
 

 

OPUS DEI – informacje ogólne 

2.1 Opis i szkic historyczny 

Opus Dei jest instytucją duszpasterską Kościoła katolickiego, założoną w Madrycie 2 
października 1928 roku przez Josemarię Escrivę de Balaguer. W 1983 roku Jan Paweł II nadał 
Opus Dei status prawny prałatury personalnej, będący formą duszpasterstwa przewidzianą 
przez Sobór Watykański II. 

Jego celem jest udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła poprzez propagowanie wśród 
chrześcijan życia spójnego z wiarą w zwykłych okolicznościach życia, szczególnie poprzez 
uświęcanie pracy zawodowej. Uświęcanie pracy oznacza wykonywanie jej w duchu Jezusa 
Chrystusa i staranie, by wykonać ją jak najlepiej dla większej chwały Bożej i w służbie innych. 
Praca staje się w ten sposób miejscem spotkania z Bogiem, osobistej zmiany na lepsze oraz 
wzrostu w dojrzałości. 

Główną działalnością Prałatury Opus Dei jest formacja chrześcijańska i kierownictwo duchowe 
jej wiernych i wszystkich, którzy sobie tego życzą, pomagając, aby każdy w swoim miejscu w 
Kościele i w świecie ukazywał wokół siebie ideał powszechnego powołania do świętości. Wierni 
Prałatury wraz z innymi obywatelami, starają się mieć pozytywny wpływ we wszystkich 
dziedzinach życia i w sposób chrześcijański rozwiązywać problemy swojego społeczeństwa. 

Duchowość Opus Dei przypomina, że – tak jak sformułował to Sobór Watykański II – „wierni 
każdego stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości” 
(Konstytucja dogmatyczna Lumen Gentium, nr 40). „Żyją oni w świecie, to znaczy pośród 
wszystkich razem i poszczególnych spraw i zadań świata, i w zwyczajnych warunkach życia 
rodzinnego i społecznego (…). Tam powołuje ich Bóg, aby pełniąc właściwą sobie misję, 
kierowani duchem ewangelicznym, jak zaczyn, od wewnątrz niejako przyczyniali się do 
uświęcania świata, przede wszystkim świadectwem życia” (Konstytucja dogmatyczna Lumen 
Gentium, nr 31).  

Rys historyczny 

2 października 1928  Podczas rekolekcji w Madrycie Josemaria Escriva zakłada Opus Dei. 

14 lutego 1930 Zaczyna się praca apostolska z kobietami. 

1933 W Madrycie zostaje otwarta pierwsza inicjatywa apostolska Opus Dei, Akademia DYA, 
skierowana przede wszystkim do studentów. 

1934 DYA zostaje przekształcona w akademik. Z tego miejsca Josemaria Escriva oraz pierwsi 
członkowie prowadzą formację chrześcijańską i szerzą duchowość Opus Dei wśród młodzieży. 
Ważną częścią tej działalności jest katecheza i pomoc biednym oraz chorym na peryferiach 
Madrytu. 

1936 Podczas hiszpańskiej wojny cywilnej założyciel oraz inni członkowie Opus Dei są zmuszeni 
ukrywać się w różnych miejscach Madrytu, a w końcu uciec z miasta z powodu prześladowań 
religijnych. Okoliczności sprawiają, że trzeba chwilowo zawiesić plany rozwoju pracy 
apostolskiej w innych krajach. 



 

 

1939 Josemaria Escriva wraca do Madrytu i podejmuje na nowo działalność Opus Dei w 
różnych miastach Hiszpanii. Druga wojna światowa uniemożliwia zaczęcie pracy w innych 
społeczeństwach. 

1941 Biskup Madrytu udziela pierwszej aprobaty diecezjalnej Opus Dei. 

14 lutego 1943 Podczas Mszy święty Josemaria widzi jasno Stowarzyszenie Kapłańskie 
Świętego Krzyża jako rozwiązanie dla księży, którzy chcą żyć według duchowości Opus Dei. 

1944  Biskup Madrytu po raz pierwszy udziela święceń kapłańskich trzem członkom Opus Dei. 
Są to: Alvaro del Portillo, Jose Maria Hernandez Garnica i Jose Luis Muzquiz. 

1946 Josemaria Escriva przenosi się do Rzymu. Przez kolejne lata podróżuje po całej Europie, 
aby przygotować rozpoczęcie Opus Dei w różnych krajach. 

1947 Stolica Święta udziela pierwszej aprobaty o zasięgu uniwersalnym. 

1950 Pius XII udziela Opus Dei definitywnej aprobaty. Od tego momentu będą mogły 
przystępować do Opus Dei osoby żyjące w małżeństwie a do Stowarzyszenia Kapłańskiego 
Świętego Krzyża księża diecezjalni. 

1952 W Pampelunie zaczyna się Estudio General de Navarra, które w 1960 roku zostanie 
przekształcone w Uniwersytet Nawarry. 

1965 Paweł VI inauguruje Centrum Elis – szkołę zawodową dla młodzieży z peryferii Rzymu, 
powstałą z inicjatywy wiernych i współpracowników Opus Dei. W ten sposób spełniło się 
marzenie Papieża Jana XXIII. 

1969 Odbywa się w Rzymie Kongres Generalny specjalny. Jego celem jest analiza możliwości 
przekształcenia Opus Dei w prałaturę personalną. Jest to forma prawna przewidziana przez 
Sobór Watykański II i adekwatna do charakteru pastoralnego Opus Dei. 

1070 – 1975 Założyciel odbywa długie podróże duszpasterskie po Ameryce Łacińskiej i Europie. 
Spotyka się z licznymi grupami osób, którym udziela katechezy. 

1975 Założyciel umiera w Rzymie w dniu 26 czerwca. W tym momencie należało do Opus Dei 
60 000 osób. 15 września na jego następcę zostaje wybrany Alvaro del Portillo. 

1982 – 1983 Jan Paweł II eryguje Prałaturę personalną Opus Dei i mianuje Alvaro del Portillo 
jako jej Prałata. 

1991 Jan Paweł II udziela Alvaro del Portillo, Prałatowi Opus Dei, święceń biskupich. 

1992 Josemaria Escriva zostaje beatyfikowany przez Jana Pawła II. 

1994 Biskup Alvaro del Portillo umiera w Rzymie 23 marca. 20 kwietnia Jan Paweł II mianuje 
Prałatem Opus Dei księdza Javiera Echevarrię, którego wybrał Kongres Generalny. 

1995 Jan Paweł II udziela święceń biskupich księdzu Javierowi Echevarrii. 

6 października 2002 Kanonizacja Josemarii Escrivy de Balaguer. 



 

 

27 września 2014 Beatyfikacja Alvaro del Portillo, pierwszego następcy świętego Josemarii. 
Była to decyzja Papieża Franciszka. 

12 grudnia 2016 Umiera w Rzymie biskup Javier Echevarria. 

2.2. Aktualne dane 

Aktualnie należy do Prałatury 92 600 osób, w tym 2 083 księży. Około 57% to kobiety i 43% to 
mężczyźni. W Stowarzyszeniu Kapłańskim Świętego Krzyża jest poza kapłanami 
inkardynowanymi do Prałatury, 1900 kapłanów inkardynowanych do różnych diecezji na całym 
świecie. 

Data początku pracy duszpasterskiej Opus Dei w różnych krajach 

1945 Portugalia 

1946 Włochy i Wielka Brytania 

1947 Francja i Irlandia 

1949 Meksyk i Stany Zjednoczone 

1950 Chile i Argentyna 

1951 Kolumbia i Wenezuela 

1952 Niemcy 

1953 Gwatemala i Peru 

1954 Ekwador 

1956 Urugwaj i Szwajcaria 

1957 Brazylia, Austria i Kanada 

1958 Japonia, Kenia i Salwador 

1959 Kostaryka 

1960 Holandia 

1962 Paragwaj 

1963 Australia 

1964 Filipiny 

1965 Belgia i Nigeria 

1969 Portoryko 

1978 Boliwia 



 

 

1980 Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej i Honduras 

1981 Hongkong 

1982 Singapur, Trynidad i Tobago 

1984 Szwecja 

1985 Tajwan 

1987 Finlandia 

1988 Kamerun i Dominikana 

1989 Makao, Nowa Zelandia i Polska 

1990 Węgry i Czechy 

1992 Nikaragua 

1993 Indie i Izrael 

1994 Litwa 

1993 Estonia, Słowacja, Liban, Panama i Uganda 

1997 Kazachstan 

1998 Republika Południowej Afryki 

2003 Słowenia i Chorwacja 

2004 Łotwa 

2007 Rosja 

2008 Indonezja 

2009 Korea i Rumunia 

2011 Sri Lanka 

 

2.3. Niektóre nowe inicjatywy społeczne i edukacyjne 

Inicjatywy, o których będzie mowa w tej części to projekty edukacyjne, opiekuńcze, kulturalne, 
itd., prowadzone przez wiernych Prałatury oraz współpracowników wraz z innymi osobami, 
katolikami lub nie. Pomysłodawcy oraz osoby, które nimi kierują, biorą na siebie całą 
odpowiedzialność za wszystko, także za sferę ekonomiczną. Ich celem jest wyjście naprzeciw 
potrzebom swojego kraju lub środowiska, bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, religię 
czy kondycję społeczną. 



 

 

Prałatura Opus Dei przyczynia się do rozwoju tego typu inicjatyw, ważnych dla społeczeństwa, 
udzielając pomocy duszpasterskiej i dbając o ich chrześcijańską tożsamość, przy pełnym 
poszanowaniu wolności sumień. 

Wśród dzieł korporacyjnych, które powstały z bezpośredniej inicjatywy świętego Josemarii są 
szkoły, uniwersytety, ośrodki kształcenia kobiet, przychodnie lekarskie w krajach rozwijających 
się, szkoły rolnicze, szkoły zawodowe, akademiki dla studentów, ośrodki kulturalne, itd. Jego 
następca, biskup Alvaro del Portillo także spowodował powstanie wielu inicjatyw tego rodzaju. 

Przykłady tego typu inicjatyw: 

- Centro Educativo Los Pinos – istnieje od 1997 roku w Casavalle, biednej dzielnicy 
Montewideo. Działalność ośrodka polega na zapewnieniu integralnego rozwoju dzieci i 
młodzieży z dzielnicy poprzez różne programy edukacyjne. Celem Los Pinos jest rozwój 
edukacyjny, zawodowy, ludzki i duchowy uczniów, aby zbudować ich poczucie tożsamości i 
wykształcić umiejętności oraz wzmocnić zdolności. 

- La Universidad del Istmo w Gwatemali. Uczelnia zaczęła istnieć w 1997 roku jako dalszy etap 
rozwoju poprzedniej inicjatywy – Instituto Femenino de Estudios Superiores. Aktualnie ma 
sześć wydziałów: ekonomia i przedsiębiorczość, architektura i projektowanie, prawo, 
komunikacja, edukacja i inżynieria. 

- Braval i Terral to ośrodki pomocy socjalnej i wychowawczej dla mieszkańców Raval, dzielnicy 
Barcelony zamieszkałej przez imigrantów. Poprzez programy opieki spersonalizowanej, które 
prowadzą wolontariusze, wzmacnia się u młodych ludzi z tej dzielnicy motywację do nauki i do 
nabycia kwalifikacji zawodowych. Z Braval współpracują różne firmy, w których młodzi mogą 
potem znaleźć pracę. Wieloetniczny program sportowy pomaga integrację różnych kultur 
obecnych w dzielnicy. 

- Harambee Africa International powstał w 2002 roku z okazji kanonizacji Założyciela Opus Dei. 
Jest to organizacja solidarnościowa, promująca inicjatywy edukacyjne w Afryce we współpracy 
z instytucjami lokalnymi. Wsparła projekty w Kenii, na Madagaskarze, w RPA, w Gwinei Bissau, 
Ugandzie, Angoli, Kamerunie, na Wyspie Świętego Tomasza, w Mozambiku, Kongo, Nigerii, 
Beninie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Togo, Rwandzie, Sierra Leone, Burkina Faso i Sudanie. 
Projekty te były bardzo różne: od pomocy żywieniowej i sanitarnej po resocjalizację dzieci-
żołnierzy. 

- Al Tilal organizuje kursy zawodowe, które przygotowują do pracy młode kobiety z gór 
środkowego Libanu. Istnieje od 2002 roku w okolicy Byblos. Inicjatywa finansowana przez 
fundacje lokalne i zagraniczne. W Al Tilal mieszkają wspólnie w atmosferze pokojowej 
uczennice, które są chrześcijankami jak i muzułmankami. W ostatnich latach ośrodek przyjął 
wiele dziewcząt, które musiały uciekać z Syrii. 

- Centro de Cuidados Laguna – mieści się w dystrykcie Madrytu Latina. Początki inicjatywy 
sięgają kanonizacji Josemarii Escrivy w 2002 roku. Celem ośrodka jest opieka i pomoc osobom 
w podeszłym wieku, cierpiących na chorobę Alzheimera oraz pacjentom, którzy potrzebują 
opieki paliatywnej, aby polepszyć ich jakość życia i pomóc ich rodzinom. Oferuje usługi z 
dziedziny neurologii, geriatrii, opieki paliatywnej, rehabilitacji, w przypadkach 



 

 

zaawansowanych chorób pediatrycznych i pomocy rodzinom, zarówno w ich domach jak i w 
siedzibie Laguny. Wykwalifikowanemu personelowi medycznemu pomagają liczni 
wolontariusze. Dzięki pomocy ekonomicznej wielu osób oraz instytucji publicznych i 
prywatnych, Laguna może pomagać osobom, którym brak środków na opiekę, jakiej wymagają 
i ma tez swój wpływ na kreowanie kultury opieki, w której osoby w podeszłym wieku i chore 
czują się odpowiednio zaopiekowane, zrozumiane i kochane aż do ostatnich chwil swojego 
życia. 

- Iwollo Health Clinic powstała w wyniku rozszerzenia Niger Foundation Hospital w Enugu 
(Nigeria). Aguobu Iwollo to tereny wiejskie z dużymi brakami sanitarnymi. Ośrodek powstał w 
2003 roku i oferuje darmową pomoc medyczną, w tym wiele zabiegów chirurgicznych, 
wszystkich ludziom z okolicy, a szczególnie kobietom i dzieciom. Klinika daje także możliwość 
uczestniczenia w swojej siedzibie w lekcjach na temat higieny i zapobiegania chorobom. 

- Centro de Formación Profesional Xabec w Walencji zaczął działalność w 2003 roku. Udziela 
formacji zawodowej w specjalnościach napraw i projektów budowlanych. Kursy te są 
honorowane przez zarząd regionu Walencji, co pozwala uczniom – w dużej mierze imigrantom 
– otrzymać oficjalny dyplom zawodowy. Ośrodek organizuje kursy dla osób indywidualnych, 
kursy dotowane dla bezrobotnych, kursy dotowane dla pracowników fizycznych oraz kursy dla 
firm. 

- La Universite des  Lagunes w Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej). Powstał z inicjatywy 
lokalnego stowarzyszenia prawników. Wydział prawa, polityki i administracji powstał w 2010 
roku i w kolejnych latach został dodany wydział ekonomii i przedsiębiorczości oraz matematyki. 
Wydział nauk prawnych poza licencjatem daje możliwość niektórych programów na poziomie 
master. 


