św. 
w domu markizy de Onteiro (przy ulicy Alcalá 
Galiano), zrozumiał, że powinien rozpocząć 
pracę Opus Dei z kobietami.

Akademia DYA
Pierwsze dzieło korporacyjne Opus 
Dei. Od grudnia 1933 do czerwca 
1934 roku funkcjonowało przy 
ulicy Luchan nr 33.

Akademik DYA
W roku akademickim 1934-1935
Akademia DYA zamieniła się w akademik 
przy ulicy Ferraz nr 50. Byli w trakcie 
przeprowadzki pod nr 16, kiedy w lipcu 
1936 roku wybuchła wojna domowa.
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Założenie Opus Dei
2 października 1928 roku 
św. Josemaría przebywał 
na rekolekcjach w głównym 
domu księży misjonarzy 
w Madrycie, obok bazyliki 
Najświętszej Maryi Panny 
od Cudownego Medalika. Właśnie 
wtedy wydarzyło się to, o co modlił 
się od lat. Z całkowitą jasnością ujrzał 
misję powierzoną mu przez Boga.

Kościół NMP Królowej Aniołów
Założyciel Opus Dei wspominał, 
że 2 października 1928 roku usłyszał bicie 
dzwonów z tego kościoła.

Patronat św. Elżbiety
W latach 1931-1945 św. Josemaría był związany 
z Królewskim Patronatem św. Elżbiety. Do grudnia 
1934 roku był tymczasowym kapelanem. W kolejnych 
latach zajmował stanowisko rektora.
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8

9



5958

Niech liczy się tylko Jezus

Od 2 października 1928 roku jego życie miało tylko jeden cel: wypełnić wolę 
Bożą. Być wiernym narzędziem, otwierać tę konkretną drogę do świętości 
pośród świata, którą powierzył mu Bóg. Drogę do świętości dla zwykłych 
chrześcijan, drogę do świętości przez pracę. Otwarły się — mówił — Boże 
drogi na ziemi — i tłumaczył: Zwykli chrześcijanie. Zaczyn w cieście. Naszą 
drogą jest to, co zwyczajne, naturalność. Naszym środkiem jest praca zawo-
dowa. Wszyscy [mogą stać się] świętymi!

Wydawało mu się, że chodzi o drogę do świętości tylko dla mężczyzn. 
Nigdy nie będzie kobiet w Opus Dei — za nic w świecie — pisał w początkach 
lutego 1930 roku. Jednak 14 lutego, kiedy odprawiał Mszę Świętą, odkrył 
kolejny rozstrzygający aspekt woli Bożej: wbrew temu, co myślał od po-
czątku, Bóg zechciał, żeby w Jego Dziele były kobiety.

To tak, jakby owo pierwsze światło, które otrzymał mniej niż półtora 
roku wcześniej, 2 października 1928 roku, było tak potężne, tak oślepiające, 
że nie pozwoliło mu pojąć — z powodu swojego blasku — niektórych decy-
dujących aspektów woli Bożej. Teraz, kiedy jego oczy przyzwyczaiły się już 
do tego światła, Bóg ukazywał mu zupełnie nieoczekiwane perspektywy.

Owego 14 lutego 1930 roku Pan sprawił, że poczułem coś, czego doświad-
cza ojciec, który nie spodziewa się już kolejnego dziecka, a Bóg mu je zsyła. I od 
tego czasu wydaje mi się, że mam obowiązek okazywać wam więcej uczucia 

— mówił do swoich córek w Opus Dei — patrzę na was, jak matka patrzy 
na swoje najmłodsze dziecko.

* * *
Na tym polega typowo Boski sposób działania. Bóg zwykle daje nam 

poznać swoją wolę stopniowo, bardzo często ukrytą w półcieniu, żebyśmy 
wzmacniali cnotę wiary. Najpierw ukazuje jeden aspekt swojej woli, potem 
kolejny i kolejny... Jest to przejaw głębokiej mądrości Boga i Jego cierpliwej 
pedagogiki w stosunku do ludzi. Gdybym w 1928 roku wiedział, co mnie cze-
ka — mówił św. Josemaría wiele lat później — to by mnie wówczas zabiło. 
Jednakże Bóg Nasz Pan potraktował mnie jak dziecko. Nie pokazał mi od razu 
całego ciężaru i prowadził mnie naprzód małymi krokami... ◼

99Kobiety
w Opus Dei
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Niech liczy się tylko Jezus9. KOBIETY W OPUS DEI

Figurka Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes, która 
znajdowała się w kaplicy 
markizy de Onteiro, gdzie 
św. Josemaría odprawiał Mszę 
Świętą 14 lutego 1930 roku. 
Obecnie jest przechowywana 
w siedzibie Asesorii regionalnej 
w Hiszpanii.

Wizerunek Matki Bożej, który szczególnie lubił 
założyciel Opus Dei. Należał do jego matki, 
która nazywała go obrazem „Matki Bożej 
od uczesanego Dzieciątka”. Św. Josemaría 
podarował później obraz swoim córkom.

W środku zdjęcia bł. Guadalupe Ortiz de 
Landázuri i Carmen Escrivá, z niektórymi 
z pierwszych kobiet z Dzieła. Siostra 
św. Josemaríi, razem ze swoją matką, 
wspierała początki Opus Dei, tworząc 
atmosferę prawdziwej 
chrześcijańskiej rodziny.

Pierwszy ośrodek Opus Dei 
dla kobiet (po lewej), który 
rozpoczął swoją 
działalność w 1942 roku. 
Tutaj, podczas 
odprawiania Mszy Świętej, 
założyciel ujrzał 
rozwiązanie pozwalające 
na obecność kapłanów 
w Opus Dei. Było to 
14 lutego 1943 roku.
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Niech liczy się tylko Jezus9. LAS MUJERES EN EL OPUS DEI

Guadalupe Ortiz de Landázuri, urodziła się 
w Madrycie 12 grudnia 1916 roku. Poznała 

św. Josemaríę w 1944 roku i była jedną 
z pierwszych kobiet, które poprosiły 

o przyjęcie do Opus Dei. Była doktorem nauk 
chemicznych. Wspierała inicjatywy na rzecz 

młodzieży, pracowników i matek rodzin. 
Rozpoczęła pracę apostolską Opus Dei 

w Meksyku (1950-1956), gdzie uruchomiła 
liczne akademiki studenckie, szkołę dla kobiet 

ze wsi i wędrowną przychodnię lekarską. 
Ci, którzy ją znali, wspominają, że była osobą 

radosną i uśmiechniętą, która potrafiła 
przekazywać swój optymizm innym. Zmarła 

w Pampelunie, w opinii świętości, 16 lipca 
1975 roku. Została beatyfikowana 18 maja 

2019 roku w Madrycie.

Guadalupe Ortiz de Landázuri: 
pierwsza beatyf ikowana 

kobieta z Opus Dei
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9. KOBIETY W OPUS DEI

Ceremonia beatyfikacji Guadalupe Ortiz de Landázuri. Odbyła się 
ona 18 maja 2019 roku w Madrycie i wzięło w niej udział 

jedenaście tysięcy osób przybyłych z całego świata.

Ks. prał. Fernando Ocáriz zwraca się 
do kardynała Angelo Becciu podczas uroczystości.
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Niech liczy się tylko Jezus

Krok po kroku Bóg dawał mu poznać coraz głębiej swoją wolę. Działo się 
to pośród długich okresów duchowej oschłości, w których nie brakowało 
chwil prawdziwej radości i nowych Bożych olśnień. Wśród nich było jed-
no, które natychmiast i bezpośrednio potwierdziło istotę założycielskiego 
charyzmatu Opus Dei.

Miało to miejsce 7 sierpnia 1931 roku, w święto Przemienienia Pańskie-
go, w diecezji madryckiej, kiedy odprawiał Mszę Świętą. Nadeszła chwila 
przeistoczenia — pisał tego samego dnia w swoim zeszycie. — W chwili, 
kiedy podnosiłem Świętą Hostię (...), przyszły mi na myśl z nadzwyczajną siłą 
i jasnością następujące słowa z Pisma: „et si exaltatus fuero a terra, omnia tra-
ham ad me ipsum” (Ioann. 12, 32 Vlg) — A Ja, gdy zostanę wywyższony nad 
ziemię, przyciągnę wszystko do siebie. Zwykle wobec tego, co nadprzyrodzo-
ne, odczuwam lęk. Potem nadchodzi ne timeas!, to Ja jestem. I zrozumiałem, 
że to Boży mężczyźni i Boże kobiety wzniosą Krzyż za pomocą nauki Chrystusa 
na szczycie wszystkiego, czym zajmuje się człowiek... I zobaczyłem, jak Pan 
triumfuje, przyciągając wszystko do Siebie.

Od chwili otrzymania nowego Bożego światła, św. Josemaría głosił 
ze szczególną siłą konieczność umieszczenia Chrystusa wewnątrz każdej 
ludzkiej działalności poprzez uświęconą i uświęcającą pracę.

Trochę później nowe wewnętrzne poruszenia łaski uzupełniały i roz-
wijały w jego duszy aspekty owej woli Bożej, którą Bóg ukazał mu 2 paź-
dziernika. Jeden z nich naznaczył głęboko jego duszę. Pewnego jesienne-
go dnia 1931 roku, w szczególnie podniosłej modlitwie, uświadomił sobie 

— w bardzo żywym świetle i w niezwykle szczególny sposób — poczucie 
Bożego synostwa, które stanowi fundament duchowości Opus Dei.

Rozważałem — pisał w swoich Zapiskach wewnętrznych — dobroć Boga 
w stosunku do mnie i pełen wewnętrznej radości miałem ochotę krzyczeć, żeby 
wszyscy na ulicy dowiedzieli się o mojej synowskiej wdzięczności: Ojcze! Oj-
cze! A jeśli nie krzyczałem, to szedłem, zwracając się do Niego po cichu w ten 
sposób (Ojcze!) wielokrotnie, pewien, że Mu się to podoba.

W kilka dni później, 16 października 1931 roku, to uczucie ożywiło się 
w chwili modlitwy, w której splotły się oschłość i żywa wiara: Chciałem 
się pomodlić po Mszy Świętej w ciszy mojego kościoła, jednak nie udało mi 
się to. Przy dworcu Atocha kupiłem gazetę (A.B.C.) i wsiadłem do tramwaju. 
Aż do teraz, kiedy to wszystko piszę, nie przeczytałem więcej niż jeden akapit. 
Czułem, jak płynie obfi ta i gorąca modlitwa uczuć. Tak było podczas jazdy 
tramwajem aż do domu. →

1010Nowe odkrycia
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Niech liczy się tylko Jezus

W chwilach po ludzku trudnych — napisał później — (...) odczułem dzia-
łanie Pana, który sprawił, że w moim sercu i w moich ustach, z siłą, której nie 
da się opanować, kiełkowało to czułe wezwanie: Abba! Pater! Byłem na ulicy, 
w tramwaju. Ulica nie uniemożliwia naszego kontemplacyjnego dialogu. Dla 
nas zgiełk świata jest miejscem modlitwy.

Ta głęboka świadomość synostwa Bożego wyryła się od owej chwili 
w najintymniejszej głębi jego duszy. Rozumiał jasno, że jest to fundament 
owego ducha uświęcenia i apostolstwa, do którego rozpowszechniania 
wzywał go Bóg.

Owo światło nie tylko stanowiło impuls i bodziec do jego osobistej mo-
dlitwy, która stała się jeszcze intensywniejsza i bardziej ufna wobec Boga 
Ojca, który miłuje nas bardziej niż wszystkie matki świata mogą kochać swo-
je dzieci. To natchnienie sprawiło też, że uczył innych nowego spojrzenia 
na całą ludzką rzeczywistość. Właśnie dlatego, że jesteśmy dziećmi Boga 

— wspominał później — ta prawda prowadzi nas również do spoglądania 
z miłością i z podziwem na wszystko, co wyszło spod rąk Boga Ojca Stworzy-
ciela. I w ten sposób jesteśmy ludźmi kontemplacyjnymi pośród świata, mi-
łując świat.

Poznać Jezusa Chrystusa, dać Go poznać innym, zanieść Go we wszystkie 
miejsca — zdecydowanymi pociągnięciami pióra zapisał św. Josemaría 
na niewielkim skrawku papieru. Te słowa krótko określały cel, który 
pod wpływem Bożego natchnienia postanowił zrealizować w ciągu swo-
jego życia. Aby to osiągnąć, dotarł do tysięcy mężczyzn i kobiet wszystkich 
zawodów, ze wszystkich stanów społecznych, i sprawił, że w ramach ich 
chrześcijańskiego powołania, poczuli się przynagleni do działania w tym 
samym kierunku.

Poruszony pragnieniem, aby zanieść Chrystusa we wszystkie miejsca, 
Święty Josemaría przypominał swoim dzieciom w Opus Dei — co nazywał 
wielką katechezą — że powinni ukazywać Chrystusa, prezentując bogactwo 
i wymagania chrześcijańskiego powołania. Każdy człowiek w tym miejscu, 
w którym Bóg umieścił go w świecie.

Te wymogi — tłumaczył — nie mogą być redukowane do okresowego 
spełniania pewnych obowiązków religijnych. Muszą wzbogacać i ożywiać 
wszystko — zajęcia osobiste, rodzinne i społeczne. ◼

10. NOWE ODKRYCIA

Dawny widok deptaka Atocha 
i stacji kolejowej w Madrycie 
o tej samej nazwie (nazywanej 
pierwotnie Dworcem 
Południowym). W podobnym 
tramwaju założyciel Opus Dei 
otrzymał szczególną łaskę 
od Boga, który utwierdził go 
w duchu Bożego synostwa. 
Obok: pierwsza strona 
dziennika ABC z 16 
października 1931 roku.
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Niech liczy się tylko Jezus10. NOWE ODKRYCIA

Figurka Najświętszej Maryi 
Panny de la Almudena 
w murach katedry 
w Madrycie, około 1942 
roku. Św. Josemaría często 
modlił się przed nią, 
przystając na ulicy. 
Przypomina o tym 
płaskorzeźba w kaplicy 
poświęconej założycielowi 
Opus Dei w katedrze. 
U góry: dawne zdjęcie tego 
miejsca; po lewej: 
aktualny widok.

Zdjęcie datowane na 1930 rok 
w Madrycie. Obok św. Josemaríi (stoi 

z prawej) widać trzech pierwszych 
mężczyzn, którzy chcieli związać się 

z Opus Dei: Isidoro Zorzano, młody 
inżynier, którego św. Josemaría znał 

jeszcze z Logroño; ks. Norberto 
Rodríguez, który również był kapelanem 
Patronatu Chorych; José Romeo, student 

architektury, którego brat zetknął się 
z założycielem Opus Dei na Wydziale 

Prawa w Saragossie.
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Niech liczy się tylko Jezus

W głębi duszy Bóg ciągle i nieustannie przynaglał go: Więcej, więcej, więcej: 
tysiące mężczyzn i kobiet, nowe miasta, nowe państwa, inne kontynenty, 
cały świat! On zaś był jedynie trzydziestoletnim kapłanem, który musiał 
utrzymywać swoją rodzinę, bez pieniędzy, bez środków, bez doświad-
czenia. Mówił, że mógł liczyć wówczas tylko na łaskę Bożą i dobry humor.

* * *
Jako dziecko (zanim Bóg powołał go do kapłaństwa) chciał zostać ar-

chitektem i budować wielkie domy i wysokie gmachy. A teraz okazało się, 
że musi wznieść jeden, niezwykle wysoki i wyjątkowy budynek nadprzy-
rodzony. Bóg żądał od niego, żeby położył fundamenty pod Dzieło Boże. 
Jak do tego się zabrać?

Nadprzyrodzone cele? — pomyślał. — Nadprzyrodzone środki! To 
będą fundamenty tego Dzieła, tego Bożego działania — Opus Dei: cier-
pienia nieuleczalnie chorych, ból najbardziej opuszczonych, modlitwy 
dzieci. Modlitwa, ból ofi arowany Bogu. Tak, to będzie podstawa, solidny 
fundament Opus Dei.

Udałem się w poszukiwaniu męstwa — opowiadał później — do najuboż-
szych dzielnic Madrytu. Wiele godzin, wszędzie, codziennie, pieszo z jednego 
krańca na drugi, wśród ubogich skrępowanych swoją biedą i ubogich nędz-
ników, którzy nie mieli zupełnie nic, pośród zasmarkanych dzieci, brudnych, 
ale jednak dzieci, czyli dusz miłych Bogu.

Prowadzenie tej pracy nie było łatwe. Jakie niebezpieczeństwa czeka-
ły na młodego księdza w tym okresie politycznego wrzenia w Hiszpanii? 
Samo noszenie sutanny w niektórych dzielnicach na peryferiach Madrytu 
oznaczało liczne wyzwiska i groźby. Święty Josemaría wykazywał wielką 
odwagę. Bez niej ta charytatywna praca w robotniczych osiedlach i bied-
nych dzielnicach Madrytu byłaby niemożliwa.

Chodził również odwiedzać chorych w różnych szpitalach: w Szpitalu 
Ogólnym lub Prowincjalnym, w Szpitalu Królewskim, który później został 
nazwany Szpitalem Narodowym, a w którym w odosobnieniu opiekowano 
się chorymi zakaźnie, oraz w Szpitalu Księżniczki przy rondzie San Ber-
nardo. Co roku umierały tam tysiące osób z powodu tyfusu, ostrego za-
palenia płuc, ospy i gruźlicy. Zwłaszcza jeśli chodzi o tę ostatnią chorobę, 
wskaźniki śmiertelności były zatrważające. Niektóre z tych sal pełnych 
gruźlików były ni mniej, ni więcej jak tylko przedsionkiem śmierci, gdzie 
ci mężczyźni i kobiety dożywali ostatnich dni swojego życia bez żadnej 
nadziei na wyleczenie. →

1111Na fundamencie
z cierpienia
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Niech liczy się tylko Jezus

Jak opowiadał wiele lat później, prosił tych wszystkich biednych lu-
dzi, którymi opiekował się duchowo i których wspomagał w ich potrze-
bach materialnych, żeby ofiarowali te cierpienia, godziny spędzone w łóżku, 
swoją samotność — niektórzy byli bardzo samotni — żeby ofiarowali Panu to 
wszystko w intencji pracy, którą wykonywaliśmy wśród młodych ludzi.

* * *
Nasza aktualna praca? — pisał do inżyniera Isidoro Zorzano, jednego 

z pierwszych członków Opus Dei, który pracował w Maladze. —Każdy z nas 
jest skałą, na której opiera się fundament. Trzeba nabywać mocy duchowej, 
niezwykłej wytrzymałości, aby móc wytrzymać wielki ciężar Dzieła Bożego. 
Modlić się. Pokutować.

Jego pokuta stała się w tych latach bardzo intensywna. Pan prosi mnie 
niewątpliwie — pisał do swojego kierownika duchowego 22 czerwca 1933 
roku po kilku dniach rekolekcji — żebym nasilił pokutę. Kiedy jestem Mu 
wierny w tej kwestii, wydaje się, że Dzieło rozwija się z nową siłą.

Umartwiał się, modlił i zachęcał do modlitwy. Ksiądz José María Somo-
ano, jeden z kapłanów, którzy pomagali założycielowi na początku, często 
mówił Maríi Ignacii Garcíi Escobar, chorej na gruźlicę kobiecie, która ocze-
kiwała na śmierć w Szpitalu Królewskim: «Mario, trzeba dużo się modlić 
w pewnej intencji, która służy dobru wszystkich. Ta modlitwa nie dotyczy 
tylko najbliższych dni. To powszechne dobro, które wymaga modlitwy 
i ofiary: teraz, jutro i zawsze. Proś niestrudzenie...».

María Ignacia, która niewiele później poprosiła o przyjęcie do Dzieła, 
ofiarowała wszystkie swoje intensywne cierpienia w tej intencji, tak samo 
jak wiele innych chorych kobiet ze szpitala: «W nocy — pisała w swoim 
zeszycie z notatkami — kiedy bóle nie dają mi zasnąć, często przypomi-
nam Naszemu Panu o jego intencji».

Święty Josemaría słusznie mógł mówić przez całe swoje życie, że Opus 
Dei narodziło się wśród ubogich i chorych z madryckich szpitali. ◼

11. NA FUNDAMENCIE Z CIERPIENIA

Płaskorzeźba w kaplicy 
poświęconej św. Josemaríi 
w katedrze de la Almudena 
przypomina o jego pracy 
wśród chorych, 
w pierwszych latach 
istnienia Dzieła. 
U dołu: zdjęcie Szpitala 
Ogólnego (zwanego też 
Prowincjalnym), dzisiaj 
zamienionego w Muzeum 
Narodowe Centrum Sztuki 
Reina Sofía. Św. Josemaría 
zaczął odwiedzać 
co niedzielę chorych w tym 
szpitalu w październiku 
1931 roku, kiedy opuścił 
Patronat Chorych i został 
kapelanem klasztoru 
św. Elżbiety. 
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Szpital Królewski, 
utworzony w 1925 roku. 

Św. Josemaría często 
odwiedzał chorych z tego 

szpitala: udzielał im 
sakramentów, opiekował 
się nimi w ich potrzebach 

i prosił o modlitwy 
za Opus Dei.

María Ignacia García Escobar – jedna z pierwszych kobiet, która zechciała 
związać się z Opus Dei. Zmarła w 1933 roku w Narodowym Szpitalu 
Chorób Zakaźnych, znanym powszechnie jako Szpital Królewski.

Ksiądz José María Somoano był 
kapelanem Szpitala Narodowego, gdy 
poznał św. Josemaríę w styczniu 1932 

roku. Został usunięty ze swojego 
stanowiska w kwietniu z powodu 

nowych przepisów otwarcie 
uderzających w Kościół. Mimo to nadal 

odwiedzał chorych, nie zważając 
na ryzyko, jakie niosła za sobą taka 
pomoc w czasach pogardy dla Boga 

i człowieka. Zmarł męczeńsko 16 lipca 
1932 roku, otruty przez wrogów 

Kościoła. Kilka tygodni wcześniej 
ofiarował swoje życie Bogu.

María Ignacia dowiedziała się o Opus Dei 
za pośrednictwem szpitalnego kapelana, księdza 
José Maríi Somoano. Po jego śmierci pozostawiła 
poruszające świadectwo o tym, jak prosił ją 
o modlitwy za Dzieło: «Marío, musimy dużo prosić 
w pewnej intencji, która posłuży dobru nas 
wszystkich. To nie jest prośba tylko na najbliższe dni 
– to powszechne dobro, które wymaga modlitwy 
i ofiary teraz, jutro i zawsze. Proś niestrudzenie, 
ponieważ cel tej intencji jest bardzo piękny».

11. NA FUNDAMENCIE Z CIERPIENIA
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Josemaría chciał poruszać się w Bożym tempie, a Bóg bardzo szybko posu-
wał się do przodu. Trzeba było wszystko zbudować od zera, a on nie miał 
ani ludzkich, ani materialnych czy fi nansowych zasobów. Mimo wszystko 
rzucił się na głęboką wodę: w 1933 roku uruchomił pierwsze korporacyjne 
dzieło apostolskie Opus Dei: Akademię DYA.

Na początku była to niewielka akademia z wykładami dla studentów 
prawa i architektury. Później powiększyła się i zamieniła w akademik dla 
studentów. Przy użyciu inicjałów tych dwóch kierunków — Prawa i Archi-
tektury [hiszp. Derecho y Arquitectura] — utworzono jego nazwę, chociaż 
DYA można było odczytywać również inaczej, w bardziej nadprzyrodzony 
sposób — jako Dios y Audacia [Bóg i Odwaga].

Rzeczywiście, św. Josemaríi nie brakowało ludzkiej odwagi i zaufania 
do Boga. Nie brakowało mu również długów. Kiedy otrzymywał pieniądze, 
żeby zapłacić rachunek za prąd, nie starczało mu na telefon. To była ciągła 
niewiadoma. Niektórzy uważali to za szaleństwo. To tłumaczy, dlaczego 
jeden z jego przyjaciół powiedział, że było to jak «skok z wielkiej wyso-
kości bez spadochronu». Patrząc czysto po ludzku, być może nie brako-
wało mu racji.

Początki dzieł Bożych nigdy nie były łatwe. Po pokonaniu rozmaitych 
trudności, 31 marca 1935 roku, św. Josemaría odprawił Mszę Świętą i po-
zostawił Najświętszy Sakrament w pierwszym Tabernakulum Opus Dei 
na świecie. A miało to miejsce w tym samym akademiku przy ulicy Fer-
raz. Co za radość! Pierwsze szaleństwo jego życia stało się rzeczywistością.

* * *
Święty Josemaría nigdy nie pojmował świętości jako czegoś przeżywa-

nego do wewnątrz albo jako rzeczywistości oderwanej od zwykłego ludz-
kiego życia. Pamiętał, że Bóg umiłował świat do końca, posyłając swojego 
Syna, który stał się człowiekiem, żeby odkupić ludzkość. Wiedział, że dla 
zwyczajnego chrześcijanina, żyjącego pośród świata, podążanie za Jezu-
sem oznacza naśladowanie Jego hojności i oddania. Oznacza także walkę 
o to, by poprzez kształtowanie społeczeństwa po chrześcijańsku chwała 
Chrystusa rozbłysła we wszystkim. 

W tym zadaniu intelektualistom przypada szczególna odpowiedzial-
ność, przez wzgląd na ich rolę w społeczeństwie. To dlatego przynaglał 
młodych studentów i wszystkie osoby, które go otaczały, żeby zgłębiały 
chrześcijańską doktrynę. Zachęcał ich do rozpowszechniania jej z odwagą, 
bo niewiedza jest największym wrogiem wiary. Tłumaczył: O ile można to tak 
wyrazić, nakaz Chrystusa skierowany do Apostołów staje się nagląco aktualny: 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Nie możemy być bierni, nie możemy 
siedzieć z założonymi rękami, nie możemy zamykać się sami w sobie. Stań-
my do walki dla Boga, do wielkiej walki pokoju, pogody ducha i doktryny. ◼

1212Pierwsze szaleństwo
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Na półpiętrze tego budynku w Madrycie, 
przy ulicy Luchana, miała swoją pierwszą 
siedzibę Akademia DYA (od końca 1933 
roku do początków roku akademickiego 
1934-1935).

Pierwsze Tabernakulum Opus Dei w drugiej 
siedzibie Akademii i Akademika DYA.

Powyżej: niektórzy 
z mieszkańców DYA w roku 
akademickim 1935-1936. 
W prawym górnym rogu 
św. Josemaría z grupą 
studentów na tarasie 
akademika w marcu 1935 roku.
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W połowie lat 30. wydawało się, że wszystko zaczyna działać coraz lepiej: 
rozwijał się akademik DYA, poczyniono pierwsze starania, żeby rozpocząć 
pracę apostolską w Walencji, przybywało nowych powołań…, ale nasta-
ło również lato 1936 roku, a z nim straszliwa hiszpańska wojna domowa.

Ta bratobójcza walka zrosiła krwią hiszpańską ziemię i stała się po-
nurą kartą w historii Kościoła. Tylko jednego dnia owego lata, 25 lipca, 
w święto Jakuba Apostoła, patrona Hiszpanii, zostało zamordowanych 95 
duchownych w całym kraju. Natomiast w sierpniu antyklerykalne barba-
rzyństwo zawładnęło ulicami miast i całymi wioskami. Popełniono 2077 
morderstw — około 70 dziennie — wobec kapłanów, zakonników i za-
konnic. Nie brakowało też morderstw wielu świeckich kobiet i mężczyzn, 
tylko z tego powodu, że byli katolikami.

* * *
Od 21 lipca 1936 roku św. Josemaría przebywał w domu swojej matki, 

jednak miejsce nie należało do bezpiecznych. Już na początku sierpnia 
powiedziano mu, że w tym domu odbędzie się rewizja. Dalszy pobyt byłby 
szaleństwem i musiał schronić się w domu przyjaciela. Nie były to próżne 
obawy. Wkrótce potem dotarła do nich wiadomość, że powieszono męż-
czyznę, który był do niego bardzo podobny.

Rozpoczęła się długa udręka związana z ciągłą zmianą miejsca schro-
nienia. Przenosił się z jednego prywatnego mieszkania do drugiego. Było 
to niebezpieczne dla wszystkich. W tych okolicznościach udzielenie schro-
nienia kapłanowi pod własnym dachem było równoważne z podpisaniem 
na siebie wyroku śmierci.

30 sierpnia chronił się z innymi ściganymi w mieszkaniu przy ulicy Sa-
gasta. Jeden z nich nie wiedział, kim jest Escrivá. Wiele lat później wspomi-
nał: «Milicjanci weszli, żeby zrobić jedną z tych swoich rewizji. Sprawdzali 
od piwnicy po strych... Zaczęli badać piwnice i potem wchodzili na każde 
z pięter. Zanim dotarli do naszego, wewnętrznymi schodami weszliśmy 
na strych, pełen węglowego pyłu i starych gratów jak wszystkie strychy. 
Nie mogliśmy tam stanąć wyprostowani, dlatego że sięgaliśmy głowa-
mi do sufi tu... Było nieznośnie gorąco. W pewnej chwili usłyszeliśmy, jak 
wchodzą na strych obok, żeby zrobić rewizję... →

1313Lato 1936 roku
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W tej sytuacji zbliża się do mnie ksiądz Josemaría i mówi:

— Jestem kapłanem. Przeżywamy trudne chwile. Jeśli chcesz, uczyń akt 
skruchy i udzielę ci rozgrzeszenia.

W zupełnie niewyjaśniony sposób, po zrobieniu rewizji w całym domu, 
ominęli nasz strych. Przyznanie się przede mną, że jest kapłanem, ozna-
czało dużą odwagę, dlatego że mogłem go zdradzić i na wypadek, gdyby 
weszli, mógłbym próbować ocalić własne życie, wydając go».

W tej sytuacji w październiku 1936 roku nie miał innego wyjścia, jak 
schronić się w klinice dla umysłowo chorych, prowadzonej przez przyja-
ciela rodziny, doktora Suilsa. Cóż za ironia! Ile razy nazywano go szaleńcem 
z powodu jego apostolskich przygód, a teraz musiał uchodzić za wariata. ◼

13. LATO 1936 ROKU

Podczas hiszpańskiej wojny 
domowej ofiarą dzikiej 

nienawiści padły również 
kościoły i pomniki. Na zdjęciu 
grupa milicjantów strzela do 

figury Najświętszego Serca 
Pana Jezusa na Wzgórzu 

Aniołów, na południu Madrytu.

Klinika 
psychiatryczna 
doktora Suilsa 
na obrzeżach 
Madrytu. Poniżej: 
założyciel Opus Dei 
w 1937 roku.

Ta figurka Maryi znajduje się u podstawy 
pomnika Kolumba, na madryckim placu 
noszącym jego imię. Po lewej: pomnik 
Kolumba na zdjęciu z początków 
XX wieku. Przed tą figurką św. Josemaría 
modlił się wielokrotnie podczas 
wojny domowej.
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Po pewnym czasie, w marcu 1937 roku, założyciel znalazł schronienie 
w Konsulacie Hondurasu i spędził tam kilka miesięcy. Był tak wycieńczo-
ny, że kiedy jego matka, doña Dolores, przyszła go odwiedzić na początku 
jego pobytu, rozpoznała go tylko po głosie. Ów czas był okresem intensyw-
nej modlitwy i pokuty — czasem wewnętrznego cierpienia i duchowego 
dojrzewania, co odzwierciedlił w 697 punkcie Drogi:

Wydarzenia publiczne zmusiły cię do przymusowego odosobnienia, które 
w tych okolicznościach jest gorsze niż zamknięcie w więzieniu. — Przeżywasz 
jakby „zaćmienie” swojej osobowości.

Nie znajdujesz pola do działania: wszędzie egoizm, niezdrowa ciekawość, 
brak zrozumienia i nieprzychylne szepty. — Owszem, i co z tego? Zapominasz 
o swojej wolnej woli, o potędze „dziecka”? — Brak liści i kwiatów (działal-
ności zewnętrznej) nie wyklucza rozrastania się i aktywności korzeni (ży-
cia wewnętrznego).

Pracuj! Sprawy w końcu przyjmą inny obrót, a wówczas wydasz więcej 
owoców niż do tej pory, i to wyborniejszych.

W sierpniu otrzymał wreszcie niepewne dokumenty, które pozwoli-
ły mu poruszać się z pewną swobodą po Madrycie. Mógł dalej prowadzić 
swoją pracę apostolską, chociaż okoliczności wymagały od niego potajem-
nego udzielania sakramentu pokuty podczas spaceru, udzielania chrztów 
po kryjomu albo głoszenia rekolekcji, zmieniając ciągle ich miejsce, żeby 
nie wzbudzać podejrzeń. Opiekował się również grupą zakonnic, które 
na skutek prześladowania musiały się ukrywać.

* * *
Miesiące? Lata? Nikt nie wiedział, ile może potrwać ów długi konfl ikt. 

Święty Josemaría próbował wyjechać z Madrytu od wielu miesięcy i czekał 
od marca na wyniki rozmaitych działań, kiedy pojawiła się pewna możli-
wość: przejście na drugą stronę frontu przez Pireneje. Zdecydował się na to 
rozwiązanie i po rozmaitych perypetiach 19 listopada 1937 roku przedsię-
wziął razem z innymi członkami Opus Dei i innymi osobami niebezpieczną 
wędrówkę przez góry.

Niewielka grupa uciekinierów rozpoczęła wyprawę pod kierunkiem 
górskiego przewodnika. Przez pięć nocy, pośród przepaści i urwisk ma-
szerowano aż do wyczerpania. →

1414Róża w środku nocy
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Noc 21 listopada spędzili na plebanii przylegającej do zniszczonego 
i opuszczonego kościoła. «Następnego dnia — opowiadał Juan Jiménez 
Vargas, jeden z członków Opus Dei, który mu towarzyszył — Ojciec wy-
dawał się bardzo zatroskany, chociaż nie powiedział nam niczego, co mo-
głoby tłumaczyć jego stan ducha. Nie spał przez całą noc. Czuł się tak źle, 
że postanowił nie odprawiać Mszy Świętej w owej chwili. Wyszedł z po-
koju i zszedł do kościoła, który był zniszczony. Milicjanci splądrowali go 
i spalili w grudniu 1936 roku.

Przebywał tam przez pewien czas. Kiedy wrócił, widać było, że jest 
nadzwyczaj radosny i niesie w ręku różę ze złoconego drewna. Chociaż 
wówczas nic nam nie powiedział, wszyscy odnieśliśmy wrażenie, że owa 
róża, która pochodziła z jednego ze zniszczonych ołtarzy kościoła, miała 
dla niego głębokie nadprzyrodzone znaczenie».

Założyciel pragnął przejść na drugą stronę, aby znowu cieszyć się 
pewną swobodą ruchów, konieczną do rozwijania Opus Dei. Jednak my-
ślał również o tych, których pozostawił w Madrycie. Niektórzy musieli 
się ukrywać, inni byli w więzieniu. W tej sytuacji prosił Boga o coś, czego 
sam nigdy by nie polecał — o znak, który utwierdziłby go w jego decy-
zji i umocnił w owych chwilach. Wchodząc do tego zniszczonego kościo-
ła, zobaczył na podłodze błysk róży z pozłacanego drewna, pochodzącej 
z jednego z ołtarzy kościoła — prawdopodobnie Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej — które zostały spalone przez milicjantów.

To róża ze złoconego drewna, która sama w sobie nie ma nic szczegól-
nego — tłumaczył po latach. Tam, blisko katalońskich Pirenejów, miałem 
ją po raz pierwszy w dłoniach. Był to prezent od Maryi Dziewicy, przez którą 
przychodzą do nas wszystkie dobre rzeczy.

W przyszłości miał niewiele mówić o tym wydarzeniu. Częściowo z po-
kory — bo to on był głównym bohaterem tych Bożych łask — a częściowo 
dlatego że w ogóle nie był zwolennikiem „cudowności”: Nie zapominajcie, 
moje dzieci — podkreślał zdecydowanie — że to, co nadprzyrodzone, dla nas 
znajduje się w tym, co zwyczajne.

W niedzielę 28 listopada mógł odprawić Mszę Świętą nad potokiem Ri-
balera.

«Klęcząc na skale — pisał wówczas jeden z uczestników wyprawy — 
niemal rozciągnięty na ziemi, odprawiał Mszę. Nie odprawia jej tak, jak 
inni znani mi kapłani: jego wyraźne i wymawiane z uczuciem słowa za-
padają w duszę. Nigdy nie słuchałem takiej Mszy jak dzisiaj, nie wiem, czy 
przez wzgląd na okoliczności, czy też dlatego, że ten kapłan jest święty». ◼

14. RÓŻA W ŚRODKU NOCY

Od 14 marca do końca 
sierpnia 1937 roku 

św. Josemaría chronił się 
w Konsulacie Hondurasu 

w Madrycie. Towarzyszyli mu 
jego brat Santiago i niektórzy 

członkowie Opus Dei. 
Sporządzili rysunki 

pokazujące, jak w tym okresie 
prześladowań celebrowali 

Eucharystię 
na zaimprowizowanym 

ołtarzu z walizek, 
a także układ zajmowanego 

przez nich pokoju. 
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W ostatnich dniach sierpnia 1937 roku św. Josemaría został mianowany 
intendentem Konsulatu Hondurasu. Dzięki dokumentowi, który mu wystawiono, 

prowadził kapłańską posługę w Madrycie do października, kiedy postanowił 
uciec ze strefy republikańskiej przez Pireneje. 

Po prawej: Miguel Fisac, św. Josemaría i Juan Jiménez Vargas w oczekiwaniu 
na rozpoczęcie wyprawy. Barcelona, 2 listopada 1937 roku.

Papierośnica, której św. Josemaría 
używał jako „przenośnego 

Tabernakulum”, żeby udzielać 
Komunii Św. osobom, które nie mogły 

przyjąć Eucharystii od początku 
wojny. Płócienna torebka z flagą 

Hondurasu oraz pieczęć konsulatu 
służyły za futerał papierośnicy. 
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Św. Josemaría i jego towarzysze podczas wyprawy mającej na celu 
przekroczenie Pirenejów ukrywali się w listopadzie 1937 roku przez 

osiem dni: najpierw w miejscowości Vilaró, a następnie w szałasie 
w lesie Rialp. Po lewej: wykonane przez nich rysunki ich kryjówki. 

U dołu: obrazek Matki Bożej del Pilar, który mieli ze sobą.
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Drewniana róża, którą św. Josemaría znalazł 
w Pallerols. Po prawej: rysunek wykonany przez 
jednego z członków Opus Dei, Pedro Casciaro, podczas 
przeprawy. U dołu: cała grupa w Andorze. Przebywali 
dziewięć dni w Księstwie Andory i stamtąd udali się 
do Hiszpanii, do strefy zajmowanej przez wojska 
narodowe. Po drodze udali się do Lourdes, 
żeby podziękować Matce Bożej za to, że dotarli 
na miejsce cali i zdrowi.

0 km 10

Trasa przebyta przez św. Josemaríę
podczas przejścia przez Pireneje,

od 19 listopada do 2 grudnia 1937 r.
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Nocą z 27 na 28 listopada 
docierają do urwiska Ribalera. 
Po drodze odpoczywają krótko
w Casa del Corb.

Pierwsza noc przeprawy

Noc druga
Od 28 listopada ekspedycję
prowadzi Josep Cirera. 
W sumie są to 24 osoby. 
29 listopada o świcie
docierają do Fenollet.

Z 29 na 30 listopada idą z Fenollet
do Borda de Conorbau. 900 metrów 
różnicy wysokości podczas pokonywania
Serra de Ares to szczególnie trudne
wyzwanie dla św. Josemaríi.

Noc czwarta
W nocy z 30 listopada na 1 grudnia 
wędrują z Borda de Conorbau
do Rocas de la Caubella, napotykając 
po drodze sporo niespodziewanych
przeszkód. Idą w górę rzek Castellbò
i Aravell, przekraczając je aż pięciokrotnie
i często mocząc przy tym nogi. 
Odpoczynek, pośród skał i zarośli, 
przychodzi dopiero z nastaniem dnia.

Noc piąta i ostatnia
1 grudnia około godz. 18.00 rozpoczyna się ostatni etap. 
Trasa wiedzie przez tereny szczególnie strzeżone, dlatego 
poruszają się powoli i zmuszeni są do długich postojów
oraz pełnego napięcia wyczekiwania. Docierają do Andory 
przez Mas d’Alins o świcie, w czwartek 2 grudnia, i wędrują 
dalej do Sant Julià de Lòria. Z „szałasu św. Rafała” przeszli
pieszo 87 kilometrów, pokonując różnicę wysokości sięgającą 
w sumie 5800 metrów. Z Sant Julià jadą autobusem 
do Escaldes, gdzie pozostają przez dziewięć dni, 
od 2 do 10 grudnia 1937 roku.

Vilaró
Dni 20 i 21
listopada 
spędzają
w jednym
z gospodarstw.

Pallerols
Noc z 21 na 22
listopada
spędzają na
dawnej plebanii.

22 listopada docierają
ostatnie dwie osoby 
z Barcelony. W ośmiu 
czekają w szałasie
do 27 listopada.

Autobus z Barcelony
19 listopada św. Josemaría wsiadł do autobusu do
Oliany. Towarzyszyło mu pięć innych osób związanych
z Opus Dei, a dwie kolejne czekały w Barcelonie.

Peramola
Noc z 19 na 20 listopada spędzili we trzech ukryci w sianie,
w wiejskiej stodole. 21 listopada w Vilaró
przyłączyło się trzech kolejnych.

Szałas Św. Rafała

Noc trzecia

Barcelona
Lleida

La Seu
d’Urgell

ANDORA

FRANCJA

HISZPANIA

PORTUGALIA Madryt

Lizbona
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2 grudnia 1937 roku św. Josemaría przybył do Andory razem z towarzy-
szącymi mu osobami. Stąd udał się do Lourdes, żeby podziękować Maryi 
za to, że dotarli cali i zdrowi, zaś w styczniu 1938 roku, po krótkim pobycie 
w Pampelunie, osiadł w Burgos.

Trudno wyobrazić sobie trudności, które musiał znosić podczas ostat-
nich miesięcy w Madrycie, i wyniszczenie organizmu towarzyszące wę-
drówce. Mimo to, po kilku dniach rekolekcji, postanowił podwoić modli-
twę i umartwienie: spać raptem kilka godzin i czuwać na modlitwie raz 
w tygodniu przez całą noc.

«Jestem pewna, że wiele nocy nie spał — mówiła jedna z zakonnic, 
które zajmowały się pokojami podczas jego pobytu w Vitorii w sierpniu 
1938 roku, kiedy głosił im rekolekcje — albo przynajmniej nie spał w łóż-
ku. Istotnie — prześcieradła nie miały ani jednej fałdy i chociaż zostawiał 
łóżko odkryte, jakby go używał, zdawałyśmy sobie sprawę, że jeżeli spał, to 
na pewno nie tam. Sądzimy, że jeśli już odpoczywał, to kładł się na twardej 
podłodze. Z drugiej strony przez wiele nocy znajdowałyśmy go klęczącego, 
u stóp Tabernakulum, modlącego się godzina za godziną».

* * *
Podczas owych miesięcy w Burgos nie uległ apostolskiej bierności. 

Choć większość znanych mu chłopaków znajdowała się bardzo daleko, 
gdzieś w okopach, przemierzał cały Półwysep, aby ich odwiedzić i umoc-
nić w wierze i życiu chrześcijańskim. Czynił to pomimo braku funduszy 
i na tyle, na ile pozwalały działania wojenne. Do jednego z tych, którzy 
towarzyszyli mu w przeprawie przez Pireneje, pisał w lutym:

Drogi Tomás: Jaką mam ochotę, żeby Cię uściskać! Tymczasem proszę Cię, 
żebyś nam pomagał Twoimi modlitwami i Twoją pracą.

Ja jeżdżę z miejsca na miejsce. Właśnie przyjechałem z Vitorii i Bilbao. 
A wcześniej byłem w Palencji, Valladolid, Salamance i Avili. Teraz leczę katar, 
który złapałem na północy. Potem jadę do León i Astorgi. →

1515Rozpoczynać od nowa
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Tomasico, kiedy się wyrwiesz, żebyśmy się spotkali?

Tomasowi mówił wcześniej o możliwości oddania się Bogu w Opus Dei, 
na drodze małżeństwa. Święty Josemaría wiedział bowiem, że małżonko-
wie są w pełni częścią założycielskiego światła z 2 października i otrzy-
mują od Boga to samo powołanie co pozostali. Ostatecznie Tomas musiał 
poczekać jeszcze kilka lat, zanim wstąpił do Dzieła. Nie istniała bowiem 
odpowiednia droga prawna. Czas na to dopiero miał nadejść.

* * *
28 marca 1939 roku mógł wreszcie powrócić do Madrytu, który wszę-

dzie naznaczony był śladami minionej wojny. Gdy tylko mógł, udał się do 
domu przy ulicy Ferraz pod numerem 16, gdzie wcześniej znajdował się 
akademik — miejsce, w którym pokładał tak wiele nadziei, za które tyle 
się modlił i umartwiał. Teraz była to jedynie ruina.

Z materialnego punktu widzenia został niemal bez niczego. Z ludzkiego 
punktu widzenia u jego boku przetrwał jedynie tuzin studentów. Niektórzy, 
jak Luis Gordon, María Ignacia García Escobar czy José María Somoano, 
już nie żyli. Bilans po dziesięciu i pół roku niezwykle intensywnej pracy 
apostolskiej nie był szczególnie zachęcający... Jednak Święty Josemaría 
nie zniechęcał się. Osądzał sprawy z o wiele wyższego punktu widzenia — 
nadprzyrodzonego. Opus Dei należy do Boga — rozumował — dlatego Bóg 
wyprowadzi je na prostą. I rozpoczął pracę apostolską z większym wysił-
kiem i z większą nadzieją. Największymi, na jakie było go stać.

Pełen wiary rozpoczynał intensywną pracę apostolską w kolejnych 
hiszpańskich miastach, mobilizując szczególnie młodych studentów. Mie-
li zanieść Chrystusa do wszystkich środowisk i ciągle odkrywać wielkość 
swojego chrześcijańskiego powołania. ◼

15. ROZPOCZYNAĆ OD NOWA

W Manzanares: św. Josemaría 
z jednym z członków Opus Dei 

krótko po zakończeniu 
hiszpańskiej wojny domowej.
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Kościół 
św.�Kosmy
i Damiana

Katedra

Capitanía
general

RZEKA ARLA
NZÓN

Zaktualizowany plan miasta ok. 1912 roku, kilka lat, zanim
zamieszkał w nim św. Josemaría. Zaznaczono niektóre miejsca

związane z jego życiem.

BURGOS

Źródło: Instituto Geográfico Nacional, Plano de Burgos de 1912;
Benito Chías y Carbó, España Regional (1910),

Fondos del IGN, CC BY 4.0 ign.es.
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Pierwsze mieszkanie
Po dotarciu do Burgos, 
8 stycznia 1938 roku, 
św. Josemaría zamieszkał 
w pensjonacie przy ulicy Santa 
Clara. Mieszkał tam przez trzy 
miesiące, do 29 marca.

Kościół św. Kosmy i Damiana
Św. Josemaría wielokrotnie odprawiał 
Mszę Św. w tym kościele, przy barokowym 
ołtarzu poświęconym NMP Niepokalanej.

Ostatnie mieszkanie
13 grudnia 1938 roku przenieśli się do wynajętych 
pokojów w mieszkaniu przy ulicy Concepción. 
Na parterze budynku mieszkali państwo Rodríguez 
Casado. Tam rozpoczęła się na nowo praca Dzieła wśród 
kobiet. 27 marca 1939 roku św. Josemaría opuścił Burgos 
w kierunku Madrytu, który właśnie został zdobyty przez 
oddziały narodowe. Dotarł do stolicy następnego dnia.

Katedra
Katedra w Burgos, konsekrowana w 1260 roku, jest 
jednym z najpiękniejszych zabytków hiszpańskiego 
gotyku. Św. Josemaría lubił zabierać młodych ludzi 
na szczyt wieży, z którego mogli podziwiać jej 
rzeźbione zwieńczenie. Pokazując te, niewidoczne 
z dołu, kamienne arcydzieła, tłumaczył im, że jest to 
praca wykonana tylko dla Boga.

Hotel Sabadell
Od 29 marca do 13 grudnia 
1938 roku założyciel Opus Dei 
i niektórzy spośród pierwszych 
członków Dzieła mieszkali 
w tym hotelu, zmieniając 
pokoje co jakiś czas. Z tego 
miejsca kontynuował pracę 
apostolską wśród ponad setki 
osób.

Szkoła Instytutu 
Terezjańskiego
Św. Josemaría często odprawiał 
Mszę Św. w kaplicy Instytutu 
Terezjańskiego — instytucji 
założonej przez św. Pedro 
Povedę, jego przyjaciela, 
rozstrzelanego w Madrycie 
na początku wojny domowej. 
Pomógł też opracowywać plan 
opieki duchowej Instytutu.

Poczta
Św. Josemaría utrzymywał 
bogatą korespondencję z tymi, 
którzy uczestniczyli w pracy 
apostolskiej Opus Dei 
przed wojną domową.

Stacja kolejowa
Święty Josemaría odbywał 
liczne podróże, zwłaszcza 
do jesieni 1938 roku, 
aby opiekować się młodymi 
ludźmi rozproszonymi po całej 
Hiszpanii. 

Klasztor Las Huelgas
Pobyt w Burgos posłużył 
św. Josemaríi do pracy 
nad nowym tematem pracy 
doktorskiej z prawa: jurysdykcja 
przeoryszy klasztoru 
Las Huelgas Reales. Klasztor 
odwiedził wielokrotnie.

Kościół NMP z Góry Karmel
Po czterech dniach od przybycia 
do Burgos św. Josemaría udał 
się do karmelitów i tam spotkał 
się z o. José Miguelem. To 
właśnie ślady jego bosych stóp 
na śniegu poruszyły serce 
założyciela Dzieła. Niekiedy 
odprawiał Mszę Św. w dawnym 
kościele (obecny pochodzi 
z 1968 roku) i dwukrotnie 
wygłosił tam homilie, 4 i 29 
czerwca 1938 roku.
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Miasta w Hiszpanii, 
do których podróżowali
św. Josemaría i pierwsi 

członkowie Opus Dei
w latach 1939-1940

Linie kolejowe w Hiszpanii
w 1941 roku.
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Alaquàs

Burjasot

15. ROZPOCZYNAĆ OD NOWA

28 marca 1939 roku 
św. Josemaría powrócił 

do stolicy. W takim stanie 
zastał Akademik DYA. 

Powyżej: pergamin 
ze słowami z Pisma Św., który 

wykonano do biblioteki 
Akademii DYA, z siedzibą 

przy ulicy Luchana, 
a następnie w akademiku 

przy ulicy Ferraz. W trakcie 
wojny przechowywano go 

w kufrze z innymi 
dokumentami założyciela 

Dzieła. Istniał drugi, 
identyczny pergamin, który 

został znaleziony pośród 
gruzów akademika.

Z bł. Álvaro del Portillo 
w Walencji, we wrześniu 
1939 roku, kilka miesięcy 
po zakończeniu wojny domowej. 
U dołu: bilety kolejowe z podróży 
między Madrytem a innymi 
hiszpańskimi miastami.
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«O Boże wielki, co znaczą wszelkie przeciwieństwa od ludzi, komu Ty, Pa-
nie, raczysz ducha i odwagi dodawać!», pisała św. Teresa z Ávili, napotyka-
jąc opór, kiedy zakładała klasztor św. Józefa w Medina del Campo. Refor-
matorka karmelu nie uciekła, jak większość świętych, od intryg i obmowy. 
I to samo działo się przez wieki, między innymi ze św. Ignacym Loyolą, 
św. Józefem Kalasancjuszem, św. Franciszkiem Salezym, św. Janem Bo-
sko, św. Antonim Marią Claretem... Pod tym względem św. Josemaría nie 
był żadnym wyjątkiem.

Biskupi wielu hiszpańskich diecezji w tych powojennych latach prosili 
go, pociągani jego apostolską energią i opinią świętości, żeby głosił reko-
lekcje dla duchowieństwa. Dzięki temu tysiące kapłanów mogły słuchać 
jego słów rozpalonych miłością do Boga.

W tych samych latach nasiliło się wokół niego niezrozumienie. Powsta-
ło takie zamieszanie, że jeden z jego biografów bez wahania porównuje 
sytuację do «sadzawki o zmierzchu, wypełnionej żabami».

Święci pośród świata. Niektórzy, słysząc to, pukali się w głowę. Wyda-
wało im się to szaleństwem, głupotą, i to dużego kalibru. Inni ograniczali 

„powołanie”do wezwania do stanu zakonnego lub kapłaństwa. Do cze-
go dążą naprawdę — zadawali sobie pytanie — ci ludzie z Opus Dei? Czy 
to nie są zakamufl owani heretycy...? Zorganizowano potężną kampanię 
i przekonywano z ambon i konfesjonałów, że nadchodzi «straszliwe nie-
bezpieczeństwo dla Kościoła».

Obmowy zamieniły się w oszczerstwa, a potem w spirali plotek prze-
kształciły się w szalone fantazje. Nie było dnia, żeby do uszu założyciela 
nie doszły nowe kłamstwa. Były tak liczne i niezmienne, że św. Josemaría 
pytał każdego ranka Álvaro del Portillo — jednego ze swoich najwierniej-
szych współpracowników od pierwszej chwili: Álvaro, skąd obrzucą nas 
dzisiaj oszczerstwami?

Zdumiewające jest to, że niektóre z tych złorzeczeń były wspiera-
ne przez ludzi wiary, którzy myśleli, że walczą w dobrej sprawie i wielu 
było przekonanych, że dzięki temu sposobowi postępowania podobają się 
Bogu. →

1616Wszelkie przeciwności 
nic nie znaczą!
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Prześladowanie przybrało szczególnie przykre tony w Barcelonie, 
gdzie mieszkało jedynie sześciu członków Opus Dei — młodych studen-
tów — którzy regularnie bywali w małym mieszkaniu przy ulicy Balmes, 
które nazywali El Palau [katalońskie ‘Pałac’].

* * *
Pośród owych przeciwności św. Josemaría, który był rektorem Królew-

skiego Patronatu Świętej Elżbiety, cieszył się zdecydowanym wsparciem 
biskupa Madrytu, Leopoldo Eijo y Garay, który wspierał go od początków 
pracy apostolskiej. To biskup Leopoldo zechciał udzielić aprobaty Opus Dei 
jako pobożnemu stowarzyszeniu 19 marca 1941 roku i to on nieustannie 
go bronił i wspierał pośród owej burzy.

Dawno temu, bardzo dawno temu (...) — wspominał wiele lat później 
św. Josemaría — pewnej nocy już leżałem i zaczynałem zasypiać — kiedy 
spałem, spałem bardzo dobrze, nigdy nie miałem problemów ze snem z po-
wodu oszczerstw i awantur owych czasów — zadzwonił telefon. Odebrałem 
i usłyszałem: Josemarío... Był to biskup Leopoldo, ówczesny ordynariusz Ma-
drytu. Miał bardzo ciepły głos. Już wielokrotnie wcześniej dzwonił do mnie 
o tej godzinie, dlatego że kładł się późno, o świcie, i odprawiał Mszę o godzi-
nie jedenastej.

Co słychać? — odpowiedziałem. Odparł: ecce Satanas expetivit vos ut cri-
braret sicut triticum. Będzie wami trząsł, przesieje was jak pszenicę. Potem 
dodał: modlę się za was... Et tu... confirma filios tuos! Ty utwierdzaj swoje 
dzieci. I odłożył słuchawkę.

* * *
Reakcja św. Josemaríi na te knowania i oszczerstwa była zawsze ta 

sama: przebaczenie. Przebaczał zawsze, wszystko i wszystkim, z wielką 
hojnością serca: Nie potrzebowałem uczyć się przebaczać — tłumaczył — 
dlatego że Bóg nauczył mnie kochać. I kiedy po latach niektórzy spośród 
tych, którzy go oczerniali, przyszli go przeprosić, powiedział: Nie obrazi-
liście mnie. Wielki ból sprawiała mi obraza Boga, jakiej być może dokonali ci, 
którzy źle was poinformowali, ale im także nie mam tego za złe.

Przebaczał, zapominał i uczył członków Opus Dei, żeby nie czuli się 
nigdy niczyimi wrogami — cokolwiek by się działo, cokolwiek by mówio-
no — i dał im hasło, żeby podobne sytuacje umieli przeżywać „w Bożym 
stylu”: Milczeć, modlić się, pracować, uśmiechać się. ◼

16. WSZELKIE PRZECIWNOŚCI NIC NIE ZNACZĄ!

Figurka Dzieciątka Jezus 
z Królewskiego 
Klasztoru Świętej 
Elżbiety Augustianek 
Obserwantek, gdzie 
św. Josemaría był 
tymczasowym 
kapelanem (1931-1934) 
i rektorem Patronatu 
(1934-1945). Założyciel 
Opus Dei szczególnie 
lubił tę figurkę: spędził 
przed nią wiele chwil 
na modlitwie.

Na zakończenie rekolekcji dla 
duchownych wygłoszonych w Vergarze 
(Guipúzcoa), gdzie został zaproszony 
przez biskupa Vitorii w 1939 roku. 
U dołu: św. Josemaría i bp Leopoldo Eijo 
y Garay, biskup Madrytu-Alcalá. Zdjęcie 
zrobione we wrześniu 1944 roku. 
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Po zakończeniu wojny domowej 
św. Josemaría uruchomił nowy 
akademik dla studentów w Madrycie 
przy ulicy Jenner. Mieszkał tam 
ze swoją rodziną do połowy 1940 roku, 
w części domu oddzielonej 
od akademika. Zdjęcie pokoju, 
w którym mieszkał i pracował, 
datowane na marzec 1940 roku, 
pomaga nam odkryć niektóre z książek, 
które zebrał w swojej bibliotece. Można 
je zidentyfi kować, dlatego że później 
przeniósł tę bibliotekę do Rzymu, gdzie 
stale ją powiększał. O jego szacunku 
do różnorodności charyzmatów 
w Kościele świadczą właśnie te książki 
i ich autorzy, których często cytował: 
św. Katarzynę ze Sieny, św. Teresę 
od Jezusa, św. Jana od Krzyża, 
św. Ignacego Loyolę, św. Jana Bosko, 
św. Józefa Kalasancjusza, św. Tereskę 
od Dzieciątka Jezus, Franciszkę Javierę 
del Valle, Jeana-Baptiste’a Chautarda, 
i wielu innych.

Piąta półka od dołu

Czwarta półka od dołu

Trzecia półka od dołu
Biblioteka św. Josemaríi 
z 1940 roku

• Louis-Adolphe Paquet, podręcznik Disputationes theologicæ.
• Tommaso Maria Zigliara, O.P., Propædeutica ad sacram
   theologiam in usum scholarum.

• Tommaso Maria Zigliara, O.P., trzy 
podręczniki Summa philosophica.

• Juan Muncunill, S.J., Tractatus de Christi Ecclesia.

• Giovanni Perrone, S.J., Prælectiones theologicæ.

 • 
Louis Billot, S.J., pięć 

podręczników teologii.  • 
Św. Tomasz z Akwinu, O.P., dwa tomy In omnes 

S. Pauli Apostoli epistolas commentaria.
• Adolphe Tanquerey, Compagnie des Prêtres
   de Saint-Sulpice, trzy podręczniki teologii.

• Johann Baptist Franzelin, S.J., Tractatus de SS. 
   Eucharistiæ y Tractatus de sacramentis in genere.

• Trzy tomy z pismami
   Ojców Kościoła z IV 
   wieku.

• María de Jesús 
   de Ágreda, O.F.M., 
   Mística Ciudad de 
   Dios, w sześciu tomach.

• 
Albert Maria 

Weiss, O.P., 
Apología 

del cristianismo.

Św. Hieronim, Epistolæ.
•

Juan de Maldonado, S.J., 
Commentarii in quatuor 

Evangelistas w trzech tomach. • Romano Guardini, El espíritu de la liturgia.
• Joaquín Solans, Manual litúrgico w dwóch tomach.

• Liturgia de la Misa.

• Francisco Suárez, S.J., trzy tomy 
   Defensio fi dei catholicæ.

Antonio Astrain, S.J., Historia de la Compañía 
de Jesús en la asistencia de España.

• 

Franz Hettinger, Apología del cristianismo.
•

Petrus Lombardus, Liber Sententiarum.
•

• Luis de Granada, 
   O.P., Obras.• Luis de Granada, O.P., Obras.

•
Francisco Gómez-Salazar i Vicente de la 

Fuente, Lecciones de disciplina eclesiástica.

Pierwsza półka od dołu

• Giovanni Battista Palma, 
   Prælationes historiæ ecclesiasticæ.

• 
Antonio de Molina, mnich z klasztoru 

kartuzów w Mirafl ores, Ejercicios espirituales.
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Zawsze myślałem — mówił Święty Josemaría, odnosząc się do niespodzie-
wanej śmierci matki, która nastąpiła w Madrycie 22 kwietnia 1941 roku, 
kiedy on w Leridzie prowadził rekolekcje dla kapłanów tamtejszej diece-
zji — że Pan chciał ode mnie tej ofi ary, jako zewnętrznego przejawu mojej 
miłości do kapłanów diecezjalnych i że moja matka [z nieba] w szczególny 
sposób opiekuje się nadal tą pracą apostolską.

Bóg zakorzenił w jego duszy głęboką apostolską troskę o kapłanów. Ta 
miłość do kapłaństwa zbiegła się w owym czasie z pracą apostolską, któ-
ra zataczała coraz szersze kręgi i stawała się coraz bardziej wymagająca. 
W miarę jak jej przybywało, oczywista stawała się konieczność posiada-
nia kapłanów uformowanych w duchu Dzieła, którzy mogliby całkowicie 
poświęcić się temu zadaniu.

Z tego właśnie powodu od dłuższego czasu, zgodnie z planem przyję-
tym przez biskupa Madrytu, trzech członków Opus Dei przygotowywało 
się intensywnie do kapłaństwa, chociaż św. Josemaría nie wiedział, kiedy 
i w oparciu o jaki zapis prawa kanonicznego mogłyby się odbyć święcenia. 
Modlił się i prosił Pana o światło, żeby znaleźć rozwiązanie, które pozwo-
liłoby mu pogodzić świecki charakter, właściwy Opus Dei, z przydziele-
niem kapłanów niezbędnych do służby powszechnemu apostolstwu. Jaka 
formuła prawna byłaby odpowiednia? Oto pytanie, które go nurtowało.

Podobnie jak wiele poprzednich trudności, ta również została roz-
wiązana w „Bożym stylu”: Po bezskutecznych poszukiwaniach rozwiąza-
nia prawnego — wspominał święty Josemaría — Pan zechciał mi je dać: 
precyzyjne i wyraźne. Rankiem, 14 lutego 1943 roku, kiedy odprawiał Mszę 
Świętą w ośrodku Opus Dei dla kobiet w Madrycie, w jego umyśle pojawi-
ło się światło. I tuż po odprawieniu Mszy Świętej — wspominał — naryso-
wałem pieczęć Dzieła — Krzyż Chrystusa obejmujący świat, wpisany w jego 
wnętrze — i mogłem mówić o Stowarzyszeniu Kapłańskim Świętego Krzyża.

Po raz kolejny Bóg ukazał mu drogę. To było rozwiązanie, którego po-
szukiwał bezskutecznie przez długi czas. Było to Stowarzyszenie Kapłań-
skie Świętego Krzyża — rozwiązanie, które w pełni odpowiadało światłu, 
jakie otrzymał 2 października 1928 roku, kiedy zobaczył Opus Dei, a w nim 
świeckich i kapłanów ściśle ze sobą współpracujących.

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża dałoby tytuł do wyświęce-
nia nowych kapłanów Opus Dei. Stanowiłoby też integralną i nieodłączną 
część Dzieła. Dzięki temu niektórzy wierni świeccy z Opus Dei mogli otrzy-
mać święcenia kapłańskie, aby pomagać duchowo pozostałym członkom 
i opiekować się prowadzoną przez nich pracą apostolską. →

1717Stowarzyszenie 
Kapłańskie
Świętego Krzyża



113112

Niech liczy się tylko Jezus

Ta nowa konstrukcja prawna została zaakceptowana przez Stolicę 
Świętą jesienią tego samego roku. Natomiast 25 czerwca 1944 roku, po nie-
zwykle intensywnym przygotowaniu, biskup Madrytu Leopoldo Eijo y Ga-
ray wyświęcił trzech pierwszych kapłanów Opus Dei. Byli to: ks. Álvaro 
del Portillo, ks. José María Hernández de Garnica i ks. José Luisa Múzquiz. 
Wszyscy trzej byli z zawodu inżynierami.

Święty Josemaria obawiał się gratulacji, na które, jak sądził, nie za-
służył. Z pokory nie uczestniczył w ceremonii święceń. Spędził ten czas 
w akademiku przy ul. Diego de León, odprawiając Mszę Świętą i modląc 
się za swoje duchowe dzieci. W ten sposób urzeczywistniał hasło, które 
definiowało całe jego życie: Ukryć się i zniknąć, niech liczy się tylko Jezus.

Kilka godzin później powiedział w rodzinnym gronie: Kiedy miną lata... 
a mnie, zgodnie z prawem natury, już dawno nie będzie, wasi bracia zapyta-
ją was: co mówił Ojciec w dniu święceń trzech pierwszych kapłanów? Odpo-
wiedzcie im po prostu: Ojciec powtarzał nam to, co zawsze: modlitwa, modli-
twa, modlitwa; umartwienie, umartwienie, umartwienie; praca, praca, praca.

Kilka lat później, około 1950 roku, święty Josemaría po raz kolejny 
dzięki Bożemu światłu zobaczył, że nie ma przeszkód, żeby księża die-
cezjalni należeli do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża. Opus 
Dei wspomaga ich w ramach kierownictwa duchowego i zapewnia im to, 
czego mogą potrzebować, by rozwijać swoje życie wewnętrzne oraz żyć 
w wierności, jedności i posłuszeństwie swojemu biskupowi, który jest ich 
jedynym przełożonym. ◼

Portret matki 
św. Josemaríi, 
doñii Dolores, w ostatnich 
latach jej życia. 
U dołu: założyciel Opus Dei 
przy ciężko chorym 
Czcigodnym Isidoro 
Zorzano. Ten inżynier 
przemysłowy, od pierwszej 
chwili, kiedy poznał Dzieło 
w 1930 roku, stanowił 
solidne oparcie 
dla św. Josemaríi. Zmarł 
w opinii świętości w 1943 
roku, dwa lata po śmierci 
doñii Dolores.

Zachował się notatnik, 
w którym św. Josemaría 

narysował pieczęć Dzieła 
— Krzyż Chrystusa 
obejmujący świat, 

wpisany w jego wnętrze. 
Później poprosił jednego 

ze swoich synów, żeby 
zamienił ten szkic 

w projekt o odpowiednich 
proporcjach.

D

D/25

D/5
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Św. Josemaría starał się zapewnić jak najlepszą 
formację pierwszym trzem wiernym Opus Dei, 

którzy mieli otrzymać święcenia kapłańskie. 
Na zdjęciu powyżej razem z niektórymi 

wykładowcami: ks. José Maríą Bulartem, o. Justo 
Pérezem de Urbel i o. José Lópezem Ortiz. 

Po prawej: podczas święceń i po święceniach, 
których udzielił im bp Leopoldo Eijo y Garay, 

biskup Madrytu-Alcalá.

Trzej pierwsi członkowie Opus Dei, którzy przyjęli święcenia kapłańskie, 
z założycielem. Od lewej: José Luis Múzquiz, José María Hernández 
Garnica i Álvaro del Portillo, wszyscy trzej byli inżynierami.
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Biskup Leopoldo Eijo y Garay wchodzi do ośrodka na ul Diego de León 
na świętowanie po święceniach pierwszych trzech kapłanów. Św. Josemaría 

został w domu podczas ceremonii, chcąc uniknąć gratulacji, które, jak twierdził, 
nie należały się jemu. U dołu: nowo wyświęcony Álvaro del Portillo udziela mu 

swojego blogosławieństwa w kaplicy ośrodka Opus Dei przy ulicy Villanueva.

Św. Josemaría i trzej pierwsi kapłani Opus Dei, 
25 czerwca 1969 roku, w Rzymie, w XXV rocznicę 

ich święceń kapłańskich.
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19 lutego 1975 roku na spotkaniu w Gwatemali jeden 
z obecnych przypomniał, że był to dzień imienin Álvaro 
del Portillo. Św. Josemaría zwrócił się ku niemu i zaczął 
bić brawo, co skończyło się wielką owacją. I gdy 
założyciel śmiał się z całego zdarzenia, bł. Álvaro 
żartobliwie pogroził palcem temu, który wykazał się 
dobrą pamięcią. Św. Josemaría wykorzystał 
ten moment, żeby pochwalić tego, który przez tyle już 
lat był jego najwierniejszym synem i najbliższym 
współpracownikiem.

Pochwała 
najwierniejszego 

z synów
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Spośród pierwszych trzech 
kapłanów Álvaro del Portillo 
najściślej współpracował 
ze św. Josemaríą. W 1975 roku 
został jego pierwszym następcą 
na czele Opus Dei. Zmarł w 1994 
roku. Dziesięć lat później w Rzymie 
otwarto jego proces beatyfikacyjny 
i kanonizacyjny. 27 września 2014 
roku został beatyfikowany 
w Madrycie, podczas Mszy Św., 
której przewodniczył kard. Angelo 
Amato i w której uczestniczyło 
ponad 200 000 osób z całego 
świata. Święto bł. Álvaro jest 
obchodzone 12 maja, w rocznicę 
jego Pierwszej Komunii. Procesy 
beatyfikacyjne mają otwarte 
również ks. José Luis Múzquiz 
(1912-1983) i ks. José María 
Hernández Garnica (1913-1972).

Błogosławiony
Álvaro del Portillo
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W tej historii mieszają się ze sobą światła i cienie, radość i przeciwności, 
a w międzyczasie Bóg błogosławił pracy apostolskiej Opus Dei. W 1939 
roku, tuż po zakończeniu hiszpańskiej wojny domowej, jedyny ośrodek 
był doszczętnie zniszczony. Sześć lat później, w 1945 roku, istniały ośrodki 
w Madrycie, Barcelonie, Walencji, Bilbao, Sewilli, Granadzie, Saragossie, 
Valladolid i Santiago de Compostela, a setki studentów, poruszonych gor-
liwością św. Josemaríi, prowadziły intensywną chrześcijańską formację 
w najróżniejszych środowiskach.

Gdy tylko widać było już nadchodzący koniec II wojny światowej, za-
łożyciel zaczął przygotowywać ekspansję apostolską do innych krajów. 
Jezus pragnie — nalegał — aby Jego Dzieło od pierwszej chwili miało cha-
rakter powszechny, katolicki. I przypominał, że Opus Dei nie pojawiło się, 
aby zaradzić jakiejś szczególnej potrzebie w którymś z krajów lub w określo-
nym czasie. Bardzo szybko te słowa stały się rzeczywistością. W 1946 roku 
do Opus Dei należeli już ludzie, którzy studiowali lub pracowali na stałe 
w Portugalii, Anglii i we Włoszech. Rozpowszechniali oni w swoich śro-
dowiskach zawodowych wezwanie do życia pośród świata pełnią chrze-
ścijańskiego powołania.

* * *
Do Włoch Święty Josemaría przybył w nocy 22 czerwca 1946 roku, 

po niezwykle uciążliwej podróży statkiem z Barcelony do Genui. Następ-
nego dnia ruszył w długą podróż samochodem, który drogami zniszczony-
mi przez wojnę dowiózł go do Rzymu. I choć był niezwykle wyczerpany, tuż 
po przybyciu do swojego mieszkania przy placu Città Leonina, obok placu 
Świętego Piotra, postanowił wyjść na niewielki taras, by zobaczyć bazylikę.

Wpadł w zachwyt: wydawało mu się, że to sen, skoro może przebywać 
tak blisko bazyliki Świętego Piotra, zaledwie kilka metrów od Pałaców 
Apostolskich, gdzie rozświetlone okna zdradzały obecność ukochanego 
Ojca Świętego.

Jeszcze podczas długich spacerów po ulicach Madrytu marzył, aby 
otrzymać komunię z rąk Papieża. Teraz znajdował się fi zycznie bardzo 
blisko Biskupa Rzymu, na początku nowego etapu w ramach drogi Opus 
Dei. Udał się tam, żeby wspierać powszechność Dzieła i żeby rozwiązać 
problem prawny, jaki stanowiło Opus Dei, które nie znajdowało odpowied-
niej formuły w porządku prawnym Kościoła. →

1818Noc spędzona
na modlitwie
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Poszukiwał drogi prawnej szanującej świeckość członków Dzieła — 
formuły, która wiernie dostosowałaby się do tego, co Bóg ukazał mu 2 
października 1928 roku.

Pomóżcie mi nauczyć się czekać — mówił swoim pierwszym duchowym 
dzieciom w 1932 roku. Wciąż czekał i czekał. Minęło osiemnaście lat od 
owego madryckiego, październikowego poranka i teraz chodziło o to, żeby 
aprobata diecezjalna, którą cieszyło się Dzieło, zamieniła się w aprobatę 
papieską. Tylko wtedy Opus Dei mogło osiągnąć uniwersalny status praw-
ny, którego potrzebowało, żeby rozwinąć się na całym świecie.

Osiemnaście lat intensywnej pracy apostolskiej i Opus Dei nadal było 
dla niektórych nowością budzącą zaciekawienie: «Przybyliście o sto lat 
za wcześnie!», powiedziano w Rzymie księdzu Álvaro del Portillo.

Założyciel nie zniechęcał się. Wiedział, że posiada potężną broń: mo-
dlitwę. Tak też spędził swoją pierwszą rzymską noc: modląc się za Papieża. 
Było to jak esencja całego jego życia, echo owych nocy w Saragossie, kiedy 
był młodym klerykiem i świt zastawał go modlącego się — ut videam! — 
w kościele św. Karola, a ciemność przerywał cichy płomyk wiecznej lampki 
przy Tabernakulum.

* * *
Czego chciałem? — wspominał po latach. — Miejsca dla Dzieła w prawie 

Kościoła, zgodnie z naturą naszego powołania i tym, czego wymagał rozwój 
naszego apostolstwa. Pełnej aprobaty naszej nadprzyrodzonej drogi przez 
Magisterium, w której zostałyby uwydatnione, jasno i wyraźnie, charaktery-
styczne cechy naszego ducha. ◼

18. NOC SPĘDZONA NA MODLITWIE

W Valladolid, w marcu 
1940 roku, z kilkoma 

młodymi studentami. 
Św. Josemaría często 

odwiedzał różne miasta 
na terenie Hiszpanii, żeby 

wspierać apostolską 
ekspansję Opus Dei.  
U dołu: w Walencji, 

w akademiku Samaniego, 
który uruchomił w roku 

akademickim 1940-1941.

Statek J.J. Sister. 
Na jego 

pokładzie, płynąc 
z Barcelony 

do Genui, 
św. Josemaría 

wyruszył w swoją 
pierwszą podróż 

do Rzymu (1946).
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W Rzymie, na tle Bazyliki św. Piotra. Św. Josemaría zawsze 
gorąco kochał Biskupa Rzymu, którego nazywał — używając 

słów św. Katarzyny ze Sieny — słodkim Chrystusem na ziemi. 
Po lewej: odręczna dedykacja Piusa XII. 
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W kilka tygodni po przybyciu św. Josemaríi do Rzymu, 16 lipca 1946 roku, 
w święto Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Ojciec Święty przyjął go 
na prywatnej audiencji. Założyciel zawsze wspominał tę chwilę ze wzru-
szeniem. Nie mogę zapomnieć — komentował wiele lat później — że to Jego 
Świątobliwość Pius XII zaaprobował Opus Dei, kiedy ta droga duchowości 
wydawała się niejednemu herezją. Nie zapominam również, że pierwsze do-
bre i pełne sympatii słowa usłyszałem w Rzymie w 1946 roku od ówczesnego 
Prałata Montiniego.

8 grudnia tego samego roku, w święto Niepokalanego Poczęcia, Pa-
pież przyjął go ponownie. Natomiast 2 lutego następnego roku, w święto 
Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, Pius XII uchwalił konstytucję 
apostolską Provida Mater Ecclesia. Dzięki działaniu Maryi, droga stopnio-
wo stawała się coraz równiejsza.

24 lutego 1947 roku udzielono Opus Dei Decretum laudis — pierwszej 
papieskiej aprobaty, która stała się ostateczna 16 czerwca 1950 roku. Jed-
nak do celu pozostawała wciąż długa droga. Musiał się jeszcze odbyć Sobór 
Watykański II i upłynąć musiało wiele lat, zanim 28 listopada 1982 roku, 
Opus Dei otrzymało status prałatury personalnej. Nareszcie fi gura prawna 
odpowiadała w pełni założycielskiemu charyzmatowi.

* * *
Tymczasem dwie ważne osobistości z Sekretariatu Stanu, prałat Tardi-

ni i prałat Montini (przyszły Paweł VI) doradzili mu, żeby znalazł w Rzymie 
miejsce, które posłużyłoby jako centralna siedziba Opus Dei. Rozpoczęło 
się poszukiwanie odpowiedniego lokum i na początku 1947 roku znale-
ziono budynek, który się nadawał. Była to wcześniej siedziba ambasady 
Węgier i choć oferowano ją za dobrą cenę, dom miał jedną niedogodność.

Zupełnie bezprawnie (bowiem Węgry po ich zajęciu przez komunistów 
nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Świętą) mieszkał 
tam pewien węgierski funkcjonariusz z rodziną. →

1919Rzymskie Kolegia 
Świętego Krzyża 
i Najświętszej Maryi 
Panny
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W lipcu 1947 roku dotychczasowi najemcy wciąż tam mieszkali, ale 
założyciel nie mógł już dłużej czekać. I tak, przynaglany przez okolicz-
ności, nie miał innego wyjścia, jak razem z kilkoma członkami Opus Dei 
wprowadzić się do niewielkiej portierni przy wejściu. Owe niedogodności 
nie były dla niego niczym nowym. Ubóstwo stale mu przecież towarzy-
szyło. Jednak pojawiła się nowa przeciwność: kiedy mieszkał w tej por-
tierni, często musiał spać na podłodze i w marcu 1948 roku, jako że nie 
mieli pieniędzy na ogrzewanie, zimno wywołało u niego porażenie nerwu 
twarzowego a frigore...

Ostatecznie, bezprawni najemcy odeszli. Dzięki temu w nowym bu-
dynku, który nazwał Villa Tevere, w święto Świętego Piotra w 1948 roku 
mógł erygować Rzymskie Kolegium Świętego Krzyża.

„Kolegium” — wyjaśniał — dlatego że tu spotykają się serca, które two-
rzą — consummati in unum— jedno serce bijące w rytmie tej samej miłości...; 

„Rzymskie”, ponieważ my, przez naszą duszę, przez naszego ducha, jesteśmy 
bardzo rzymscy. Dlatego że w Rzymie mieszka Ojciec Święty, Zastępca Chry-
stusa, słodki Chrystus, który stąpa po ziemi. „Świętego Krzyża”, ponieważ 
pewnego 14 lutego Pan zechciał ukoronować Dzieło Krzyżem, jak wykańcza 
się budynki... I dlatego że Krzyż Chrystusa jest wpisany w życie Opus Dei od 
samego początku tak, jak jest wpisany w życie każdego z jego dzieci. A także 
dlatego że Krzyż jest tronem królewskiej godności Pana i musimy umieścić go 
bardzo wysoko, na szczycie wszystkich ludzkich zajęć.

Od tej chwili tysiące członków Opus Dei z różnych krajów świata po-
głębiło w tym ośrodku swoją chrześcijańską formację. Jedni przyjmowali 
święcenia kapłańskie, inni zaś, po zakończeniu tego okresu formacji, roz-
powszechniali ducha Dzieła w swoich krajach albo umacniali pracę apo-
stolską w innych państwach.

Ta atmosfera powszechności zawsze sprawiała założycielowi głęboką 
radość. Lubił doświadczać, że powszechność Opus Dei potwierdzała się 
w Rzymie i z Rzymu. Dzieło miało zdecydowanie rzymski charakter, a to 
było dla niego synonimem powszechności.

W podobnym celu erygował, również w Rzymie, 12 grudnia 1953 roku, 
międzynarodowy ośrodek formacyjny dla kobiet — Rzymskie Kolegium 
Najświętszej Maryi Panny. Szybko pojawiły się owoce: już w czerwcu 1959 
roku korzystały z niego studentki z 16 krajów. ◼

19. LOS COLEGIOS ROMANOS DE LA SANTA CRUZ Y DE SANTA MARÍAMieszkaniu w Rzymie towarzyszył dobry 
humor, ale trzeba też było godzić 
studiowanie z zadaniami związanymi 
z budową Villa Tevere. Tak św. Josemaría 
nazwał zespół budynków centralnej 
siedziby Opus Dei.
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Niech liczy się tylko Jezus19. LOS COLEGIOS ROMANOS DE LA SANTA CRUZ Y DE SANTA MARÍAPodczas odprawiania Mszy 
Świętej. Dla św. Josemaríi Święta 
Ofiara była centrum i korzeniem 
życia wewnętrznego.

Z grupą członków Opus Dei 
w Rzymskim Kolegium 

Świętego Krzyża. Zdjęcie 
po prawej pochodzi z 1954 

roku. Poniżej: 
w latach siedemdziesiątych.

Po prawej stronie św. Josemaríi Javier Echevarría. 
Przyjechał do Rzymskiego Kolegium Świętego 
Krzyża w 1950 roku. W 1952 roku zaczął pracować 
razem z założycielem. W 1994 roku został jego 
drugim następcą na czele Opus Dei.
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Niech liczy się tylko Jezus19. RZYMSKIE KOLEGIA ŚW. KRZYŻA I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pierwsze kobiety, które przyjechały 
do Rzymskiego Kolegium Najświętszej 

Maryi Panny. Św. Josemaría otworzył je 
w 1953 roku. U góry: Eileen Maher, 

Rafaela Cuenca, Gabriella Filippone 
i Helena Serrano. Razem z nimi, trzecia 

z kolei, stoi Gabriela Duclaud. U dołu: 
María Josefa Linares, María Josefa 

Zuloaga i Margarita Murillo.

Z niektórymi studentkami 
Rzymskiego Kolegium 
Najświętszej Maryi Panny, 
w czerwcu 1964 roku. 
Od lewej: Silvia Bianchi, 
Kikuko Yoshizu, Palmira 
Laguéns i Marlies Kücking.  
U dołu: w 1971 roku, 
na spotkaniu 
ze studentkami, 
podczas międzynarodowej 
konferencji w Rzymie. 
Uczestniczyły w niej kobiety 
ze wszystkich kontynentów. 
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W założycielskim świetle Święty Josemaría zobaczył mężczyzn i kobiety, 
młodych i starych, kapłanów i świeckich, samotnych i małżonków. Po kil-
kunastu latach miał już obok siebie setki świeckich żyjących w celibacie 
oraz niewielką grupę kapłanów. Przynaglała go jednak potrzeba wprowa-
dzenia w życie pełni charyzmatu założycielskiego. Do tej pory nie mógł 
zrealizować niektórych jego cech, takich jak prawne włączenie do Opus 
Dei osób żyjących w małżeństwie.

Takie rozwiązanie nie było dotąd możliwe z powodu różnych trudno-
ści o charakterze prawnym. Tymczasem liczne osoby żyjące w związkach 
małżeńskich czekały na otwarcie ścieżki, która pozwoliłaby im należeć do 
Opus Dei. Ufając, że te trudności zostaną któregoś dnia rozwiązane, za-
łożyciel poradził im, żeby żyli w pełni duchem Dzieła, choćby ich przyna-
leżność nie miała jeszcze formalnego charakteru.

Gdy wreszcie rozwiązano trudności prawne, marzenie św. Josemaríi 
mogło wreszcie stać się rzeczywistością. Między 25 września a 1 paździer-
nika 1948 roku zorganizował zjazd w Molinoviejo, domu rekolekcyjnym 
niedaleko Segowii. Uczestniczyło w nim piętnastu mężczyzn, którzy byli 
gotowi oddać się Bogu w stanie małżeńskim. Stanowili zaczątek pracy, 
która w przyszłości miała zmobilizować tysiące dusz do uświęcania życia 
rodzinnego i przemieniania własnych mieszkań w jasne i radosne domy 
rodzinne, jak lubił je określać założyciel.

Potwierdzało się wówczas to, co napisał w Drodze i co ci sami ludzie 
usłyszeli z jego ust wiele lat wcześniej: Śmiejesz się, bo ci powiedziałem, 
że masz „powołanie do małżeństwa”? — A właśnie że je masz. Tak jest — 
powołanie.

Udało mu się otworzyć drzwi Opus Dei dla mężczyzn i kobiet 
— samotnych i w związkach małżeńskich — którzy czuli się powołani przez 
Boga do całkowitego oddania, zgodnie z ich sytuacją w świecie. Później, 
16 czerwca 1950 roku, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, kie-
dy Stolica Święta udzieliła defi nitywnej aprobaty Opus Dei, udało mu się 
osiągnąć zgodę na to, żeby niekatolicy, a nawet niechrześcijanie, mogli 
być współpracownikami Opus Dei. Dołączyli oni do wielu katolików, któ-
rzy, nie należąc formalnie do Dzieła, wspierają swoją modlitwą, pracą albo 
fi nansowo rozwój najróżniejszych inicjatyw apostolskich. ◼

2020Małżeństwo,
Boże powołanie
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Poniżej: Tomás Alvira i Paquita Domínguez. Pobrali się 
w Saragossie, 16 czerwca 1939 roku. Oboje byli 

supernumerariuszami Opus Dei. Zmarli w 1992 i 1994 
roku i obecnie toczy się ich proces beatyfikacyjny.  

Po prawej: ze św. Josemaríą i siedmiorgiem spośród ich 
dzieci podczas wizyty w Rzymie.

W Rzymie i podczas 
podróży po Europie 
i Ameryce 
św. Josemaría 
spotykał wiele 
rodzin, które 
do końca życia 
zachowały niezatarte 
wspomnienie jego 
porad i wsparcia. 
Po lewej: 
z małżonkami 
Castelli. Po prawej: 
z rodziną Cremades 
Sanz-Pastor.

Św. Josemaría błogosławi dziecko 
w Buenos Aires (1974) i trzyma drugie 
w ramionach w Pampelunie (1967).
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Tymczasem plotki nie ustawały i nie brakowało osób, które zaczynały siać 
niepokój wśród rodziców niektórych członków Opus Dei we Włoszech.

Sytuacja stała się poważna. Aby ją należycie zrozumieć, trzeba przypo-
mnieć ówczesny kontekst historyczny. Opus Dei nie było, jak teraz, insty-
tucją szeroko znaną w Kościele i wielokrotnie uznaną przez różnych Papie-
ży. W oczach wielu jawiło się natomiast jako nowa droga, której wytyczaniu 
towarzyszą znaki zapytania i której należy przyglądać się z ostrożnością.

Ta gadanina raniła głęboko założyciela, dlatego że starał się, żeby jego 
dzieci przestrzegały szczególnie starannie czwartego przykazania Prawa 
Bożego, które nazywał najsłodszym przykazaniem Dekalogu.

W tej sytuacji ponownie uciekł się do Nieba w poszukiwaniu pomocy 
i zapisał 14 maja 1951 roku następujące postanowienie: powierzyć opiece 
Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa, rodziny naszych ludzi.

Nie zwlekał z wprowadzeniem tego postanowienia w życie. Kilka go-
dzin później udał się do kaplicy Świętej Rodziny w Villa Tevere, która była 
jeszcze w budowie, i pełen ufności w Bogu poświęcił rodziny członków 
Opus Dei Świętej Rodzinie.

Taka była zawsze jego odruchowa reakcja na wielkie problemy i prze-
ciwności. Zwrócić się o pomoc do Nieba, za wstawiennictwem Matki Bożej, 
której orędownictwo może wszystko. Dlatego, kiedy w 1951 roku prze-
czuwał, że poważne niebezpieczeństwo ciąży nad Opus Dei (co później się 
potwierdziło), aby je zażegnać, zrobił wszystko co w jego mocy. Po ludzku 
i w sposób nadprzyrodzony. Modlił się i mobilizował do modlitwy, umar-
twiał się i prosił o modlitwy i umartwienia w tej intencji. Sam nieustannie 
zanosił błagania: Cor Mariæ dulcissimum, iter para tutum! —Najsłodsze 
Serce Maryi, przygotuj bezpieczną drogę!

W tym samym roku, 15 sierpnia, udał się do Loreto. Tam poświęcił 
Opus Dei Najsłodszemu Sercu Maryi, prosząc o zapewnienie Dziełu pew-
nej i bezpiecznej drogi. →

2121Potrójne zawierzenie
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Przez kolejne lata odnawiał to poświęcenie Najświętszej Maryi Pannie 
w różnych sanktuariach maryjnych na świecie: Lourdes, Fatimie, el Pilar 
w Saragossie, Einsiedeln, Willesden, Pompejach, Guadalupe w Meksyku, 
sanktuarium Cudownego Medalika w Paryżu... W 1951 roku zarządził, żeby 
to poświęcenie było odnawiane co roku 15 sierpnia we wszystkich ośrod-
kach Opus Dei na całym świecie. Nasze Opus Dei narodziło się i rozwijało 
okryte płaszczem Najświętszej Maryi Panny — wspominał. — Dlatego tak 
liczne są zwyczaje maryjne, którymi przesycone jest codzienne życie dzieci 
Bożych w tym Dziele Boga.

Rok później, 26 października 1952 roku, w święto Chrystusa Króla, po-
święcił Opus Dei Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uciekając się do Boże-
go miłosierdzia, prosił, by zawsze chroniło Dzieło i dało mu wielką miłość 
do Kościoła i do Papieża, która przełoży się na konkretną służbę w czynach. ◼

21. POTRÓJNE ZAWIERZENIE

W 1960 roku w Loreto, 
z Álvaro del Portillo 
i Armando Serrano.

W 1972 roku 
w Rzymie 
przed figurą 
Najświętszej 
Maryi Panny 
z Loreto.

Obraz, który 
św. Josemaría 

polecił umieścić 
w kaplicy Villa 

Tevere, w której 
w 1952 roku 

zawierzył Dzieło 
Najświętszemu 

Sercu 
Pana Jezusa.
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15 sierpnia 1952 roku, na Terrazzo del Fiume w Villa 
Tevere, św. Josemaría odnowił po raz pierwszy 
poświęcenie Opus Dei Niepokalanemu Sercu Maryi, 
którego dokonał rok wcześniej w Loreto. Znajduje się 
tam rzeźba Najświętszej Maryi Panny Matki 
Pięknej Miłości.
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W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku założyciel stopniowo 
wysyłał członków Dzieła, żeby przygotowali grunt w innych krajach. Wy-
posażeni jedynie w błogosławieństwo Ojca i obrazek Matki Bożej zanieśli 
przesłanie Opus Dei na inne kontynenty. Zarabiali na życie swoją pracą 
zawodową, a równocześnie kładli podwaliny pracy apostolskiej.

O co starali się ci ludzie? Chcieli zrealizować we własnym życiu to, cze-
go nauczał założyciel, i hojnie odpowiedzieć na wymogi swojego powo-
łania. Powołania, które prowadziło ich do tego, by zdecydowanie podej-
mować zobowiązania wynikające z bycia chrześcijanami, by utożsamić się 
z Chrystusem i by zanieść Jego światło do ich własnych środowisk rodzin-
nych, zawodowych i społecznych.

Bogata jest korespondencja między św. Josemaríą a jego dziećmi roz-
rzuconymi po całym świecie. Swoją modlitwą, swoim poświęceniem i swo-
im słowem zachęcał ich, by obfi cie rozsiewali naukę i życie chrześcijańskie 
w przeróżnych środowiskach — wszędzie tam, gdzie mieszkali i pracowali.

Zawsze podkreślał pierwszeństwo życia wewnętrznego, opartego 
na modlitwie i sakramentach, i przypominał im o konieczności osobiste-
go apostołowania z otaczającymi ich osobami. Mieli otworzyć przed nimi 
prawdziwe horyzonty świętości: jak Ewangelia stare, jak Ewangelia nowe.

W swoim nauczaniu, w swoich listach, w częstych spotkaniach z nimi, 
podkreślał zawsze zasadniczą wartość pracy. Mówił, że aby ta praca za-
mieniła się realnie w źródło chrześcijańskiego światła w najróżniejszych 
dziedzinach ludzkiego życia, powinni ją wykonywać mocno zjednoczeni 
z Chrystusem, z największą możliwą ludzką doskonałością i z wielkim pro-
fesjonalizmem.

Owocem osobistego apostolstwa tych wszystkich osób z całego świa-
ta jest niezwykle szeroka gama inicjatyw apostolskich: akademików dla 
studentów, szkół założonych przez rodziców, uniwersytetów, ośrodków 
szkolenia zawodowego dla robotników, szkół rolniczych, klubów mło-
dzieżowych, domów opieki i tak dalej. Te prace rodzą się z pragnienia 
udzielenia odpowiedzi i przedstawienia rozwiązania konkretnych potrzeb 
i problemów obecnych w każdym miejscu. Poza tym są wymownym świa-
dectwem twórczej oryginalności chrześcijan, którzy w pełni przyjmują 
wymogi swojego powołania pośród świata.

Panoramę tych przedsięwzięć, wspieranych przez jego dzieci w Opus 
Dei razem z wieloma innymi osobami pragnącymi pracować dla Chrystusa, 
założyciel porównywał do bezkresnego morza. Zachęcał ich do rozświetla-
nia całej ludzkiej rzeczywistości światłem Chrystusa. Zależało mu, by żyli 
z ewangelizacyjnym rozmachem pierwszych chrześcijan we wszystkich 
zakątkach świata. →

2222W Rzymie i z Rzymu:
na cały świat
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Równocześnie miał świadomość braku środków materialnych, z jakim 
zderzały się jego dzieci, wykonując całą tę pracę. Sam ufał Bogu, dlate-
go też przestrzegał ich przed zniechęceniem. Zalecał im, żeby odważnie 
zaufali Opatrzności Boga Ojca i by wykonując swoje zadania, pracowali 
z uporem i stałością.

Taka była jego recepta na początki pracy apostolskiej. Silna wiara, 
miłość do Boga, która nie zna zniechęcenia, ufna i wytrwała modlitwa 
i — obok tego wszystkiego — profesjonalne, poważne i ścisłe podejście, 
ponieważ te inicjatywy powinny odzwierciedlać to, czym w rzeczywistości 
były — zajęciami podejmowanymi przez wiernych świeckich, świadomych 
swojej głębokiej odpowiedzialności społecznej jako obywateli i jako chrze-
ścijan.

Rozsiewałem zdrowaśki po drogach Europy, zwykł mawiać św.  Jose-
maría, wspominając swoje częste podróże po kontynencie europejskim 
w tych latach ekspansji apostolskiej. Mnożyły się wówczas podróże pomię-
dzy miastami, z jednego kraju do drugiego. Pragnął wesprzeć apostolstwo 
swoich córek i synów i spotkać się z miejscowymi biskupami, aby mogli 
poznać najważniejsze cechy jego przesłania.

Podczas tych podróży nie brakowało nigdy odwiedzin w miejscach 
szczególnie naznaczonych pobożnością maryjną, w których z synowską 
ufnością oddawał pod opiekę Najświętszej Maryi Panny swoją pracę i pracę 
swoich dzieci w Opus Dei.

W miarę upływu lat Bóg błogosławił cały ten zasiew obfitymi owocami 
i św. Josemaría rozszerzał swoje apostolstwo na kolejne kontynenty. I gdy 
widział, jak przybywają nowe powołania, przekonywał się, że całe to mnó-
stwo ludzi przyciąganych przez Chrystusa, które zobaczył 2 października 
1928 roku, zamienia się w radosną rzeczywistość.

Jednak wszystkie te apostolskie podróże nie mogą zasłonić tego, co 
było najważniejsze w tym okresie życia założyciela Opus Dei. To były lata 
intensywnej modlitwy i pracy w jego rzymskim gabinecie oraz hojne po-
święcanie się formowaniu osób z Opus Dei, które przybywały studiować do 
Rzymu. Temu zadaniu poświęcał przez wiele lat większość swojej energii.

Dzień po dniu, z cierpliwością i męstwem, ukazywał mężczyznom 
i kobietom, którzy formowali się u jego boku, istotne cechy ducha Opus 
Dei. Otwierał przed ich oczami ambitne horyzonty apostolstwa i sprawiał, 
że coraz głębsze stawały się ich pragnienia skutecznej służby Chrystuso-
wi i Jego Kościołowi w miejscu zajmowanym przez nich w świecie. Mówił 
im też o trudnościach, które mogą się pojawić, oraz o nadprzyrodzonych 
i ludzkich środkach, na które mogli liczyć, żeby je omijać. →

22. EN ROMA Y DESDE ROMA: POR TODO EL MUNDO

U góry: zdjęcie z 1954 roku — św. Josemaría w Villa Tevere w Rzymie. 
Towarzyszą mu Álvaro del Portillo i José Luis Masot. U dołu: z bł. Álvaro, 
w grudniu 1956 roku.
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Popychał ich do walki o ten ideał bez popadania w tani idealizm, przy-
pominając im, że heroizm życia chrześcijańskiego polega na uświęcaniu 
codzienności, a także na wiernym i hojnym wypełnianiu codziennych obo-
wiązków. Czynił wszystko, co było w jego mocy, żeby członkowie Opus Dei 
postępowali naprzód na drogach modlitwy i osobistego obcowania z Pa-
nem, aż staną się osobami kontemplacyjnymi pośród świata. Równocześnie 
zachęcał ich do poważnego i głębokiego studiowania doktryny Kościoła.

Jego nauczanie było wymagające i pociągające zarazem. Potrafił roz-
palić miłość do Boga we wszystkich, którzy go słuchali. Kluczem był jego 
wielki zmysł nadprzyrodzony, wyjątkowa radość naznaczona właściwym 
mu poczuciem humoru.

W owych rzymskich latach poświęcił też wiele czasu i wysiłku na re-
dagowanie pism, instrukcji i listów, w których kreślił istotne cechy ducha 
Opus Dei. Z punktu widzenia prawnych ram Kościoła Dzieło było instytu-
cjonalną nowością. Musiał więc poświęcić dużo czasu i energii, aby zostało 
dobrze „osadzone” na kanonicznym gruncie, aby normy prawne, w które 
się wpisywało, były dostosowane do ewangelicznej oryginalności przesła-
nia otrzymanego przez niego od Boga.

Do ostatnich swoich chwil z poświęceniem realizował to założycielskie 
zadanie. Jako dobry prawnik wiedział, jak wielkie znaczenie dla rozwoju 
nowej fundacji w Kościele ma dopasowanie się normy prawnej do chary-
zmatu instytucji.

Tak mijały jego rzymskie lata, naznaczone pragnieniem, aby ukryć się 
i zniknąć. Jego pobyt w Wiecznym Mieście miał głęboką przyczynę: w Rzy-
mie jest Papież — słodki Chrystus na ziemi — jak lubił mówić, nawiązując do 
słów św. Katarzyny ze Sieny. Ta miłość do Papieża przejawiała się w akcie 
strzelistym, jaki powtarzał od młodości: Omnes cum Petro ad Iesum per 
Mariam! — Wszyscy, z Piotrem, do Jezusa, przez Maryję!

Kiedy wy będziecie mieli już swoje lata — mówił swoim dzieciom w Opus 
Dei — ja zaś zdam już rachunki przed Bogiem, opowiecie waszym braciom, 
jak bardzo, ze wszystkich swoich sił, Ojciec miłował Papieża. Poruszały go 
uczucie oraz uznanie, jakimi darzyli go kolejni Papieże. Wzruszał się 
szczególnie, kiedy Pius XII i Jan XXIII mówili mu o nadziei, z jaką spoglą-
dali na jego pracę. Ta miłość do Papieża sprawiła, że doświadczał szcze-
gólnej radości, czytając list Pawła VI, który definiował Opus Dei jako «żywy 
wyraz wiecznej młodości Kościoła». ◼

Założyciel Opus Dei co roku spotykał się ze studentami z różnych krajów, którzy przybywali 
do Rzymu w Wielkim Tygodniu, aby uczestniczyć w konferencjach organizowanych przez Istituto 
per la Cooperazione Universitaria. Osobiście zachęcał do tych spotkań uniwersyteckich, które 
wciąż odbywają się w Rzymie, z udziałem tysięcy młodych z całego świata. Na tych zdjęciach 
uwieczniono go podczas spotkań z młodzieżą w 1971, 1972 i 1973 roku.
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Montse Grases, młoda dziewczyna, która odkryła, że Bóg powołuje ją, aby służyła Mu 
swoim codziennym życiem. Mimo nieuleczalnej choroby potrafiła „promieniować” 
radością — pokojem właściwym duszom będącym blisko Boga. W listopadzie 1958 
roku, kilka miesięcy przed śmiercią, odwiedziła założyciela Opus Dei w Rzymie (zdjęcie 
u dołu). Proces beatyfikacyjny tej młodej Katalonki z Opus Dei rozpoczął się 19 grudnia 
1962 roku.

Rzym, 1970 rok. Minęło 40 lat od chwili, kiedy św. Josemaría, 
poruszony natchnieniem Boga, rozpoczął pracę apostolską 

Opus Dei wśród kobiet. Powszechność tego Bożego zamysłu 
stała się rzeczywistością.

Po prawej: w Rzymie 
z kilkoma spośród 

pierwszych Japończyków 
z Opus Dei. Na dole: 

z grupą kapłanów 
z Opus  Dei w Anglii.

22. W RZYMIE I Z RZYMU: NA CAŁY ŚWIAT
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Św. Josemaría zwraca się w 1967 roku do studentów, wykładowców i przyjaciół uniwersytetu.

Podczas uroczystości 
akademickiej 
na Uniwersytecie 
Nawarry w 1972 roku. 
Św. Josemaría założył ten 
ośrodek akademicki 
w 1952 roku.

8 października 1967 roku św. Josemaría 
odprawił Mszę Świętą na campusie 
Uniwersytetu Nawarry. Homilia, 
opublikowana później pod tytułem Namiętnie 
kochać świat, to podsumowanie jego 
nauczania na temat uświęcenia 
życia codziennego.



Niektóre podróże duszpasterskie
św. Josemaríi z Rzymu

w latach 1948-1958

Św. Josemaría podróżował
wówczas samochodem. 
Wymieniono główne 
punkty podróży i odległości
pomiędzy nimi.
Suma kilometrów ukazuje
skalę podróży, ale nie
odzwierciedla przejazdów
precyzyjnie, gdyż zmienił
się układ dróg i nie każda 
trasa podróży jest
szczegółowo znana.
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Założyciel Opus Dei podczas niektórych 
ze swoich podróży po Europie: na szosie 
niedaleko Innsbrucku w Austrii w 1949 roku 
(po lewej), w Holandii w 1958 roku (u dołu) 
i w Anglii w 1958 roku (po prawej).

Święty Josemaría w sierpniu 1959 roku w Paryżu. 
Po prawej: José María Hernández Garnica.



Rzym

Reggio
CalabriaKatania

Palermo

Neapol

Zurych
Lucerna

Friburg
Lozanna

Chartres

Lille

Antwerpia

Rotterdam

Amsterdam

Kolonia

Linz

Innsbruck

Monachium

Como

Mediolan

Rouen

Genua

Paryż

Einsiedeln

Bazylea

Berno

St. Gallen

Bonn

Wiedeń

Praga

Warszawa

Kopenhaga

Oslo

Sztokholm

Bratysława

Budapeszt

Zagrzeb
Lublana

Belgrad

Prisztina

Podgorica

Tirana

Skopie

Sarajewo

Berlin

La Spezia

Livorno Florencja

AwinionLourdes

Montecatini

Ars

Luksemburg

Bruksela

Londyn

Ostende

Lyon Genewa

Lisieux
Amiens

Leuven

Breda

Haga
Utrecht

Bolonia

Salzburg

Lizbona

ANDORA

F R A N C J A

W Ł O C H Y

S Z W A J C A R I A
A U S T R I A

POLSKA

DANIA

NORWEGIA

SZWECJA

FINLANDIA

N I E M C Y

ANGLIA
H O L A N D I A

B E L G I A

W I E L K A  B R Y T A N I A
I

I R L A N D I A  P Ó Ł N O N C N A
I R L A N D I A

SŁOWACJA

WĘGRY

Edynburg

Belfast

Cardi�

SZKOCJA

IRLANDIA
PÓŁNOCNA

WALIA

Słowenia

CHORWACJA

SERBIA

CZARNOGÓRA

KOSOWO

MACEDONIA

ALBANIA

GRECJA

BOŚNIA
I HERCEGOWINA

CZECHY

DAWNA
NRD

DAWNA
CZECHOSŁOWACJA

P O R T U G A L I A H I S Z P A N I A

Madryt

Marsylia

Dublin

Turyn

D A W N A  J U G O S Ł A W
I A

Tuluza

DijonNevers

Strasburg

Fryburg

Orlean

Werona Wenecja

Loreto

Bari

Trydent

Frankfurt

Düsseldorf

Stuttgart

0 km 400

Na czerwono zaznaczono były Związek Radziecki (1922-1991)
i kraje znajdujące się pod jego wpływem

od czasu zakończenia II wojny światowej (1945).
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3 grudnia 1955 roku św. Josemaría 
przybył po raz drugi do Wiednia, żeby 
przygotować początek pracy apostolskiej 
Opus Dei w Austrii. W niedzielę 4 grudnia 
odprawił Mszę Św. w katedrze. W trakcie 
dziękczynienia po niej przed ikoną Matki 
Boskiej z Máriapócs, pod wpływem 
natchnienia, ułożył akt strzelisty, który 
od tej chwili wiele osób odmawiało 
w jego intencjach: Sancta Maria, Stella 
Orientis, filios tuos adiuva! — Święta 
Maryjo! Gwiazdo Wschodu, wspomagaj 
Twoje dzieci! Tym wezwaniem oddawał 
pod opiekę Maryi przyszłe apostolstwo 
Opus Dei w Austrii i w innych krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej, jak 
również Kościół w krajach po drugiej 
stronie żelaznej kurtyny. Po latach owo 
marzenie stało się rzeczywistością. Praca 
apostolska Opus Dei rozpoczęła się 
w Polsce, w chwili gdy kończył się 
komunizm (1989), na Węgrzech 
i w Czechosłowacji w 1990 roku, 
na Litwie w roku 1994, w Estonii 
i na Słowacji w 1996, w Kazachstanie 
w 1997, w Chorwacji i Słowenii w 2003, 
na Łotwie w 2004, w Rosji w 2007 
i w Rumunii w 2009 roku.

Wiedeń – brama 
na wschód
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Święty Josemaría z dwoma członkami Opus Dei nad Renem, w pobliżu Bonn, 
7 grudnia 1955 roku. Założyciel śledził z bliska rozwój pracy apostolskiej 

w Niemczech od jej początków w 1952 roku. Pod koniec 1955 podjął długą podróż 
po Europie. Po przejechaniu Szwajcarii, Francji, Belgii i Holandii dotarł do Niemiec 

30 listopada. Zatrzymał się w Kolonii i Bonn, gdzie po raz pierwszy odwiedził 
akademik Althaus. Następnie udał się do Wiednia, który miał być ostatnim etapem 

przed powrotem do Rzymu. Zapragnął jednak powrócić do Bonn 7 grudnia, żeby 
dodać otuchy swoim dzieciom w Niemczech, wydłużając w ten sposób podróż o 1200 

kilometrów. Wspominał, że było to rozsiewanie zdrowasiek i piosenek po drogach 
Europy Środkowej, gdyż często skracał sobie podróż modlitwą i śpiewaniem.

Na zdjęciu po prawej Carmen Escrivá 1 stycznia 1956 roku razem ze swoim psem 
„Chato”. Bóg nie powołał siostry św. Josemaríi do Opus Dei, ale odegrała istotną rolę, 
dbając o to, żeby Dzieło nabrało szczególnego ducha rodzinnego. Minęło prawie pięć 

lat, od kiedy przeprowadziła się do Włoch, gdy w marcu 1957 roku zdiagnozowano 
u niej raka wątroby. W maju tego roku św. Josemaría udał się do Paryża i chciał 

przedtem odwiedzić Lourdes — nadkładając ponad 1000 km drogi — żeby prosić o cud 
uzdrowienia jego siostry, akceptując równocześnie wolę Bożą, bez względu na to, jaka 

ona będzie. Carmen stawiła czoło cierpieniu i śmierci z męstwem i po chrześcijańsku. 
Pod opieką i w towarzystwie kobiet z Opus Dei przyjęła Namaszczenie Chorych 

i Komunię Świętą. Zmarła 20 czerwca 1957 roku.

Dwie historie, a w tle tysiące kilometrów

22. W RZYMIE I Z RZYMU: NA CAŁY ŚWIAT
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25 stycznia 1959 roku Jan XXIII ogłosił swoją decyzję o zwołaniu sobo-
ru powszechnego. Któż by pomyślał, że ten niemal osiemdziesięcioletni 
uśmiechnięty Papież, który nastąpił po zmarłym rok wcześniej Piusie XII, 
pewnego dnia zapowie takie wydarzenie...

Jednak była to prawda: Duch Święty chciał wesprzeć, poprzez tego Pa-
pieża o miłym uśmiechu, głęboką duchową odnowę w Kościele, która miała 
się dokonać dzięki wielkiemu kościelnemu zgromadzeniu.

Dowiedziawszy się o tym, założyciel Opus Dei zaczął się modlić i za-
lecił modlitwę o pomyślny wynik tej wielkiej inicjatywy, jaką jest sobór po-
wszechny.

Niektórzy członkowie Opus Dei brali aktywny udział w pracach sobo-
ru. Sekretarz generalny Opus Dei, ksiądz Álvaro del Portillo, został mia-
nowany przewodniczącym komisji przygotowawczej De laicis. Potem był 
członkiem innej komisji przygotowawczej. Pracował wreszcie jako sekre-
tarz komisji soborowej De disciplina cleri et populi christiani oraz ekspert 
w innych komisjach soborowych.

W tych latach liczni ojcowie soborowi odwiedzali założyciela Opus Dei 
i prowadzili z nim długie rozmowy. Jeden z nich, biskup Metzu, wspo-
minał: «To ks. bp Claude Flusin, biskup Saint-Claude, przedstawił mnie 
prałatowi Escrivie de Balaguer około połowy pierwszej sesji Soboru. Od 
tego czasu miałem okazję posłuchać go przy różnych okazjach. Odkry-
łem w nim człowieka wyjątkowo wrażliwego i bliskiego problemom jego 
współczesnych. Równocześnie był zatroskany o przyszłość świata i przy-
szłość Kościoła. Był doskonale świadomy powagi stawki, o jaką toczyła się 
gra, i wyrażał głębokie przekonanie, że nie można myśleć tylko o jakimś 
powierzchownym retuszu. Jednak strukturalne reformy same w sobie wy-
dawały mu się niewystarczające. Uważał, że tylko powrót do źródeł wiary 
pozwoli Kościołowi wypełnić jego misję w świecie». →

2323Sobór Watykański II
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«Szczerze sądzę — pisze inny ojciec soborowy — że przyczynił się 
w decydujący sposób do doktrynalnego wyjaśnienia niektórych punktów, 
w których światło otrzymane od Boga i jego niezwykłe doświadczenie 
duszpasterskie w świecie pracy były niemal niezastąpione».

Pośród wielu postanowień soborowych, które szczególnie go cieszyły, 
trzeba podkreślić nauczanie odnoszące się do powszechnego wezwania 
do świętości. W uroczysty sposób potwierdzały one niektóre podstawowe 
aspekty jego nauczania i jego apostolstwa od 1928 roku.

Podobną radość sprawiły mu teksty soborowe, w których podkreślano 
odpowiedzialność świeckich za misję Kościoła oraz ich wolność i odpowie-
dzialność w sprawach doczesnych, w porządkowaniu wszystkich rzeczy 
zgodnie z wolą Bożą.

* * *
Mimo to, byli też i tacy, którzy chroniąc się za domniemanym „duchem 

soboru”, wzniecali chaos i bunt w łonie Kościoła. Podobnie zdarzało się 
już wcześniej w latach posoborowych— tym razem jednak sytuacja stała 
się na tyle poważna, że Paweł VI wspomniał w niektórych swoich prze-
mówieniach o «rozkładzie Kościoła». Równocześnie w społeczeństwach 
zachodnich coraz bardziej nasilały się trendy laicyzujące społeczeństwo.

Sytuacja stała się bardzo poważna. W swoim przemówieniu do kole-
gium kardynałów z 23 czerwca 1972 roku Papież potępił «fałszywą i bez-
prawną interpretację soboru, która chciałaby zerwać z tradycją, nawet 
kosztem doktryny, dochodząc do odrzucenia Kościoła przedsoborowego 
i samowolnego wymyślenia „nowego” Kościoła, nieomal „wynalezionego 
na nowo”, jeśli chodzi o jego wnętrze, ustrój, dogmaty, obyczaje i prawo».

Zaś kilka dni później, w swoim przemówieniu z okazji uroczystości 
św. Piotra i Pawła, Papież stwierdził, że ma wrażenie, że «przez jakąś 
szczelinę dym Szatana dostał się do świątyni Boga».

Święty Josemaría bardzo cierpiał z powodu tej sytuacji. Można po-
wiedzieć, że odczuwał cierpienie Kościoła razem z Ojcem Świętym. Dlate-
go też często uciekał się do modlitwy i umartwienia jako wynagrodzenia 
Panu. W tym czasie poświęcił Opus Dei Duchowi Świętemu, prosząc Go, 
żeby oświecił Swój Kościół. Nie tracąc optymizmu oraz ufając w ożywiają-
ce działanie Ducha, podjął środki konieczne w celu zapewnienia wierności 
Opus Dei autentycznemu nauczaniu Soboru. →

Św. Jan XXIII 
ze św. Josemaríą 

i bł. Álvaro del 
Portillo w marcu 

1960 roku.

Św. Paweł VI 
i założyciel Opus 

Dei podczas 
audiencji 

w październiku 
1964 roku.



167166

Niech liczy się tylko Jezus

Rozpoczął również szereg pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, 
prosząc Matkę Bożą, żeby szybko zakończył się ten czas próby dla Kościoła. 
Jego odważnej wierze ani miłości do Kościoła nie zaszkodziło niezrozu-
mienie, z jakim się spotykał w owym okresie. Niektórzy, nie pojmując głę-
bokiego sensu jego wierności Kościołowi, przyklejali mu niesprawiedliwe 
etykiety. Właśnie jemu, który od początku szedł drogą głębokiej odnowy.

Żal mi Kościoła, żal mi dusz. Po wielekroć kończę dzień zmęczony wy-
siłkiem ciągłej modlitwy — stwierdzał 15 maja 1972 roku. — Wciąż proszę 
i proszę ufając, że Pan musi mnie wysłuchać. I wówczas ciężar tego zmęcze-
nia staram się zamienić w modlitwę i ofiaruję Panu moje nędze, moje dobre 
pragnienia i moje staranie, aby zrobić wiele rzeczy, które chciałbym zakończyć, 
a nie udaje mi się. Mówię wtedy Bogu z całkowitym oddaniem: Panie, za Twój 
Kościół, za moje córki i moich synów, za mnie! Popatrz, to jest Twój Kościół, 
którym jesteśmy my, Twoje dzieci, dusze należące do Ciebie! ◼

21 listopada 1965 roku 
św. Paweł VI odwiedził 

Centro ELIS, korporacyjne 
dzieło apostolskie Opus Dei 

w robotniczej dzielnicy 
Tiburtino (Rzym).
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Św. Josemaría w kwietniu 1968 roku z Álvaro del Portillo i Javierem Echevarríą. 
U dołu: założyciel Opus Dei całuje ścianę groty objawień Matki Bożej w Lourdes. 

Po prawej: w Fatimie 13 kwietnia 1970 roku.
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Nieustanne błaganie za Kościół i za Dzieło popchnęło go do tego, by w 1970 
roku paść na kolana przed Najświętszą Maryją Panną z Guadalupe w Mek-
syku. Przez dziewięć kolejnych dni odprawiał tam nowennę, a tysiące osób 
towarzyszyły mu duchowo. Piątego dnia skierował do Maryi Dziewicy 
ufną prośbę:

Pani nasza, teraz przynoszę Ci — gdyż nie mam nic innego — ciernie, któ-
re noszę w moim sercu. Jednakże jestem pewien, że dzięki Tobie zamienią się 
one w róże...

Spraw, aby w nas, w naszych sercach zakwitły w tym roku drobne róże 
życia codziennego. Zwyczajne, ale zachwycające aromatem poświęcenia i mi-
łości. Powiedziałem rozmyślnie „drobne róże”, ponieważ to jest właśnie to, co 
wychodzi mi najlepiej. To dlatego, że w moim życiu potrafi łem zajmować się 
tylko zwykłymi, codziennymi sprawami i często nawet ich nie potrafi łem do-
prowadzić do końca. Mam jednak pewność, że w tym zwyczajnym, codzien-
nym postępowaniu, właśnie tam, Twój Syn i Ty liczycie na mnie.

Ten pobyt w Meksyku oznaczał ważny zwrot w jego życiu. Od wielu lat 
przy okazji poprzednich podróży po całej Europie założyciel przyjmował 
liczne grupy osób, składające się z członków Opus Dei i ludzi uczestniczą-
cych w jakiś sposób w apostolstwie Dzieła.

Od tego czasu tradycja ta uległa rozszerzeniu i zaczęły się odbywać 
tłumne spotkania, które dzięki jego nauczaniu zachowały swoją rodzin-
ną atmosferę.

Była to intensywna i obszerna katecheza. Jego słowa rzeczywiście po-
trafi ły poruszyć każdego. Wśród tych, którzy przychodzili przyciągani opi-
nią o jego świętości, dochodziło do nawróceń, wielu postanawiało polep-
szyć swoje życie chrześcijańskie lub podejmowało inne poważne decyzje.

Czuł się przytłoczony, gdy dowiadywał się o owocach tych spotkań. Był 
za nie wdzięczny Bogu, ale chciał przecież zniknąć, być tylko narzędziem… 
Zrozumiał wówczas, że Pan prosi go, żeby poświęcił wiele z tych lat, które 
mu pozostały na ziemi, na wielką katechezę.

To sprawiło, że jego pobyt w Meksyku przeciągnął się na ponad mie-
siąc, od 15 maja do 22 czerwca 1970 roku. Przychodzili go słuchać najróż-
niejsi ludzie: specjaliści ze stolicy, matki rodzin, rzemieślnicy, rolnicy, 
miejscowi Indianie, którzy przychodzili z dziećmi na plecach... Założyciel 
objaśniał jakiś punkt życia chrześcijańskiego, przedstawiał naukę na te-
mat innego punktu, wskazywał rozwiązania i środki, i zachęcał do walki. 
A wszystko w optymistycznym i radosnym tonie, okraszając wypowiedź 
żartami i anegdotami, co zachęcało do poprawy. →

2424U stóp Matki Bożej 
z Guadalupe
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Moje dzieci — mówił podczas spotkania z mieszkańcami głębokiej pro-
wincji w stanie Morelos, gdzie członkowie Opus Dei założyli kilka szkół 
rolniczych, aby poprawić sytuację społeczną — wszystkim, nam i wam, za-
leży, żeby wasza sytuacja się poprawiła, żebyście stanęli na nogi, żeby finanse 
nie spędzały wam snu z oczu... Postaramy się również, żeby wasze dzieci mogły 
się rozwijać: zobaczycie, że razem nam się uda i że ci, którzy będą mieć talent 
i ochotę do nauki, zajdą bardzo wysoko. Na początku będzie ich niewielu, ale 
po latach... A jak to zrobimy? Tak, jakbyśmy wyświadczali komuś przysługę?... 
Nie, moje dzieci, to nie to! Czyż nie mówiłem wam, że wszyscy jesteśmy równi?

Do tych, którzy mogli pomóc osobom znajdującym się w sytuacji mniej 
korzystnej z finansowego punktu widzenia, zwracał się z naciskiem: Trze-
ba nasilić pracę wśród robotników i ludzi na wsi. Z ludzkim ciepłem i nadprzy-
rodzoną miłością powinniśmy im pomóc w edukacji, dzięki której ich praca 
przyniosłaby więcej materialnych owoców i z godnością mogliby utrzymać 
rodzinę w większym dostatku. W tym celu nie trzeba niszczyć tych, którzy są 
na górze. Jednakże nie jest sprawiedliwe, żeby pewne rodziny zawsze były 
pod kreską.

* * *
Podczas owego pobytu w Meksyku, pewnego dnia w ośrodku Opus Dei 

blisko Guadalajary, spotkał się z liczną grupą kapłanów diecezjalnych. 
Odbył z nimi długie i ożywione spotkanie, ale po jego zakończeniu, jako 
że było strasznie gorąco, był kompletnie wycieńczony.

Położył się na chwilę, żeby odpocząć. Zauważył wtedy, że naprzeciwko 
łóżka znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, na którym 
Maryja ofiaruje różę Indianinowi Juanowi Diego. Tak chciałbym umrzeć — 
wyszeptał — patrząc na Najświętszą Maryję Pannę, która podaje mi kwiat... ◼

24. U STÓP MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE

Na kolanach u stóp 
Najświętszej Maryi 
Panny z Guadalupe 
w dawnej bazylice 

podczas pobytu 
w Meksyku w 1970 roku.

Wizerunek Najświętszej Maryi Panny 
z Guadalupe wręczającej kwiat Juanowi 
Diego. Św. Josemaría modlił się przed tym 
obrazem w Meksyku. Obecnie 
przechowywany jest w Rzymie.
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Św. Josemaría na spotkaniu z kobietami ze szkoły rolniczej 
Montefalco w Meksyku, 5 czerwca 1970 roku. Po prawej: widok 

Montefalco w 1950 roku. Na terenie tej dawnej hacjendy w stanie 
Morelos odbywają się liczne zajęcia edukacyjne i warsztaty 

wspierające ludzi ze wsi, organizowane przez członków Opus Dei 
razem z innymi osobami.

Po odprawieniu nowenny do Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe 
św. Josemaría przedłużył swój pobyt w Meksyku o kilka tygodni. Wykorzystał 
go, żeby poprowadzić katechezę dla osób z bardzo różnorodnych środowisk. 
Na zdjęciu powyżej: spotkanie 14 czerwca 1970 roku.
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Sekwencja zdjęć ukazujących, jak matka jednej Meksykanki z Opus Dei 
klęka przed św. Josemaríą, żeby okazać mu swoją wdzięczność. 
W odpowiedzi na ten gest św. Josemaría również przyklęka. Scenie 
towarzyszą Álvaro del Portillo i Javier Echevarría.

Meksyk, 2 czerwca 1970 roku
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W dwa lata po powrocie z Meksyku, poruszony tym samym zapałem apo-
stolskim, święty Josemaría odbył długą podróż po Hiszpanii i Portugalii. 
Podczas dwumiesięcznej podróży — od 4 października do 30 listopada 
1972 roku — zwracał się do tysięcy osób na tłumnych spotkaniach. Mó-
wił im o chrześcijańskim powołaniu, o przystępowaniu do sakramentów, 
o uświęceniu pracy i o naśladowaniu Jezusa Chrystusa pośród świata.

Półtora roku później, 22 maja 1974 roku, rozpoczął swoją drugą po-
dróż po Ameryce. Odwiedził Brazylię, Argentynę, Chile, Peru, Ekwador 
i Wenezuelę, realizując katechetyczne zadanie, które trwało do 31 sierpnia. 
W kilka miesięcy później ponownie podróżował po Ameryce — od 4 do 25 
lutego 1975 roku — i był w Wenezueli i Gwatemali. Choroba zmusiła go do 
powrotu do Rzymu. W sumie były to 122 dni na amerykańskiej ziemi, gdzie 
słuchały go tysiące osób.

«Te spotkania — mówił André Frossard — miały posmak spotkań ro-
dzinnych… Prałat Escrivá chodził po podwyższeniu pośród mnóstwa lu-
dzi w każdym wieku. Dzieci, rodzice, mężczyźni, kobiety, osoby starsze... 
Tym, co najbardziej mnie zaskoczyło, była radość tych, którzy znajdowali 
się tam, wokół tego człowieka. Wydawał się ojcem rodziny wielodzietnej, 
który nie ma możliwości częstego widywania dzieci i wykorzystuje to spo-
tkanie, żeby zająć się drobnymi problemami każdego z nich...

Pytania, które mu zadawano, nie miały takiego znaczenia jak duch, 
który im towarzyszył. To pozwoliło mi stwierdzić, że prałat Escrivá dzięki 
Miłości ma szczególny dar odgadywania tego, co dzieje się we wnętrzu istot 
ludzkich. Ta miłość, którą w sposób widoczny w stosunku do nich odczu-
wał, jaśniała, konkretyzując się w osobistych przypadkach, w taki sposób, 
że odpowiedzi, jakich im udzielał, ewidentnie nawiązywały i docierały do 
ich drobnych problemów...».

* * *
Francuski pisarz nie mylił się. Miłość i świętość założyciela Opus Dei 

— jego szaleństwo miłości — przyciągało te tłumy ku Bogu. →

2525Podróże katechetyczne
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Mimo upływu lat wciąż żywa była w nim jego młodzieńcza miłość. Wy-
trwale realizował misję, którą Bóg powierzył mu 2 października 1928 roku. 
Nie zapomniał też swojego hasła, dzięki któremu każdego dnia pokornie 
rozpoczynał na nowo walkę, by lepiej służyć Bogu. Właśnie dlatego wzru-
szył się głęboko, gdy w Portugalii podarowano mu starą wazę do zupy, uży-
waną i z metalowymi klamrami, łączącymi części rozbitego naczynia. To 
zwyczajna rzecz — mówił, otwierając swoją duszę przed słuchaczami — ale 
zachwyciła mnie, bo widać, że była często używana, a skoro pękła — musiała 
należeć do wielodzietnej rodziny — zdrutowano ją w wielu miejscach, żeby 
wciąż mogła dalej służyć. Poza tym napisano na niej dla ozdoby słowa, któ-
re utrwaliły się po wyjęciu z pieca: amo-te, amo-te, amo-te [„kocham cię, 
kocham cię, kocham cię”]...

Przyszło mi do głowy, że ta waza to ja. Ta stara skorupa posłużyła mi 
w modlitwie, dlatego że ja też postrzegam siebie w ten sposób: jako glinianą 
wazę, rozbitą i zdrutowaną, i lubię powtarzać Panu: tak bardzo Cię kocham 
pomimo tych drucianych klamer! Moje dzieci, możemy kochać Pana również 
wtedy, kiedy jesteśmy rozbici.

* * *
Podczas tych spotkań rodziły się pytania wszelkiego rodzaju: pewien 

kapłan prosił go o radę odnośnie do sprawowanej posługi, służąca mówi-
ła mu o swoim zawodzie, jakiś rolnik opowiadał mu anegdotę... Rysowały 
się bardzo wyraźnie konkretne problemy codziennego życia. Pewien we-
nezuelski ojciec zapytał go, co może zrobić, żeby wychować swoje dzieci 
w miłości do pracy, ale w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

— Ja przespacerowałbym się z nimi... — odpowiedział — po tych dzielni-
cach wokół wielkiego miasta Caracas (...), żeby zobaczyły baraki, jedne na dru-
gich (...), żeby wiedziały, że muszą rozsądnie wydawać pieniądze, że muszą 
umieć nimi gospodarować, tak żeby wszyscy w jakiś sposób mogli korzystać 
z ziemskich dóbr. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć „ja jestem dobrym czło-
wiekiem”, jeżeli nigdy nie było się w potrzebie. →

W Teatrze Coliseo w Buenos Aires 
23 czerwca 1974 roku.

Waza do zupy, 
którą 

podarowano 
św. Josemaríi 
w Portugalii.
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Pewien mój przyjaciel, bardzo bogaty człowiek, powiedział mi kiedyś: nie 
wiem, czy jestem dobry. Moja żona nigdy nie była chora, ja zaś nigdy nie by-
łem bezrobotny i bez grosza przy duszy. Moje dzieci nie chodziły głodne. Nie 
leżałem na ulicy bez dachu nad głową... Nie wiem, czy jestem uczciwym czło-
wiekiem. Co bym zrobił, gdyby przydarzyło mi się to wszystko?

Słuchajcie, powinniśmy się starać, żeby nie przydarzało się to nikomu. 
Trzeba uzdolnić ludzi, żeby swoją pracą mogli zapewnić sobie minimalny 
dobrobyt, mieć spokój na starość i w chorobie, zatroszczyć się o wychowanie 
swoich dzieci, a także o inne potrzebne rzeczy. Nic, co jest związane z innymi 
ludźmi, nie może nam być obojętne i tam, gdzie jesteśmy, powinniśmy działać 
na rzecz miłości bliźniego i sprawiedliwości.

* * *
Jakie tematy powracały na tych spotkaniach? Co stanowiło ich leit-

motiv? Wielkość chrześcijańskiego powołania, odważne „tak” dla życia 
i rodzin wielodzietnych, zdecydowana obrona wiary Kościoła, bez prze-
róbek, luk, poprawek czy reinterpretacji. I zawsze silne zalecenie częstego 
przystępowania do sakramentu spowiedzi, bowiem bez spowiedzi nie ma 
pojednania z Bogiem, zaś bez pojednania z Bogiem nie ma chrześcijań-
skiego życia ani owoców świętości.

Czasami, po wielu godzinach mówienia, czuł, że powoli traci głos. Sta-
rał się jednak do końca odpowiadać na pytania jednych i drugich, aby po-
głębić ich relację z Bogiem. Spotkania często kończyły się wzruszającym 
błogosławieństwem, które dawało bodziec do apostolskiego działania:

— Obyście stali się tak liczni — powiedział na zakończenie spotkania 
w Brazylii, udzielając błogosławieństwa —

jak ziarnka piasku na waszych plażach,

jak drzewa w waszych górach,

jak kwiaty na waszych łąkach,

jak aromatyczne ziarna waszej kawy.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. ◼

25. VIAJES DE CATEQUESIS

Święty Josemaría 
w listopadzie 1972 

roku. U góry: podczas 
jednej z katechez. 

Po prawej: z Álvaro del 
Portillo 

w Castelldaura, 
w pobliżu Barcelony.
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Katecheza, którą św. Josemaría prowadził w 1972 roku w Hiszpanii 
i Portugalii, trwała ponad dwa miesiące. Pampeluna, Bilbao, Madryt, 
Porto, Lizbona, Sewilla, Walencja i Barcelona były kolejnymi 
etapami tego wielkiego projektu. Zdjęcia dokumentują spotkania 
z różnymi grupami osób w listopadzie.
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2 listopada 1972 roku, 
wykorzystując swoją 
katechetyczną podróż 
po Hiszpanii 
i Portugalii, raz 
jeszcze udał się 
na modlitwę 
do Fatimy.

Święty Josemaría podczas 
spotkania z wielką liczbą 
osób w Pozoalbero 
(Hiszpania) w 1972 roku.

Spotkanie 
z karmelitankami 
w klasztorze w Puçol, 
w pobliżu Walencji, 
19 listopada 1972 roku. 
Podczas swojej 
katechezy w Hiszpanii 
św. Josemaría odwiedził 
różne wspólnoty 
zakonne. Dziękowano 
mu za to, że wzmacnia 
wiarę i nadzieję 
w czasach trudnych 
dla Kościoła.
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Podczas spotkania w Altoclaro 
(Caracas) w 1974 roku pewna 

pielęgniarka z córką 
w ramionach opowiedziała, 

że doradzano jej aborcję 
z powodu zagrożenia wadami 

rozwojowymi dziecka 
w okresie ciąży. Po uzyskaniu 

dokładniejszych informacji 
postanowiła urodzić 

dziewczynkę, która przyszła 
na świat bez żadnych 

problemów zdrowotnych. 
Na zdjęciu po prawej: 

spotkanie w Teatrze Coliseo 
w Buenos Aires, 23 czerwca 

1974 roku.

12 października 1972 
roku, podczas spotkania 

w Islabe — domu 
rekolekcyjnym w pobliżu 

Bilbao — św. Josemaría 
pozdrawia chorego 

z postępującym 
porażeniem. Lubił głosić, 

że chorzy są skarbem 
Opus Dei.
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Św. Josemaría modlący się przed Najświętszą Maryją Panną 
z Luján, patronką Argentyny, 12 czerwca 1974 roku (zdjęcia 
na dole i po prawej). Udawał się na modlitwę do głównych 
sanktuariów Matki Bożej w każdym kraju i ofiarowywał Jej 
apostolskie owoce owej wędrownej katechezy, mając nadzieję, 
że wielu osobom pomoże ona polepszyć chrześcijańskie życie.

25 maja 1974 roku podczas spotkania w São Paulo. 
Od Brazylii św. Josemaría rozpoczął podróż apostolską 
do różnych krajów Ameryki, która trwała od 22 maja 
do 31 sierpnia.
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Przez te wszystkie lata opinia o świętości założyciela Opus Dei rozpo-
wszechniła się na całym świecie. Kiedy odwiedzał określony kraj, wie-
le osób chciało go zobaczyć i usłyszeć. Jednak nadal pokornie uważał się 
za niezdatne i tępe narzędzie, założyciela bez fundamentów, grzesznika za-
kochanego do szaleństwa w Chrystusie, jak później podkreślono w dekrecie 
o heroiczności cnót podczas jego procesu kanonizacyjnego.

Pewnego dnia ktoś poprosił go o jego zdjęcie:

— Tak, ależ oczywiście. Już, zaraz. Z wielką przyjemnością ci je dam, po-
wiedział z uśmiechem.

I wręczył mu osiołka wykutego z żelaza, mówiąc:

— Proszę, oto mój portret.

Jego rozmówca był zakłopotany.

— Tak, tak — mówił dalej — to ja: osiołek. Obym zawsze był osiołkiem 
Boga, Jego narzędziem, które dzięki wysiłkowi przynosi pokój.

Święty Josemaría świadomie używał tego porównania. Chciał żyć po-
dobnie do wiernego osiołka, który pracuje z pokorą, bez wytchnienia, tak 
aby zanieść Chrystusa we wszystkie zakątki Ziemi.

Czuł się ubogim narzędziem w rękach Boga: pokorną kopertą z papieru 
niosącą wielkie Boże przesłanie. I tłumaczył: Bóg pisze list i wkłada go do 
koperty. List wyciąga się z koperty, a kopertę wyrzuca się do kosza. →

2626Ponownie
w Torreciudad

Żelazne osiołki, 
które św. Josemaría 

trzymał na biurku.
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Dlatego stronił od wszelkiego uznania dla jego osoby: Tego jeszcze bra-
kowało! — mówił członkom Opus Dei. — Ładny interes byście zrobili, gdy-
byście zamiast iść za Panem, zaczęli podążać za tym nędznym człowiekiem, 
którego widzicie! I nie uważał się za kogoś niezastąpionego. Nawet ja, cho-
ciaż jestem założycielem, nie jestem niezbędny.

* * *
Nigdy nie chciał stawiać siebie za wzór, z jednym wyjątkiem: miłości, 

którą kocham Maryję Dziewicę. Konkretnym dowodem tej miłości jest sank-
tuarium w Torreciudad, które wybudowano z jego inicjatywy, obok kaplicy, 
która od XI wieku przyciągała pielgrzymów z Górnej Aragonii.

Dwukrotnie udał się jako pielgrzym do sanktuarium, kiedy prowadzo-
no tam jeszcze prace budowlane. Za pierwszym razem, 7 kwietnia 1970 
roku, gdy znajdował się kilometr od celu, zdjął buty i mimo złej pogody 
szedł dalej boso po kamieniach i żwirze do samej kaplicy.

Przebacz mi, Matko moja! — zakrzyknął, kiedy tam dotarł, wspomi-
nając pierwszą wizytę w dzieciństwie. — Od drugiego do sześćdziesiątego 
ósmego roku życia. Niewiele jestem wart! Ale za to bardzo Cię kocham, z ca-
łego serca. Cieszę się niezmiernie, że mogłem przyjść i Cię ucałować. Cieszę się 
też na myśl o tysiącach dusz, które Cię [tutaj] czciły i przyszły Ci powiedzieć, 
że Cię kochają, i o tysiącach dusz, które jeszcze tu przyjdą.

Odwiedził Torreciudad ponownie 23 maja 1975 roku. Sanktuarium było 
już ukończone i gotowe na przyjęcie pielgrzymów. Na ten widok powie-
dział: Z prostych materiałów, z ziemi, uczyniliście coś Bożego. I dodał: Tak 
wiele miłości włożyliście w to wszystko tutaj...

Spodziewał się od tego sanktuarium, używając jego własnych słów, 
wielkiej obfitości łask duchowych (...), jakie Pan zechce wyświadczyć tym, któ-
rzy będą zwracać się do Jego Świętej Matki przed tym niewielkim wizerun-
kiem, który czczony jest od wieków. Dlatego pragnę, żeby było tu wiele kon-
fesjonałów, żeby ludzie mogli oczyścić się w świętym sakramencie pokuty. 
A po odnowieniu duszy, żeby mogli umocnić albo odnowić swoje życie chrze-
ścijańskie, żeby uczyli się uświęcać i miłować pracę, niosąc do swoich domów 
pokój i radość Jezusa Chrystusa: pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam 
wam. Dzięki temu przyjmą z wdzięcznością potomstwo, które ześle im nie-
bo, i w szlachetny sposób korzystać będą z miłości małżeńskiej, która sprawia, 
że uczestniczą w stwórczej mocy Boga. Bóg zaś nie poniesie porażki w tych 
domach. Obdarzy zaszczytem tych małżonków, wybierając z ich rodzin dusze, 
które osobiście i dobrowolnie poświęcą się Bożej służbie. ◼

26. PONOWNIE W TORRECIUDAD

24 maja 1975 roku 
św. Josemaría, 

odmawiając różaniec, 
kieruje się 

do sanktuarium 
w Torreciudad. 

Po prawej: przed 
figurą Matki Bożej 

w dawnej kapliczce.
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Torreciudad, 23 maja 1975 roku: św. Josemaría, siedząc 
w nawie świątyni, kontempluje nastawę ołtarzową nowego 

sanktuarium (zdjęcie po lewej). Obok niego Álvaro del Portillo.

Wewnątrz sanktuarium 
wzrok przyciąga nastawa 

ołtarzowa, wyrzeźbiona 
w alabastrze przez Joana 

Mayné. Przedstawia różne 
sceny z życia Najświętszej 

Maryi Panny. Pod otworem 
w centralnej części ołtarza 

i sceną Ukrzyżowania 
znajduje się romańska 

rzeźba Maryi, 
odrestaurowana 

w 1975 roku. W roku 1994 
po lewej stronie dodano 

wizerunek modlącego się 
św. Josemaríi.
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Widok 
Sanktuarium 
w Torreciudad 
z zewnątrz 
podczas 
obchodów 
Maryjnego Dnia 
Rodziny, który 
przypada co 
roku w pierwszą 
sobotę września.
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W ostatnich miesiącach życia św. Josemaría utracił znaczną część widze-
nia w prawym oku z powodu zaćmy, która doskwierała mu przez ostatnie 
lata. Choroba zaczęła rozwijać się również w lewym oku, jednak nie dał 
tego po sobie poznać — chciał znosić te przykrości z naturalnością. Mimo 
to 19 marca 1975 roku, w święto św. Józefa, mówił na głos:

Panie, nie daję już rady, a jednak muszę być oparciem dla moich dzie-
ci. Nie widzę już z odległości trzech metrów, a muszę spoglądać w przyszłość, 
żeby wskazywać drogę moim dzieciom. Chryste mój, Jezu kochany, pomóż mi, 
spoglądać na świat Twoimi oczami!

W tym ostatnim okresie, być może przeczuwając bliskość swojej śmier-
ci, mówił: Ja nie jestem już potrzebny. Z Nieba będę wam lepiej pomagał.

Obok tego przeczucia, w jego sercu narastało silne pragnienie, aby zo-
baczyć wreszcie oblicze Pana: Panie, pragnę Cię ujrzeć, podziwiać Twoje 
oblicze, kontemplować Cię...! Panie, miłuję Cię ze wszystkich sił, kocham Cię 
z całego serca!

Jego serce było przepełnione pragnieniem przebywania obok swojej 
Miłości. Ci, którzy z nim mieszkali, zauważali, że był coraz bardziej za-
nurzony w Panu. Jakby całe jego życie było ciągłym crescendo upodoba-
nia i miłości. «Ojciec i ja zawsze jedliśmy razem śniadanie — wspominał 
ksiądz Álvaro — i razem z nim zostawiano nam gazetę. Po trzech czy czte-
rech sekundach patrzyłem na Ojca. Zaraz po rozpoczęciu lektury skupiał 
się na Bogu. Wystarczało mu wziąć książkę albo gazetę i bez względu na jej 
tematykę jego serce wzlatywało ku Panu. Wydawało się, jakby Duch Święty 
porywał jego duszę i unosił ją do góry».

26 czerwca 1975 roku spotkał się przed południem w Castel Gandolfo 
ze swoimi córkami z Rzymskiego Kolegium Najświętszej Maryi Panny: Jak 
zawsze, kiedy tu przychodzę, powiem Wam i teraz: posiadacie duszę kapłań-
ską. Wasi świeccy bracia również ją mają. Dzięki tej duszy kapłańskiej możecie 
i powinniście uczynić bardzo wiele. Dzięki łasce Bożej i kapłaństwu urzędo-
wemu nas, kapłanów w Dziele, razem będziemy prowadzić skuteczną pracę...

Wyobrażam sobie, że wszystko (...) — mówił dalej — traktujecie jako oka-
zję, aby obcować z Bogiem i z Jego Świętą Matką, naszą Matką, i ze Świętym 
Józefem, naszym Ojcem i Panem, i z naszymi Aniołami Stróżami, żeby poma-
gać naszej matce, Świętemu Kościołowi, który znajduje się w tak wielkiej po-
trzebie, który napotyka na świecie tyle trudności. Powinniśmy bardzo kochać 
Kościół i Papieża, bez względu na to, kto nim będzie. Proście Pana, żeby nasza 
służba Jego Kościołowi i Ojcu Świętemu była owocna. →

2727Patrząc na Maryję
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Po dwudziestu minutach poczuł się niezdrowo i musiał przerwać swoje 
odwiedziny. Po krótkim odpoczynku powrócił do Rzymu, jak zwykle w to-
warzystwie ks. Álvaro del Portillo i ks. Javiera Echevarríi. Był zadowolony 
i radosny. Wchodząc do Villa Tevere na kilka minut przed dwunastą, po-
zdrowił Pana Jezusa w Tabernakulum dłuższym przyklęknięciem i kilkoma 
słowami pełnymi miłości, jak zwykł był czynić.

«Później — wspominał ksiądz Álvaro — weszliśmy na górę do pokoju, 
gdzie zwykle pracował (...) i w kilka sekund po przekroczeniu drzwi za-
wołał: Javi!».

W tym pokoju znajdował się wizerunek Najświętszej Maryi Panny 
z Guadalupe, którą pozdrawiał spojrzeniem zawsze, kiedy tylko przekro-
czył próg. To Ona otrzymała ostatnie pozdrowienie miłości, zanim upadł 
omdlały na podłogę. Bóg pozwolił mu umrzeć tak, jak zawsze chciał: pa-
trząc na wizerunek Maryi. →

27. MIRANDO A LA VIRGEN

U góry: ostatnie zdjęcie 
św. Josemaríi. Zostało 

wykonane 26 czerwca 1975 
roku w Rzymskim 

Kolegium Najświętszej 
Maryi Panny, półtorej 

godziny przed jego 
śmiercią. Po prawej: pokój 

w centralnej siedzibie Opus 
Dei w Rzymie, gdzie zwykł 

codziennie pracować 
i w którym umarł tuż 

po południu. Na kolejnej 
stronie: obraz Najświętszej 
Maryi Panny z Guadalupe, 

który znajduje się w tym 
pokoju, naprzeciwko drzwi.
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«Byliśmy też w pokoju — ciągnął ksiądz Álvaro — Joe Soria (ksiądz, 
który też lekarzem) i ja. Dołożyliśmy wszelkich możliwych starań ducho-
wych i medycznych. Udzieliłem mu rozgrzeszenia i ostatniego namaszcze-
nia, kiedy jeszcze oddychał. Było to półtorej godziny walki i nadziei: tlen, 
zastrzyki, masaże serca. Tymczasem ponowiłem rozgrzeszenie (...). Nie 
mogliśmy uwierzyć, że nadeszła chwila tego największego bólu».

Wkrótce potem wszyscy, którzy go otaczali, zrozumieli, że Ojciec za-
kończył swoją ziemską wędrówkę. To był jego dies natalis [łac. dzień na-
rodzin] dla Nieba. «Wszyscy uklękliśmy — mówił dalej ksiądz Álvaro — 
obok ciała (...). Odmówiliśmy modlitwę za zmarłych i modliliśmy się dalej, 
zdruzgotani bólem, nie mogąc ani nie chcąc powstrzymać łez (...). Dla nas 
była to gwałtowna śmierć. Dla Ojca niewątpliwie było to coś, co dojrzewa-
ło — odważę się powiedzieć — bardziej w jego duszy niż w ciele, ponieważ 
codziennie coraz silniej ofiarowywał swoje życie za Kościół».

Wkrótce potem przybrano ciało w albę i nałożono ornat na sutannę. 
Przed pogrzebem odprawiono 51 Mszy Św. za jego duszę.

Setki osób przybywały, aby płakać i modlić się przy jego ciele, które 
spoczywało przed ołtarzem w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Pokoju, w centralnej siedzibie Opus Dei. Przychodzili wysocy hierarchowie 
kościelni, matki rodzin, służące, pracownicy fizyczni...

Święty Josemaría trzymał w rękach krucyfiks, który miał na dłoniach 
Pius X w godzinie swojej śmierci, a jego pogodne oblicze promieniowało 
wielkim pokojem.

27 czerwca został pochowany w krypcie kościoła Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Pokoju. Na marmurowej płycie pod pieczęcią Opus Dei 
umieszczono napis, będący jego biografią, składającą się z dwóch słów:

EL PADRE 
[OJCIEC]

Zaś poniżej, daty urodzin: 9.I.1902 i śmierci: 26.VI.1975.

* * *
Od samego dnia śmierci założyciela Opus Dei zaczęły się mnożyć świa-

dectwa dotyczące jego osobistej świętości i śladu, jaki pozostawił w życiu 
Kościoła. Wspomnienia ustne i spisane, pochodzące od osób wszelkich sta-
nów, związanych bezpośrednio z Dziełem lub nie… Wiele z nich w krótkim 
czasie zamieniło się w wyraźne prośby do Stolicy Świętej o rozpoczęcie 
jego procesu kanonizacyjnego. → 

27. PATRZĄC NA MARYJĘ

W centralnej siedzibie Opus Dei 
przechowywany jest krucyfiks, którego używał 
św. Pius X i który włożono w ręce św. Josemaríi 
po jego śmierci. Przed pochówkiem zastąpiono 

go innym. Na zdjęciu poniżej: bł. Álvaro del 
Portillo modli się przy ciele założyciela Opus 

Dei, przybranym w kapłańskie szaty, 
w obecnym kościele prałackim Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Pokoju w Rzymie.
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Proces ten rozpoczął się w 1981 roku. Dwa równoległe trybunały — 
w Madrycie i w Rzymie — zebrały świadectwa na temat Josemaríi Escrivy. 
Etap wstępny został zakończony w 1986 roku przedstawieniem całej doku-
mentacji w Stolicy Świętej. Po odpowiednich pracach i analizach w Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych, 9 kwietnia 1990 roku, Jan Paweł II zezwolił 
na publikację dekretu o heroiczności cnót założyciela Opus Dei. W dekre-
cie w następujący sposób scharakteryzowano osobowość św. Josemaríi: →

27. PATRZĄC NA MARYJĘ

U dołu: beatyfikacja 
Josemaríi Escrivy w Rzymie, 

17 maja 1992 roku.
Po prawej: podczas 

audiencji św. Jana Pawła II 
dla pielgrzymów, która 

odbyła się następnego dnia.
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«Najbardziej znamienne rysy jego osobowości to nie tylko niepospo-
lity talent organizacyjny i operatywność, ale także bogate życie modlitwy 
oraz ustawiczne doświadczenie jedności działania i kontemplacji, które 
uczyniło go człowiekiem zarazem aktywnym i kontemplatywnym. Zgodnie 
z otrzymanym charyzmatem dawał przykład heroizmu w zupełnie nor-
malnych sytuacjach; okazywał go w ustawicznej modlitwie, w ciągłych 
umartwieniach, które, jak bicie serca, nigdy nie ustawały, w poczuciu cią-
głej obecności Boga. Potrafi ł osiągnąć najściślejsze zjednoczenie z Bogiem 
nawet w rozgardiaszu otaczającego go świata czy podczas intensywnej, 
wyczerpującej pracy. Kontemplując stale tajemnicę Trynitarną, uczynił 
fundamentem duchowości świadomość synostwa Bożego w Chrystusie, 
w której moc wiary i apostolska, odważna miłość tworzą harmonijną ca-
łość z synowskim oddaniem się Ojcu».

* * *
Potwierdzenie cudownego uzdrowienia, które przypisano wstawien-

nictwu założyciela Opus Dei, otworzyło drogę do jego beatyfi kacji, której 
dokonał Jan Paweł II na placu Świętego Piotra w Rzymie, 17 maja 1992 
roku, w obecności około 300 000 pielgrzymów przybyłych ze wszystkich 
kontynentów. Podczas tej samej ceremonii została również beatyfi kowana 
sudańska zakonnica Józefi na Bakhita.

* * *
Po aprobacie nowego cudu Josemaría Escrivá został uroczyście ka-

nonizowany przez Jana Pawła II, 6 października 2002 roku, w obecności 
jeszcze większej rzeszy ludzi. Było to potwierdzenie powszechności nabo-
żeństwa do założyciela Opus Dei oraz echa, jakim odbiło się jego nauczanie 
we wszystkich środowiskach i pod każdą szerokością geografi czną. «Po-
dążając jego śladami — powiedział przy tej okazji Papież w swojej homilii 

— uświadamiajcie wszystkim ludziom, bez względu na rasę, stan społeczny, 
kulturę i wiek, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Przede wszyst-
kim starajcie się o to, byście wy sami byli święci, zachowując ewangeliczną 
postawę pokory i służby, zawierzając się Opatrzności i nieustannie wsłu-
chując się w głos Ducha Świętego. W ten sposób będziecie „solą ziemi” (Mt 
5, 13) i zajaśnieje „wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16)». ◼

Wizerunek św. Josemaríi 
wiszący na bazylice 

św. Piotra podczas 
ceremonii kanonizacyjnej.
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Święty Josemaría został 
kanonizowany w Rzymie 
6 października 2002 roku, 
dziesięć lat po beatyfikacji i sto 
lat od urodzenia.
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Tysiące osób w różnym 
wieku i pochodzących 
z różnych środowisk, 

przybyły do Rzymu 
z całego świata, aby wziąć 

udział w kanonizacji 
założyciela Opus Dei 

6 października 2002 roku.
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Dawna 
chrzcielnica 
z katedry w Barbastro

Kruchta

Chór

Tron biskupi
prałata
Opus Dei

Róża
z Rialp

Relikwie św. Josemaríi 
od jego beatyfikacji
w 1992 roku 
znajdują się pod ołtarzem

Wejście od ulicy 
Viale Bruno Buozzi 75

Kaplica Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny

Kaplica
Najświętszego
Sakramentu. 
Św. Josemaría
nie ustawał 
w głoszeniu 
konieczności 
przystępowania
do sakramentów 
Pojednania
i Eucharystii 
— źródeł pokoju
i radości

Kaplica 
Spowiedzi

Sutanna, którą nosił
św. Jan Paweł II

W dawnym grobowcu
św. Josemaríi obecnie spoczywa
bł. Álvaro del Portillo

KOŚCIÓŁ PRAŁACKI
NMP KRÓLOWEJ

POKOJU

1

2

3

4

5

Kościół NMP Królowej Pokoju
Podobnie jak w niektórych rzymskich kościołach, 
ołtarz znajduje się pod niewielkim baldachimem. 
Wierni mogą modlić się przy relikwiach 
św. Josemaríi, które spoczywają w trumnie pod 
ołtarzem od chwili jego beatyfi kacji w 1992 roku.

Kaplica Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
Między nawą a kryptą znajduje się kaplica poświęcona 
temu wyobrażeniu tajemnicy Wniebowzięcia NMP. 
Św. Josemaría zapamiętał, że w wieku dwóch lub trzech 
lat po raz pierwszy zwrócił się do Matki Bożej 
w modlitwie przed podobnym wizerunkiem w Barbastro.

Siedziba prałata Opus Dei
31 grudnia 1959 roku św. Josemaría odprawił 
pierwszą Mszę Św. w kaplicy NMP Królowej 
Pokoju. Kiedy w 1982 roku Opus Dei zostało 
erygowane jako prałatura personalna, kaplica 
stała się kościołem prałackim i siedzibą prałata.

Róża z Rialp
W głębi nawy znajduje się 
drewniana róża, którą 
św. Josemaría znalazł 
w Pallerols.

Krypta
Św. Josemaría został 
pochowany tutaj w 1975 
roku. Obecnie są tu 
pochowani jego następcy 
na czele Opus Dei: 
bł. Álvaro del Portillo 
i bp Javier Echevarría, 
a także Carmen Escrivá 
i Dora del Hoyo — 
pierwsza kobieta, która 
poprosiła o przyjęcie 
do Opus Dei jako 
numeraria pomocnicza.

1 2

3

5

4
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14 września 2005 roku Benedykt XVI poświęcił 
figurę św. Josemaríi umieszczoną kilka dni 
wcześniej na zewnętrznej ścianie Bazyliki 
św. Piotra. Marmurowa rzeźba o wysokości około 
5 metrów znajduje się w niszy na fasadzie lewego 
transeptu, bardzo blisko wejścia do zakrystii. Ta 
strefa została przeznaczona przez św. Jana 
Pawła II na rzeźby świętych i założycieli naszych 
czasów. Figura św. Josemaríi — dzieło włoskiego 
artysty Romano Cosciego — znajduje się obok 
rzeźb św. Teresy od Jezusa z Andów, 
św. Marcelina Champagnat 
i św. Grzegorza Oświeciciela.

Figura św. Josemaríi
w Bazylice św. Piotra

A
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Życie św. Josemaríi Escrivy de Balaguer, jego nauczanie i działanie pozo-
stawiły w Kościele wyraźny i głęboki ślad.

Jego postać jest znana i czczona na wszystkich kontynentach, i coraz 
obfi tsze są owoce misji — starej jak Ewangelia i jak Ewangelia nowej — po-
wierzonej mu przez Bożą Opatrzność 2 października 1928 roku. Polegała 
ona na tym, by «ukazać wiernym ze wszystkich kręgów społecznych dro-
gę uświęcenia się w świecie poprzez wykonywanie pracy zawodowej i co-
dziennych obowiązków, nie zmieniając stanu i czyniąc wszystko z miłości 
do Boga» (Dekret o heroiczności cnót).

W jego przesłaniu o uświęcaniu się w rzeczywistości ziemskiej i po-
przez nią wyraźnie ukazuje się nam radykalny charakter chrześcijańskiego 
powołania. To nauczanie okazało się «opatrznościowe i niezwykle aktu-
alne w sytuacji duchowej naszej epoki» (Dekret o heroiczności cnót). W tej 
duchowości, w świetle odkupieńczej tajemnicy wcielonego Słowa, głę-
boko jednoczą się spojrzenie pełne wiary i żywe poczucie wartości tego, 
co stworzone. Z tej jedności rodzi się pozytywne rozumienie świata: jako 
daru dla ludzi od Boga i jako apostolskiego zadania, które stoi przed chrze-
ścijaninem. Chodzi o przesłanie duchowe o olbrzymim potencjale ewan-
gelizacyjnym, którego prawdziwym centrum jest Chrystus. Główny jego 
cel wyrażają często powtarzane słowa św. Josemaríi: umieścić Chrystusa 
na szczycie wszelkiej działalności ludzkiej (Rozmowy z prałatem Escrivá, 59), 
czy też inne jego słowa: uświęcać od wewnątrz wszystkie doczesne struktury, 
niosąc tam zaczyn Odkupienia (To Chrystus przechodzi, 183). →

Przesłanie 
duchowe
Przesłanie 
duchowe

Boże drogi
na Ziemi
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Chrześcijanin 
to drugi Chrystus

Św. Josemaría Escrivá był głęboko zakochany w Jezusie Chrystusie. Nie 
dziwi więc, że chętnie spotykał się z Nim w Chlebie i w Słowie, w Euchary-
stii i podczas modlitwy (por. Droga, 87, 105). Każda scena z Ewangelii była 
dla niego czymś bliskim, nadającym sens jego życiu tu i teraz. Dzięki Bożej 
łasce potrafił przekazywać to innym w sposób przystępny i zrozumiały. Żyj 
przy Chrystusie! Musisz być kolejną postacią z Ewangelii, obcując z Piotrem, 
Janem, Andrzejem... bo Chrystus żyje również teraz (Kuźnia, 8). Całe jego du-
chowe nauczanie i codzienne życie są nasycone żywą obecnością Jezusa 
Chrystusa i wysiłkiem, aby się z Nim utożsamić.

Droga do świętości, którą wytyczył św. Josemaría Escrivá, pomaga du-
szom przeżywać ten podstawowy wymiar chrześcijaństwa: Iść za Chrystu-
sem — tu właśnie tkwi sekret. Towarzyszyć Mu z bliska, tak byśmy na podo-
bieństwo pierwszych Dwunastu żyli wraz z Nim; byśmy z Nim stali się jedno 
(Przyjaciele Boga, 299). Stąd jego znana rada: Obyś szukał Chrystusa. Obyś 
znalazł Chrystusa. Obyś ukochał Chrystusa (Droga, 382).

Z jego osobistego doświadczenia duchowego rodzi się następujące 
rozważanie: Życie Jezusa Chrystusa, jeśli jesteśmy Mu wierni, w jakiś sposób 
powtarza się w każdym z nas, zarówno w naszym rozwoju wewnętrznym — 
w uświęceniu — jak też w zachowaniu zewnętrznym (Kuźnia, 418). Dlatego 
twierdził, że: W życiu duchowym nie nadejdzie już nowa epoka. Wszystko zo-
stało nam już dane w Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał, i żyje, i trwa 
na zawsze. Trzeba jednak zjednoczyć się z Nim poprzez wiarę, pozwalając, 
żeby ukazało się w nas Jego życie, by o każdym chrześcijaninie można było 
powiedzieć, że jest nie tylko alter Christus, lecz ipse Christus, samym Chry-
stusem! (To Chrystus przechodzi, 104). →

PRZESŁANIE DUCHOWE: BOŻE DROGI NA ZIEMI

Odręczna dedykacja św. Josemaríi z 29 maja 
1933 roku: «Obyś szukał Chrystusa. Obyś znalazł 

Chrystusa. Obyś ukochał Chrystusa».
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Poczucie 
synostwa Bożego

Bóg zechciał, żeby w duszy św. Josemaríi niezwykle głęboko wyryła się 
świadomość bycia dzieckiem Bożym w Chrystusie. W swoim życiu zosta-
łem doprowadzony do szczególnie głębokiej świadomości dziecięctwa Bożego. 
Doświadczyłem szczęścia zanurzenia się w sercu mojego Ojca, by się poprawić, 
by się oczyścić, by Mu służyć, by rozumieć wszystkich i wybaczać wszystkim 
na mocy Jego miłości i mojego upokorzenia (Przyjaciele Boga, 143).

Boże synostwo polega na tym, że gdy utożsamiamy się z Jednorodzo-
nym Synem Ojca, dzięki pośrednictwu Ducha Świętego, naprawdę jesteśmy 
dziećmi samego Boga w Chrystusie. Na tym przekonaniu opierały się życie 
i nauczanie założyciela Opus Dei. Kształtowały się one pod wpływem głę-
bokiego zrozumienia synostwa, odkrywania w nim radości i pocieszenia. 
Synostwo Boże wypełnia całe nasze życie duchowe, uczy nas bowiem obcować 
z naszym Ojcem Niebieskim, poznawać Go i miłować, a w ten sposób napełnia 
nadzieją naszą walkę wewnętrzną i daje nam pełną ufności prostotę małych 
dzieci (To Chrystus przechodzi, 65).

Tak więc idea świętości, z którą św. Josemaría dotarł aż na krańce świa-
ta, opiera się niewątpliwie na radości i pewności synostwa Bożego. Jeste-
śmy chrześcijanami z łaski Ducha Świętego, który upodabnia nas do Chry-
stusa, dziećmi Bożymi w Chrystusie, powołanymi do odważnej współpracy 
w ustanawianiu Jego Królestwa dla chwały Ojca. To jest nasza tożsamość 
i nasza misja. →

PRZESŁANIE DUCHOWE: BOŻE DROGI NA ZIEMI

Odręczna notatka św. Josemaríi: «Panie, Boże mój! 
W Twoje ręce oddaję przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość. To, co małe, i to, co wielkie. To, co nieliczne, 
i to, co obfite. To, co doczesne, i to, co wieczne».
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Święci 
w codziennym życiu
Św. Josemaría Escrivá de Balaguer nadal zwraca się do wszystkich ludzi 
z tym samym atrakcyjnym przesłaniem o świętości w życiu codziennym, 
które głosił niestrudzenie od dnia założenia Opus Dei — 2 października 
1928 roku. W roku 1928 zrozumiałem jasno, że Bóg pragnie, aby chrześcija-
nie brali przykład z całego życia Pana Jezusa. Zrozumiałem zwłaszcza Jego 
ukryte życie, Jego zwyczajną pracę pośród ludzi: Pan chce, aby w tych latach 
życia w milczeniu, życia pozbawionego blasku, wiele dusz odnalazło swoją 
drogę (To Chrystus przechodzi, 20).

Rozpowszechniając powierzony mu przez Boga ideał, św. Josemaría 
miał szczęście zobaczyć, jak jego marzenia się spełniają. To, o czym z mi-
łości do Chrystusa i do Kościoła marzył na początku swojej założycielskiej 
misji, działo się na jego oczach. Miał przed sobą mnóstwo dzieci Bożych, 
uświęcających się w swoim życiu zwyczajnych obywateli, dzielących pragnie-
nia, zapał i wysiłki innych ludzi (Tamże).

Św. Josemaría nauczał, że chrześcijańskie powołanie powinno przeja-
wiać się w codziennym oddaniu, w praktykowaniu cnót pośród zwyczaj-
nych ludzkich zajęć. Chodzi o to, by w codziennym życiu brać przykład 
z Syna Bożego, który stał się Człowiekiem. Owa wielka świętość, której Bóg 
od nas żąda, kryje się tu i teraz, w drobnych sprawach każdego dnia (Przy-
jaciele Boga, 312). Nadprzyrodzona wartość naszego życia nie zależy od tego, 
czy wspaniałe czyny, jakie czasem wytwarza nasza wyobraźnia, staną się rze-
czywistością, lecz od wiernego przyjęcia woli Bożej, od hojnej postawy w co-
dziennych, małych poświęceniach (To Chrystus przechodzi, 172).

Obok Jezusa Chrystusa założyciel Opus Dei miłował Matkę Bożą i starał 
się naśladować święte życie Tej, która jest Sedes sapientiæ i Ancilla Domi-
ni: Stolicą Mądrości i Służebnicą Pańską. Jego chrystocentryczna ducho-
wość jest zatem również maryjna, gdyż zgodnie zamysłem Bożym Maryja 
Dziewica uczestniczy w szczególny sposób w zbawczym dziele Jej Syna. 
Zważywszy, że uprzedziła nas na drodze naśladowania Chrystusa (To Chry-
stus przechodzi, 176), to jest Ona dla chrześcijan Mistrzynią wiary, nadziei 
i miłości (Przyjaciele Boga, 284), a zarazem Nauczycielką całego naszego po-
stępowania (To Chrystus przechodzi, 173). Dlatego św. Josemaría twierdził, 
że w szkole obcowania z Jezusem (...) Maryja jest najlepszą Nauczycielką (To 
Chrystus przechodzi, 174). →

PRZESŁANIE DUCHOWE: BOŻE DROGI NA ZIEMI

Odręczna notatka św. Josemaríi: «Cor Mariæ 
dulcissimum, iter para tutum!» — Najsłodsze 

Serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę!
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Codzienna praca 
drogą do świętości
Uświęcenie zwyczajnej pracy stanowi trzon prawdziwej duchowości dla nas, 
którzy — zaangażowani w rzeczywistości ziemskie — chcemy zdecydowanie 
żyć z Bogiem (Przyjaciele Boga, 61).

W duchowości, którą z Bożego natchnienia odkrył św. Josemaría Escri-
vá, fundament relacji między świętością a pracą zasadza się na zrozumie-
niu, że praca to uczestnictwo w stwórczym dziele Boga (To Chrystus przecho-
dzi, 47), ponieważ przez każde uczciwe zajęcie Pan czyni z nas uczestników 
stwórczej mocy Boga (Przyjaciele Boga, 57). Poza tym sam Bóg, gdy przyjął 
ludzką naturę, uczynił Swoimi wszystkie możliwości i ograniczenia czło-
wieka z wyjątkiem grzechu. Praca — jako podjęta przez Chrystusa — jawi się 
nam jako rzeczywistość odkupiona i odkupiająca: nie jest tylko przestrzenią, 
w której człowiek żyje, lecz jest środkiem i drogą do świętości; rzeczywistością, 
którą można uświęcić i która uświęca (To Chrystus przechodzi, 47).

To Jezus Chrystus podczas swojego życia w ukryciu, pracujący w warsz-
tacie w Nazarecie, nadaje najgłębsze znaczenie pracy każdego człowieka. 
Człowiek jest współodkupicielem z Chrystusem. Poprzez pracę może zjed-
noczyć się z ofiarą Krzyża — obecną we Mszy Świętej — i przekształcić 
swoje zajęcia, z pomocą łaski, w pracę Bożą.

Ta koncepcja pracy jako środka uświęcenia niesie ze sobą liczne kon-
sekwencje. Chociażby to, że każda szlachetna praca może stać się święta. 
I to, że uświęcenie pracy wymaga wykonania jej z ludzką doskonałością, 
sumiennie i uczciwie. I również to, że praca zawodowa dla tych, których 
Pan powołuje, by pozostawali w społeczeństwie, pośród różnych kolei losu 
naszego świata, jest miejscem, gdzie wykuwa się wszystkie cnoty i gdzie 
odkrywa się nieustannie okazję do zbliżenia dusz do Chrystusa.

Wszystkie te aspekty św. Josemaría Escrivá streścił w jednym zdaniu: 
Uświęcać swą pracę, uświęcać się w pracy i uświęcać innych pracą (Rozmowy 
z prałatem Escrivá, 55). Oto cały program chrześcijańskiego życia. →

PRZESŁANIE DUCHOWE: BOŻE DROGI NA ZIEMI

Odręczna notatka św. Josemaríi: «Daleko – hen, 
na horyzoncie – niebo łączy się z ziemią. Jednak 

nie zapominaj, że ziemia i niebo tak naprawdę 
łączą się w twoim sercu dziecka Bożego».
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Kontemplacja 
pośród świata

Regnare Christum volumus! — Pragniemy, aby Chrystus królował! Chcemy 
umieścić Chrystusa na szczycie wszystkich ludzkich działań. Misja, któ-
rą miał zrealizować, brzmiała: założyć Opus Dei, pracować w ten sposób 
w służbie Kościołowi i doprowadzić całe stworzenie do Chrystusa. Aby 
tego dokonać, Bóg obdarzył św. Josemaríę darami koniecznymi do tego, 
aby stał się człowiekiem kontemplacyjnym pośród świata (por. To Chrystus 
przechodzi, 174).

Jest to też charakterystyczna cecha duchowości, która dzięki jego ży-
ciu zrodziła się w Kościele. «Jego służba Kościołowi otworzyła wielki ruch 
wznoszenia się ku górze, ku Bogu, ludzi wszystkich środowisk i zawodów, 
zanurzonych w doczesności, a pociągniętych obietnicą Zbawiciela: Et ego, 
si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (J 12,32 Vlg). W słowach 
tych ksiądz Escrivá widział samą istotę duszpasterskiego zjawiska, jakim 
było Opus Dei» (Dekret o heroiczności cnót).

W szkole św.  Josemaríi można nauczyć się przemieniać cały dzień 
w ufną rozmowę z Panem, w ciągłe poszukiwanie Jego przyjaźni i Jego 
obecności. Jaką siłę daje dziecku Bożemu takie poczucie bliskości Ojca! (Przy-
jaciele Boga, 246). Duchowość ta uczy pogodnego spoglądania na ziemskie 
pielgrzymowanie ze spojrzeniem nadprzyrodzonym. Jest to możliwe dzię-
ki solidnemu fundamentowi modlitwy (Święty bez modlitwy...? Nie wie-
rzę w taką świętość, Droga, 107), z mocą sakramentów i z pomocą innych 
środków duchowych, harmonijnie połączonych z intensywną pracą i służ-
bą innym. Dopóki żyję, nie przestanę głosić, że absolutną koniecznością jest 
to, abyśmy byli ludźmi modlitwy. Stale trzeba się modlić! W każdej sytuacji, 
w najróżniejszych okolicznościach, ponieważ Bóg nigdy nas nie opuszcza (...). 
Starajmy się więc nie tracić nigdy z oczu rzeczywistości nadprzyrodzonej, w tle 
każdego wydarzenia upatrywać Boga (Przyjaciele Boga, 247). →

PRZESŁANIE DUCHOWE: BOŻE DROGI NA ZIEMI

Odręczna notatka św. Josemaríi: «Regnare 
Christum volumus» — Pragniemy, żeby 

Chrystus królował.



Odręczna notatka św. Josemaríi: «dusze 
kontemplacyjne, pośród świata».
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Jedność życia
Wyrażenie jedność życia — częste w jego teologiczno-duchowym słow-
niku — objawia głównę cechę przesłania o uświęceniu pośród świata. Jed-
ność życia oznacza wzajemne przenikanie się różnych aspektów codziennej 
egzystencji chrześcijanina (pracy, modlitwy, apostolstwa), kierowanych 
miłością Boga i bliźniego i realizowanych w jednym celu — dla chwa-
ły Boga. W pewnym tekście z 1934 roku pisał: Łączenie pracy zawodowej 
z walką ascetyczną i kontemplacją — to może wydawać się niemożliwe, ale 
jest konieczne, aby pomóc pojednać świat z Bogiem — i przekształcanie tej 
codziennej pracy w narzędzie osobistego uświęcenia i apostolstwa. Czyż nie 
jest to szlachetny i wielki ideał, za który warto oddać życie?

Osobiste powołanie chrześcijanina, to znaczy jego obecna sytuacja 
w świecie, stanowi fundament jego powołania do świętości i apostolstwa. 
Chrześcijanin nie powinien prowadzić podwójnego życia: z jednej strony 
życia codziennego, z jego zajęciami, relacjami rodzinnymi, zawodowymi 
i społecznymi, a z drugiej życia duchowego. Zarówno życie wewnętrzne, 
jak apostolstwo i praca stanowią aspekty tej samej świętości. Nie istnieją 
jako zamknięte przegródki (Przyjaciele Boga, 149). Pracować w ten sposób 

— to modlić się. Uczyć się w ten sposób — to modlić się. Prowadzić badania 
naukowe w ten sposób — to modlić się. Zasada zawsze jest ta sama: wszyst-
ko jest modlitwą, wszystko może i powinno prowadzić nas do Boga, ożywiać 
nieustannie obcowanie z Nim, od rana do nocy. Każda uczciwa praca może 
być modlitwą; a wszelka praca, która jest modlitwą, jest apostolstwem. W ten 
sposób dusza umacnia się w prostej i mocnej jedności życia (To Chrystus prze-
chodzi, 10).

We Mszy Świętej, którą od początków Opus Dei lubił nazywać ośrod-
kiem i korzeniem swojego życia wewnętrznego (Kuźnia, 69), znajdował Bożą 
siłę do apostolstwa. Wszystkie aspekty codziennych działań powinny w ja-
kiś sposób nawiązywać do Mszy Świętej. Tam zajęcia wykonywane dla Boga 
nabierają znaczenia i ulegają przebóstwieniu. Z tej przyczyny Msza Święta 
umożliwia drogę jedności: chrześcijanin powinien całe swoje życie budo-
wać wokół uczestniczenia w Ofierze Chrystusa na Krzyżu, współpracując 
w rozdzielaniu owoców tego odkupieńczego dzieła. Jeśli dobrze przeżyje-
my Mszę Świętą, jakże potem przez resztę dnia nie trwać myślami przy Panu, 
z troską o to, by nie porzucać Jego obecności, by pracować, tak jak On pracował, 
i kochać, tak jak On kochał? (To Chrystus przechodzi, 154). →

PRZESŁANIE DUCHOWE: BOŻE DROGI NA ZIEMI



Odręczna notatka św. Josemaríi: «Duc in altum! 
Wypłyń na głębię!». Założyciel Opus Dei rysował 

w swoich zapiskach grecki krzyż 
zakończony strzałkami, jako znak pragnienia, 

by duch powierzony mu przez Boga rozprzestrzenił 
się na cztery strony świata.
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Miłość do Kościoła 
i wierność 

Magisterium
Dla św. Josemaríi miłość do Kościoła była koniecznym przejawem miło-
ści do wcielonego Słowa. To jest właśnie Kościół: Chrystus obecny wśród nas; 
Bóg, który przychodzi do ludzi, aby ich zbawić, powołując nas poprzez swo-
je objawienie, uświęcając nas swoją łaską, podtrzymując nas poprzez swoją 
nieustanną pomoc w małych i wielkich potyczkach codziennego życia (To 
Chrystus przechodzi, 131).

Odczuwał, jak na jego ramionach ciąży miły, a zarazem wymagający 
ofiary, ciężar troski o cały Kościół, nie tylko o tę czy inną jego konkretną cząst-
kę (Kuźnia, 583). A nauczając, głosił gorliwie, że chrześcijanie mają złożyć 
u stóp Oblubienicy Chrystusa, Kościoła świętego, wszystko, czym są i co mogą, 
i mają Ją miłować jak najwierniej, nawet kosztem swego mienia, honoru i ży-
cia (Kuźnia, 584). Stwierdzał z prostotą, że miłuje Dzieło w takim stopniu, 
w jakim służy ono Kościołowi: Jeżeli Opus Dei nie ma służyć Kościołowi, nie 
interesuje mnie — powtarzał czasami.

O jego bezgranicznym poświęceniu w służbie misji Kościoła, czym na-
znaczył również duchowość całego Dzieła, świadczą następujące słowa 
z Dekretu o heroiczności cnót:

«Kierował rozprzestrzenianiem się Opus Dei na całym świecie z miło-
ścią w działaniu i niezłomną nadzieją, mobilizując szerokie rzesze świec-
kich, świadomych swej odpowiedzialności za misję Kościoła. Podjął pio-
nierskie inicjatywy mające na celu ewangelizację i osobowy rozwój czło-
wieka. Odbył wyczerpujące podróże po Europie i Ameryce, głosząc z żarliwą 
wiarą doktrynę Kościoła; wzbudzał wszędzie powołania do kapłaństwa 
i życia zakonnego. Przede wszystkim zaś zajmował się formacją członków 
Opus Dei — księży i świeckich, mężczyzn i kobiet — kładąc duży nacisk 
na zdyscyplinowane życie wewnętrzne, gorliwość apostolską, która wyra-
żała się w osobistym zaangażowaniu w przyjaźń, oraz na wzorowe prze-
strzeganie nakazów Magisterium Kościoła. Omnes cum Petro ad Iesum per 
Mariam! — ta dewiza Sługi Bożego wyraża jego pragnienie głoszone i re-
alizowane bez cienia sztuczności od pierwszych lat życia kapłańskiego». →
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Odręczna notatka św. Josemaríi: «Poznać 
Jezusa Chrystusa. Ukazać Go innym. 

Zanieść Go we wszystkie miejsca».
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Chrześcijanin 
jest apostołem

Niech twoje życie nie mija bezpłodnie. — Bądź pożyteczny. — Zostaw po sobie 
ślad. — Świeć światłem swojej wiary i miłości. Swoim życiem apostoła zmyj 
lepkie, brudne ślady pozostawione przez plugawych siewców nienawiści. — 
I oświetlaj wszystkie ziemskie drogi ogniem Chrystusa, który nosisz w sercu 
(Droga, 1). W duchowym nauczaniu św. Josemaríi — a jako przykład może 
posłużyć powyższy tekst z Drogi — zawiera się sugestywne i osobiste za-
proszenie do życia wiarą, poprzez praktykowanie apostolskiego wymiaru 
chrześcijańskiego powołania.

Św. Josemaría propagował duchowość, w której naturze leży ewange-
lizacja. Kładzie się w niej nacisk na to, że dobro, jakiego Bóg udziela czło-
wiekowi, gdy włącza go do swojego Mistycznego Ciała, przeznaczone jest 
do tego, by się nim dzielić. Z powołania otrzymanego na Chrzcie wypływa 
szczęście i zarazem odpowiedzialność. Duchowość ta inspiruje apostol-
ską kreatywność chrześcijanina, popychając go do działania w ramach 
komunii Kościoła i w służbie jego powszechnej misji. Bóg chce, aby wszy-
scy ludzie zostali zbawieni. Jest to wezwanie zwrócone do nas i nakładające 
na nas odpowiedzialność, którą podjąć musi każdy. Kościół nie jest gronem 
zamkniętym tylko dla uprzywilejowanych (...). Bóg oczekuje gorąco, że Jego 
dom się wypełni (Przyjaciele Boga, 263). Ta gorliwość o zbawienie dusz jest 
wynikiem miłości, którą Bóg napełnia serce i umysł swoich dzieci: Apo-
stolstwo jest miłością Boga, która się przelewa, oddając się innym (...). A gor-
liwość apostolska jest wyraźnym, właściwym i koniecznym przejawem życia 
wewnętrznego (To Chrystus przechodzi, 122).

Działalność apostolska, prowadzona zgodnie z duchem założyciela 
Opus Dei, zakorzeniona jest w jedności życia i ma swój szczególny, świecki, 
styl. Taką mentalność św. Josemaría budował w tych, którzy go naślado-
wali, wzmacniając w nich jednocześnie świadomość posiadania właściwej 
wszystkim chrześcijanom duszy kapłańskiej. Dzięki temu apostolstwo nie 
jest czymś oddzielonym od codziennych prac, łączy się z tą pracą, która staje 
się okazją do osobistego spotkania z Chrystusem (Przyjaciele Boga, 264). →
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Pragnienie zbliżania innych do Boga musi objawiać się w sposób na-
turalny w codziennym życiu z innymi: Apostolstwo jest czymś należącym do 
natury chrześcijanina: nie jest to coś dodatkowego, przydanego, zewnętrz-
nego wobec jego codziennych zajęć, wobec jego działalności zawodowej (To 
Chrystus przechodzi, 122). Żyj po prostu swoim zwyczajnym życiem, pracuj 
tam, gdzie pracujesz, starając się wypełnić obowiązki związane ze swoim 
stanem, rozwijaj się, czyń postępy każdego dnia. Bądź lojalny, wyrozumiały 
dla innych i wymagający wobec samego siebie. Bądź umartwiony i radosny. 
Na tym ma polegać twoje apostolstwo. I chociaż z powodu swojej nędzy nie 
będziesz wiedział, dlaczego tak się dzieje, ludzie, którzy cię otaczają, będą do 
ciebie przychodzić i szukać rozmowy z tobą, naturalnej, prostej rozmowy (...). 
Będziecie rozmawiać o niepokoju, który tkwi w duszy wszystkich ludzi (Przy-
jaciele Boga, 273). Święty Josemaría nazywał to chrześcijańskie świadec-
two w zdarzeniach życia codziennego apostolstwem opartym na przyjaźni 
i zaufaniu (por. Bruzda, 192). →
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Rysunek św. Josemaríi przedstawiający kaczkę. 
Lubił rysować kaczki, bo widział pewne przesłanie 
duchowe w ich zachowaniu: tak jak kaczki uczą się 

pływać, gdy wskakują do wody, tak apostolstwa 
i pomagania innym uczymy się w praktyce.
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Formacja
Formacja ludzka, duchowa, doktrynalna, apostolska i zawodowa wszyst-
kich chrześcijan zajmuje istotne miejsce w dynamice duchowego przesła-
nia św. Josemaríi. Jest ona niezbędna we wspomaganiu wszystkich w osią-
gnięciu świętości i realizowaniu ich misji apostolskiej. W skrócie chodzi 
o formację nastawioną na ułatwienie pobożnego życia i znajomości dok-
tryny Kościoła (Zawsze i we wszystkim powinieneś myśleć jak Kościół! — Dla-
tego postaraj się o niezbędną formację duchową i doktrynalną, która uczyni 
z ciebie osobę o prawym osądzie — Kuźnia, 840), a także na wspomaganie 
wszystkich w spójnym i skutecznym działaniu ewangelizacyjnym: Pilną 
sprawą jest rozpowszechnianie światła nauki Chrystusa. Zdobywaj formację, 
miej jasne myśli, poznaj pełnię przesłania chrześcijańskiego, aby potem móc 
przekazywać je innym (Tamże, 841).

Ta formacyjna pomoc, którą promował św. Josemaría, miała jednocze-
śnie na celu prowadzić poszczególne osoby do umiłowania wolności, która 
powinna przenikać pracę chrześcijan (Tamże, 144). Umiłowanie wolności — 
pojmowanej jako cenny dar Boga dla ludzi — i osobista odpowiedzialność 
za nią to kolejne komponenty tego ducha. Święty Josemaría Escrivá starał 
się o formowanie dojrzałych kobiet i mężczyzn. Dojrzałość oznacza tutaj 
działanie zgodne z własnym, uczciwie ukształtowanym sumieniem i przyj-
mowanie w wolny i odpowiedzialny sposób konsekwencji swoich czynów. 
Każdy powinien więc postępować w swojej pracy i działaniach na rzecz 
społeczeństwa zgodnie ze swoją chrześcijańską tożsamością — z wolno-
ścią dziecka Bożego, ku której wyswobodził nas Chrystus. ◼
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Odręczna notaka św. Josemaríi: «Sancta Maria, Spes nostra, Sedes 
Sapientiæ, ora pro nobis» — Święta Maryjo, Nadziejo nasza, 

Stolico Mądrości, módl się za nami. W grudniu 1931 roku, 
w Bazylice Najświętszej Maryi Panny z Atocha w Madrycie, 

zrozumiał, że powinien odmawiać ten akt strzelisty podczas 
spotkań formacyjnych z wiernymi z Dzieła.


