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(Paavst Franciscus)
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Opus Dei on Katoliku Kiriku institutsioon, mille asutas 
2. oktoobril 1928 Püha Josemaria Escriva de Balaguer. 
Selle institutsiooni täielik nimi on Püha Risti ja Opus 
Dei Prelatuur. Tihti kutsutakse seda ka lihtsalt Opus 
Dei’ks või “Jumala Tööks”.

Opus Dei eesmärk on osa võtta Kiriku maailma 
evangeliseerimise missioonist sel moel, et ühiskonna 
kõigi liikmete hulgas edendataks kristliku usuga 
kooskõlas elamist inimese igapäevastes olukordades 
ning eriti oma igapäevase töö pühitsemise läbi.

Opus Dei sõnum on, et igast väärt ja ausast tööst võib 
saada tegevus, mis annab au Jumalale. Püha Josemaria 
jaoks tähendab töö pühitsemine seda, et käitutakse 
Jeesuse Kristuse vaimule vastavalt: tehakse oma tööd 
kohusetundega, püütakse anda au Jumalale, teenida 
teisi ning sel viisil aidata kaasa maailma pühitsemisele.

Opus Dei pakub vaimset juhendamist ja pastoraalset 

hoolitsust oma liikmetele ning kõigile, kes seda 
soovivad, nii et igaüks võiks oma kohal Kirikus ja 
maailmas õppida Jumalat paremini tundma ja Teda 
rohkem armastada, tunnistades oma usku ja püüdes 
koos teistega lahendada ühiskonna probleeme kristlikul 
viisil. 

Opus Dei Prelatuur, nagu teisedki Kiriku institutsioonid, 
koosneb Prelaadist (piiskop Javier Echevarria) koos 
vaimulikega ja ilmikusklikest, nii mehed kui ka naised. 
Opus Dei tegevustest võtab osa palju inimesi, kellest 
paljud on kaasaaitajad.

Opus Dei kaasaaitajad on mehed ja naised, kes 
toetavad Opus Dei Prelatuuri ette võetud tegevusi 
vastavalt oma võimalustele palve, annetuste ja tööga. 
Selles brošüüris tuuakse ära mõned tunnistused, mis 
selgitavad, kuidas ja miks kaasaaitajad nii teevad.

MIS ON  
OPUS DEI?

Jean-Rene Philibert’i perekond, 
kaasaaitaja Quebecis (Kanada)
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Kaasaaitajateks võivad saada mehed ja naised 
igast rassist, usundist ja kultuurist. Nad võivad 
olla katoliiklased, aga ei pruugi, kristlased või 
mittekristlased, ka mitteusklikud. Üheskoos Prelatuuri 
usklike ja teiste üldsuse liikmetega hoolitsevad nad 
paljude kujundavate ja ühiskondlike tegevuste eest.

Nende kaasaaitamine võib olla niihästi vaimne kui ka 
materiaalne. “Meil on vaja kaasaaitajaid nagu sina, kes 
sa palvetad, kaasaaitajaid nagu sina, kes sa naeratad,” 
ütles Püha Josemaria kord ühele Peruu külanaisele, 

kui ta oli reisil läbi Ladina-Ameerika. Materiaalset abi 
võib anda tehtava tööga või annetuse kujul. Rääkides 
neist, kellel on ühesugune ideaal aidata inimestel 
kasvada ja areneda üheskoos Opus Dei usklikega, oli 
Pühal Josemarial tavaks öelda: “Mul on palju sõpru, 
kes ei ole katoliiklased. Nad annavad meile natuke 
sellest, mida nad arvasid sinnamaani olevat vajaliku 
neile endile. Nad annavad selle suuremeelselt 
apostellikuks tööks. Nad annavad meile oma aega ja 
osa oma elust.” 

“Kui meie armastuse- ja rahusoov levib, siis 
kristliku vaimsuse tagajärjel, mis annab elu 
kõikidele inimlikele tegevustele, aitab see kaasa 
inimkonda vaevavate suurte probleemide 
lahendamisele.”

Püha Josemaria

OPUS DEI
KAASAAITAJAD

Katoliiklastest kaasaaitajad ning ka teised hindavad 
nende Jumala, Kiriku ja hingede teenimiseks 
tehtud tegevuste vaimset ja apostellikku mõõdet. 
Kaasaaitajate hulgas ei ole mitte ainult ilmikud, 
vaid ka vaimulikud paljudest piiskopkondadest üle 
maailma ning ordud, kes aitavad kaasa oma palvega. 

Kaasaaitajad saavad omakorda vastu Prelaadi ning 
kõigi Opus Dei usklike armastuse, tänu ja igapäevase 
palve. Lisaks, kui nad seda soovivad, antakse neile 
võimalus saada vaimulikku abi. Katoliiklastest 

kaasaaitajatel on samuti võimalik saada osa erilisest 
kasust, mida Katoliku Kirik osutab neile, kes teevad 
koostööd Opus Dei’ga: aastas kindlaksmääratud 
päevadel võivad nad saada indulgentsi, kui täidavad 
Kiriku seatud tingimused ja uuendavad pühendumust 
oma soovi olla kaasaaitajad.

Janaiha Faith Nelson, Washington DC (USA)
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OPUS DEI KAASAAITAJAD. TUNNISTUSED

ÜHISED IDEAALID
Ma ei ole küll saanud mingit usulist kasvatust, aga linnulaul ning minu kodumaa 
jõgede ja mägede ilu panid mind uskuma Looja olemasolusse ning ma tahtsin 
religioonist rohkem teada saada. Siis avati minu kodu lähedal Opus Dei keskus 
ning see oligi minu võimalus oma teadmisi süvendada. Sealt sain ma leida 
infot, vastused küsimustele, lugeda... ning ma õppisin palvetama. Ma ei olnud 
küll kristlane, aga mõne aasta pärast otsustasin ma hakata kaasaaitajaks: mul 
olid ühised ideaalid nendega, kes õpetasid noortele inimestele seda, mida 
mina oleksin tahtnud teada saada oma nooruses: kuidas õppida ära tundma 
Jumalat ja elada õilsat elu, mis asi on töö, mõistmine ja teistest lugupidamine, 
tervislik meelelahutus... Läks paar aastat ja mind ristiti. Püha Josemaria sõnum 
aitab mul pühitseda oma tööd, mida ma teen suurelt jaolt aias lillede keskel: kui 
ma kastan või väetan, siis mõtlen, kuidas Jumal hoolitseb minu eest, ning kui 
lilled lähevad lahti ja õitsevad, palun ma kõigi inimeste vaimse kasvamise eest.

Yedik Almasbekovich Mamrainov

elab Kasahstanis Almatõs ning töötab aedniku ja koristajana 

SÕBRAD JA SUGULASED
Ma kuulsin, et kaasaaitajad on justkui Opus Dei usklike sõbrad ja sugulased 
ning just see on see, mis ma tahan olla. Vaimsest abist saan ma kasu ning 
ma võtan osa Prelatuuri poolt pakutavast vaimsetest tegevustest. Omalt poolt 
ühinen ma palves ja muus toetuses teiste kaasaaitajatega, abistamaks Opus 
Dei’d.

Marie Jones

elab Inglismaal Surreys Leatherlandis. Ta on abielus ja kolme lapse ema

JULGUSTADA HAIGEID
Ma tean Opus Dei’d üle kolmekümne aasta ning minust sai kaasaaitaja 
möödunud aastal.  Ma olen sotsiaaltöötaja ning haigete julgustamine on minu 
igapäevane töö. Mul diagnoositi 1991. aastal hulgine skleroos ning mulle öeldi, 
et elada jääb mul veel seitse aastat. Aastatega on haigus süvenenud ning nüüd 
tähendab paari sammu astumine mulle juba suurt pingutust. Hiljuti kaotasin 
võime lugeda ja kirjutada. Kuid arstide prognoosist hoolimata olen diagnoosi 
saamise järel elanud peaaegu kakskümmend aastat. Ma ei arva, et mul oleks 
kutsumus astuda Opus Dei’sse, aga ma tunnen, et olen temaga ühendatud, 
justkui oleksin pereliige. Mind aitab väga palju igapäevaelu pühitsemise doktriin: 
mida ma ka ei teeks, paistku see kuitahes triviaalne, on seoses Jumalaga ning 
sel on lõputu väärtus. Ja see, arvan ma, on ülev.

Christoph Flaspöhler

elab Saksamaal Bonni lähedal. Ta on sotsiaaltöötaja ning varem töötanud panganduse alal.

NAGU TANTSIMINE
Kaasaaitajaks olemine paneb mind proovile: see on hea eesmärk, mis paneb 
pingutama. Mõnikord palutakse mul juhatada tantsuüritust, teine kord hoida 
silm peal perepäeval või panna õlg alla noorteklubi tegevustele, ja nii edasi. 
Nüüd olen mõne kuu jooksul andnud perenõustamiskursust peredele, milles 
on lapsi vanuses kaks kuni kümme aastat. Ma olen aru saanud, et uskumine 
ei ole keeruline asi, küll aga tuleb ususse põhjalikult süveneda. Tantsimise 
puhul tuleb jalga panna balletikingad ja pidevalt tegeleda tantsuoskuse 
parandamisega ning ma arvan, et usuga on samuti: ilma süvitsimineku ja 
harjutamiseta ei tule asi välja.

Judith Gerbrands

elab Hollandis Limburgis Kerkrades. Ta on tantsujuhendaja

 

 

JUMAL KINGADE KESKEL
Ma parandan kingi. Opus Dei’ga puutusin ma kokku tänu oma tütrele 
Agnieszkale. Tema oli see, kes mulle ütles, et ma saan tuua Jumala oma 
kingsepakotta, ning see aitas mul hakata oma tööd paremini tegema. Haiguse 
tõttu tuli mul vähendada oma kutsekoormust  (kolm korda nädalas tuleb mul 
käia haiglas dialüüsis, nii kaua kui olen neerusiirdamise järjekorras). Kaasa 
aitan ma esmajoones sellega, et ohverdan haiguse ja dialüüsiseansi raskused, 
ning roosipärjalugemistega pikkadel jalutuskäikudel, mis arstid on mulle ette 
kirjutanud.

Józef Morawski

elab Poolas Varssavis

KORVPALLIST JUMALA TUNDMISE JUURDE
Ma puutusin Opus Deiga kokku sõbranna kaudu, kes mängib korvpalli. Mind 
jahmatas viis, kuidas ta pani tähele teisi mängijaid, ehkki neil oli teine religioon. 
Alguses olin ma arvanud, et mina olen õigeusklik ning tema ei taha minuga 
sügavamate asjade juurde minna. Paljude korvpallitreeningute ja vestluste järel 
õppisin ma aga Opus Dei vaimu tundma ning läks mõni aasta ja mind paluti 
saada kaasaaitajaks. Minu jaoks on selle tööga liitumine suurepärane. Kõige 
rohkem hindan ma võimalust aidata inimestel saada Jumala sõpradeks, Teda 
paremini tundma õppida.

Rania Nicolas

elab Liibanonis Beirutis Achrafieh’s. Ta töötab vanemtehnikuna panganduses
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OPUS DEI KAASAAITAJAD. TUNNISTUSED

KULTUURI EVANGELISEERIMINE
Mulle meeldis töö, mida tehakse noorte inimestega, muuhulgas vaestest 
peredest pärit laste kasvatamisega, mis nende kodus on tihti võimatu. See 
ehitab üles nende kõlbelist toestikku ning aitab neil saada üle ümbruskonna 
negatiivsest survest. Ma proovin kaasaitajana anda sellesse ka oma panuse, 
nii palju kui võimalik. Erialases töös on mu sihiks luua hea tasemega graafilisi 
teoseid, mille sõnum on positiivse maailmapildi julgustamine ja edendamine. 
Ma pean seda taotlust väikest viisi osalemiseks kultuuri evangeliseerimisel.

Chris Chow

on sündinud Trinidadil Port of Spain’is. 
Nüüd elab Kanadas Torontos ja töötab graafikuna

UUS SILMAPIIRI 
Mul on kaasasündinud haigus, mis põhjustab väga valurikkaid kriise ning püsivat 
tõsist verevarustuse puudulikkust. Praegugi ei ole ma veel üle saanud viimasest 
kriisist, mille tõttu olin kuus päeva koomas ning ikka veel ei saa ma käia ilma 
abita. Ma ohverdan need kannatused Opus Dei töö ning lahkunute heaks. Oma 
haigusele tähenduse leidmine avas mu elus uue silmapiiri. Samal ajal olen 
tundnud ka paljude inimeste, pereliikmete ja Opus Dei liikmete palveabi. Kui 
mult küsiti, kas ma tahan hakata kaasaaitajaks, ei jäänud ma kahtlema: mulle 
tähendab see võimalust väljendada oma tänu abi eest, mis aitab mind väga 
palju juhendada teisi usus, mille Jumal on mulle andnud.

Suzanne Ngono Ayissi

elab Kamerunis Doualas ja töötab haridusnõustajana

MINU KOGUDUSES 
Alates 2004. aastast on tosinkond ühes Opus Dei keskuses elavat noort inimest 
osalenud ühe minu koguduse sotsiaalteenuste projektis. Mina aitan kaasa palvete 
ja muu abiga ning annan igal aastal nendele rühmadele peavarju. Ma võtan osa 
rekollektsioonidest, mida korraldatakse preestritele Montreali lähedal. Nendel 
õpetatakse lojaalsust Paavstile ja Kiriku õpetusele ning pidevalt julgustatakse 
hoidma tasakaalus tööd ja vagadust, nii et kõigest kokku saab palve Jumala 
auks. Opus Dei abiga on minu preestriksolemine läinud kindlamaks. Ma olen 
olnud tunnistajaks, kuidas need noored inimesed teevad hea meelega tööd 
kaheksa tundi päevas. Kui nad lõpetavad või väsivad, siis on neil tavaliselt kohe 
käes raamat: aega püütakse mitte raisata.

Isa Rheal Forest

elab Kanadas Manitobas.

Ta on preester viies selle provintsi indiaanireservaadis

JERUUSALEMMAS
Ma olen palestiina araablane, pärit Ramallah’st, luterlane, olen abielus õigeusklikuga. 
Me elame Jeruusalemmas. Ma otsisin kohta, kust mu lapsed võiksid õppida 
ristiusku ja sel eesmärgil hakkas mu poeg osa võtma Jeruusalemma Opus Dei 
poistekeskuse tegevustest. Siis hakkas mu tütar käima tütarlaste tegevustes ning 
siis läksin mina kaasa naistele mõeldud kasvatamise ja muude tegevustega. Ma 
tahtsin saada kaasaaitajaks, sest sain aru, kui vajalik on vaimne kasvatamine meie 
kogukonnas, ning samuti seepärast, et tahtsin seda levitada meie linna inimeste 
hulgas, et see võiks aidata neid sama palju, kui ta mind aitab, kuna ma olen saanud 
Opus Dei rekollektsioonidest jõudu oma töö edasitegemiseks – ma töötan 
algkoolis ja sealtki ei puudu meie aja probleemid – ning ma olen leidnud tarkust, 
millega jõuda positiivsete lahendusteni kolleegide hulgas, ja loomingulisust, 
millega pääseda oma õpilasteni.

Hanada Nijim Noursi

on õpetaja.

PALVE TÖÖ EEST
Minu linnas Opus Dei keskust ei ole, aga Jumal teeb ikkagi uksed lahti. Sellest 
muutub tugevamaks minu kohustus levitada Püha Josemaria sõnumit. See on 
minu jaoks tänukohus. Viimaste aastatega on mul arusaamine iseendast, oma 
perekonnast ja oma tööst muutunud. Pärast rasket tööpäeva koju jõuda ja teha 
siis, mis tütarde jaoks vaja, on saanud meeldivaks asjaks. Tänutäheks kõige selle 
eest hoian ma Opus Dei apostolaati oma palvetes.

Sunil Thomas

on sündinud Kuveidis ja elab Indias Bangalore’is.

Ta on abielus ning tal on kaks tütart.

Ta on turundusjuht 

ÜKS ROOSIPÄRG IGA PÄEV
Olen oma õe Pilariga olnud kaasaaitajaks juba üle viieteistkümne aasta. Pilar oli 
õmbleja, aga ta tervis oli halb, ta jäi pimedaks ning pidi töötegemise lõpetama. 
Ma töötan koduabilisena, aga palju aastaid käisin ka abiks puudega poistel Don 
Orione Majas. Seal kohtasingi Opus Dei preestrit. Tema oli esimene, kes rääkis 
mulle Opus Dei’st. Ma hakkasin käima vestlustel. Õde jäi koju ja mina seletasin 
asjad talle hiljem  üle. Aga siis tuli meile mõte, et juttu võiks ajada ka meil kodus, 
nii et ka tema saaks osaleda. Peagi said nendest kohtumistest kaasaaitajate ringid. 
Iga kuu annetame õega raha Opus Dei apostolaatide heaks, iga päev ohverdame 
palju palveid.

Alicia and Pilar Martínez

elavad Argentinas Rosarios



Ciudad de Los Niños (Lastelinn) 
MoNTErrEy [MEHHIKo]

Ciudad de Los Niños on haridus- ja 
perearenduskeskus, milles antakse 
akadeemilist, tehnilist, inimlikku ja vaimset 
toetust piiratud võimalustega lastele ja 

noortele ning nende peredele. Tal on kaks 
asukohta: kõigepealt asutati ta Ciudad de 

Guadalupe’s ja siis   hiljem Monterrey Topo Chico linnaosas. 
Need mõlemad on puudustkannatavad piirkonnad.

Perehariduskeskus pakub vanematele programme, mis 
on mõeldud laste harimiseks. Lisaks on mitmeid kursusi 
alg- ja põhihariduseta vanematele, millega saab omandada 
põhiteadmised, et parandada oma tööd ja selle väljavaateid.

Irtõshi Kultuurikeskus
ALMATÕ [KASAHSTAN]

Irtõsh rajati 2007. aastal paljudest riikidest 
saadud abiga. Keskuse põhitegevus on 
keeltekool, mis rahuldab praegu kasvava 
avatuse ja arenemise protsessis oleva 

Kasahstani jaoks elulist vajadust. Õppeplaani 
kuulub, et õpilased ja teised saavad võtta osa 

haridusalastest, kultuuri- ja puhketegevustest, mis püüavad 
edasi anda selliseid väärtusi nagu sõprus, lugupidamine, 
sallivus, sportlik vaim, suuremeelsus ja avatus vaimsetele 
väärtustele. Haridusprogramm sisaldab aastate kaupa 
kunsti ja loodusteaduste seminare, loenguid aktuaalsetel 
teemadel, sotsiaalprojekte, ekskursioone, ühiseid einestamisi 
külalislektoritega, arutelusid ja kultuuriretki. Samuti on võimalik 
saada kristlikku ja teoloogilist kasvatust.

Laguna Care Centre
MADrID [HISPAANIA]

Laguna Hoolduskeskus paikneb moodsas, 
peaaegu 10 000 ruutmeetri põrandapinnaga 
kolmekorruselises hoones,  mis asub Madridis 
Lucero linnajaos. Selles proovitakse ühendada 
vanemate inimeste eest hoolitsemine ning 

leevendavad ja vanaduse psüühikaga tegelevad 
arstlikud teenused. 

Selle projekti pani 2002. aastal käima Vianorte Sihtasutus, 
et tähistada saja aasta möödumist Püha Josemaria sünnist. 
Projekt lähtub õpetusest, mille Opus Dei asutaja on jätnud 
oma elu ja raamatutega.

Mitme erialaga professionaalide meeskond on 
spetsialiseerunud leevendavale hooldusele. Patsientide 
hooldamisel teevad tihedat koostööd arstid, õed, 
sotsiaaltöötajad, vabatahtlikud, psühholoogid, 
psühhoterapeudid, kutseterapeudid ja kaplan. Kohast hooldust 
osutatakse kas patsiendi kodus, statsionaaris või päevakeskuses 
vastavalt iga patsiendi vajadustele, haigusele ja pereoludele.

OPUS DEI KAASAAITAJAD. ALGATUSED

Terrali Sotsiaalkeskus
BArCELoNA [HISPAANIA]

Barcelona vanalinna Ravali kvartalis on 
elanikke linnas kõige tihedamalt. Siin on ka 
sisserännanud elanikkonna osakaal suurim 
ning samuti töötuse ja koolist väljalangenud 

inimeste arv. Sellises ümbruses toimib Terrali 
Sotsiaalkeskus, kus erisuguse kultuuri- ja 

religioosse taustaga inimestega tegeldakse iga päev ühistes 
klassiruumides, nii et nad saavad abi töökohtade leidmisel ja 
ühiskonda lõimumisel. 

Üks programmidest kannab nime “üks ühele”. Selle 
õppemeetodi puhul võtab iga projektis osaleja eest 
vastutuse omaette vabatahtlik, kes püüab muuta tema 
õppimist ja edenemist kergemaks. Programmi raames tuleb 
appi igas vanuses ja igalt elualalt inimesi: on tudengeid ja 
ülikoolilõpetanuid, pensionile jäänud õpetajaid, koduperenaisi 
ja palju teisigi. Eesmärk on aidata koolitüdrukutel jätta 
haridusteelt lahkumata enne 16. eluaastat, mis on vanus, 
mil nad võivad juba otsustada, kas minna tööle või jätkata 
õpinguid.

| 1312 | 



| 1514 | 

ANDMISRÕÕM

Opus Dei Prelatuuri usklikud ja kaasaaitajad, nii 
katoliiklased kui ka mittekatoliiklased koos paljude 
teistega, asutavad üle maailma haridus-, sotsiaal- 
ja kultuurikeskusi, et kanda hoolt eri maade või 
ümbruskondade vajaduste eest, tegemata vahet rassil, 
religioonil või sotsiaalsel staatusel. Püha Josemaria on 

öelnud: “Teil tuleb astuda suurde lahingusse. Puuduse 
vastu. Rumaluse vastu. Haiguse vastu. Kannatamise 
vastu.”

Projektide hulgas on ülikoole, kutsekoole, haiglaid, 
naiste harjutuskeskusi, üliõpilaste ühiselamuid, 
keskkoole, tervisekeskusi ja muud. Need on ilmalikud 

erialased algatused, mis rõhutatult hoolitsevad 
inimeste eest inimestena. Püha Josemaria selgitas, 
et “meie vaimuga on kooskõlas selliste algatuste 
julgustamine, mis ehitatakse üles rohujuure tasandilt 
ning – kuna eri rahvaste ja ühiskonnagruppide olud, 
vajadused ja võimalused on tavaliselt erisugused ja 

“Me peame tegutsema sel moel, et teised võiksid 
meid nähes öelda: ta on kristlane, sest ta ei vihka, 
sest ta oskab mõista, sest ta pole fanaatiline, sest 
ta on üle oma kirgedest, sest ta ohverdab ennast, 
sest ta vahendab rahu, sest ta armastab.”

Püha Josemaria

igale rühmale eriomased – on igal maal ettevõetavatest 
tegevustest apostellikud need, mis paistavad kõige 
paremini sobivat kohalike vajadustega, olgu need siis 
ülikoolid ja üliõpilaste ühiselamud või hoopis haiglad 
ja põllumajanduskoolid maainimestele.”

Töötegemise laager, Phu My orbudekodu Ho Chi Minh Citys. Korraldanud Nairana (Austraalia).
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JUURVILJAD LAAGRI TARVIS
Kui ma töötasin juurviljapoes, oli mul tavaks aidata noortel suvelaagreid 
korraldada. Me saime toidu kätte hulgiturult. Olen õnnelik, et saan olla 
kaasaaitaja, sest Püha Josemaria sõnum annab mulle julguse püüda töötada 
innukalt ja hästi, armastada Paavsti ja palvetada tema eest ning pöörduda 
abi saamiseks Jumalaema poole. Pealegi saavad tegevustest osa võtta kõik, 
sõltumata poliitikast või religioonist, rassist või rahalisest seisust. Kui ma jäin 
haigeks, sain tunda Opus Dei perekondlikku vaimu: iga päev tuli mind vaatama 
üks Opus Dei keskuses elav arst ning teisedki inimesed keskusest käisid minu 
juurest läbi, et näha, kuidas mul läheb. Kui ma olin teadvuseta, tõid nad mulle 
palvekaardi Püha Josemaria reliikviaga ning sellest hetkest hakkas mul parem.

Manuel Cid Carnero

elab Uruguays Montevideos.
Ta on pensionil juurviljakaupmees

ARMASTUSE VÄLJENDUS KATOLIKU KIRIKU VASTU
Ma palvetan iga päev Opus Dei Prelaadi ja Prelatuuri apostolaatide eest ning 
mõnikord, kui töökoormus mul võimaldab, pakun oma abi: näiteks sel semestril 
on mu töökoormus olnud õnneks väiksem ja ma olen laupäeviti olnud abiks 
haridusprogrammis. Ma ei ole küll katoliiklane, aga mu osalemine väljendab 
armastust Katoliku Kiriku vastu ning on ka kristlaste ühtsuse teenistuses. Lisaks 
saan selle töö eest ka isiklikku vastutasu, kui näen tüdrukuid, kellega töötame, 
arenemas: nemad kasvavad ja kasvan ka mina.

Janaiha Faith Nelson

elab USA-s Washingtonis DC

Ta on ülikooli doktoriõppes

EDENDADA OMA MAAD, OLLES PAREM KRISTLANE
Ma teen tööd ühe noorte spetsialistide ühendusega Niere keskuse juures 
Abidjanis. See ühendus korraldab kultuuri- ja sporditegevusi noortele, kes on 
äsja alustanud oma tööelu. Kuigi ma ei tee just väga palju, on see mulle ometi 
viis aidata Opus Dei’d ja väljendada tänu kasvatuse eest, mida ma vastu võtan. 
Lisaks saan ma süvendada väljaõpet kristlikku usku reaalselt elades. Kui ma 
püüan olla parem kristlane, siis ma saan samuti anda panuse oma maa heaks.

Nandjui Djidji Brice Bokra

elab Elevandiluurannikul Abidjanis.

Ta töötab pangas siseaudiitorina.

VABANEDA JA MUUTA MAAILM PAREMAKS
Ma õppisin, et palvetades, tehes tööd eeskujulikult ja kõneldes armastusega igal 
pool, kus olen, saan ma olla abiks inimlikuma keskkonna loomisel. Kaasaaitajaks 
olemine on mind julgustanud andma ennast teistele ning avanud uued 
võimalused vabaduse kogemiseks ja kohustusekeskseks töötamiseks maailma 
parandamise nimel. Ma proovin seda kogemust teistele edasi anda, sest seeläbi 
olen saanud teadlikumaks Kristuse armastusest meie vastu, ning see paneb 
mind püüdma saada pühaks, hoolimata kukkumistest ja tagasilangustest, mis 
meil kõigil ette tulevad. 

José Carlos Neves Epiphanio

on agronoom ja teadur. 
Ta elab Brasiilias Sao Jose dos Camposes

NATUKE KA TAGASI ANDA
Ma olen kaheksa lapse hulgast kuues. Ma olen lapsest peale võtnud osa Opus 
Dei kristliku kasvatamise tegevustest. Ma olen saanud väga palju ja mulle tundus 
loomulik natuke ka tagasi anda. Eelkõige ma palvetan ning kui mu pere olukord 
seda lubab, annetan ka rahaliselt. Töö poolest aitan ma kaasa assotsiatsioonile 
“Preestrid kõigile rahvastele”, mis otsib rahalisi vahendeid stipendiumideks, 
millega preestrid ja seminaristid saavad õppida Püha Risti Paavstlikus Ülikoolis 
Roomas. Minu jaoks tähendab kaasaaitajaks olemine mõnes mõttes seda, et 
ma kuulun Opus Dei suurde peresse. Tänu kasvatusele, mida saan, proovin ma 
parandada omaenda elamist, eriti kristlikku elu, ning ka oma rolli abikaasa ja 
emana.

  Marie Kollen

elab Prantsusmaal.

Ta on abielus ja kolme lapse ema.

ANDESTUS 
Ma olen moslem. Üks sõber andis mulle Tee. Ma lugesin selle läbi ja see pani 
mind tahtma Opus Deiga kaasa töötada. Mulle tõesti meeldis mõte, et ka mina 
võiksin teisi aidata. Ma andsin oma panuse mitmesugustesse Albacetes asuva 
Club Nerpio tegevustesse. Ma arvan, et see aitas mul Katoliku Kirikut paremini 
tundma õppida. Ma hindan Kirikut palju. Mu elu on läinud rikkamaks ja minu 
moslemiks olemine ei ole olnud takistuseks. Paljude muude asjade hulgas 
hämmastas mind kõige rohkem toimiv andestus, mis ei ole üldse mitte kerge 
asi ja mida ma tahan õppida oma elus paremini rakendama.

 Habib Moussa Fardoun

on sündinud Liibanonis.

Ta on shiia moslem.

Tal on kraad arvutiteaduses,

ta elab Hispaanias Albacetes

ja lõpetab ülikooli juures doktoriväitekirja
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VAIKSELT PÕKSUV SÜDA
Ma olen pime. Kaotasin nägemise autoõnnetuses. Saadud kasvatuse põhjal olen 
hakanud aru saama, et pühaduseni jõudmise teeks on minu puhul abielu: ma 
proovin olla nii hea abikaasa ja isa, kui suudan. Tean ka seda, et isegi kui langen 
tagasi, võin Jumala armust alati uuesti proovida. Olen õppinud pühitsema isegi 
väikesi argimuresid. Ma pean Kirikut kehaks, millel on käed, jalad ja pea. Mul võib 
küll puududa see, millega teha aktiivset tööd, niiöelda käed ja jalad, aga igaüks 
saab Kristuse armastamise, igapäevaste palvete ja suretamistega olla süda, mis 
põksub vaikselt ja kindlalt ning aitab anda Kirikule elu.

Jose Maria Ayesa Cacho

elab Filipiinidel Iloilos.

Ta on ettevõtja

ja töötab vabasektori organisatsiooni heaks,

mis kogub raha pimedate toetuseks

VAHET TEGEMATA
Osalesin ettevõtmistes suurimas hädas olijate heaks ja hakkasin mõtlema: miks 
on meid loodud? Jumala jaoks ja teiste aitamiseks. Küsisin, mida tähendab 
Opus Dei ja mulle öeldi “Jumala Töö”. Selle peale ütlesin: see on see, mida tahan 
teha. Kui ma võtan osa projektidest inimeste heaks, kellel on piiratud vahendid, 
annan ma tänu Jumalale ja mõtlen, et ma pean tegema veel rohkem, et jõuda 
Kõigevägevamale veel lähemale. Samal ajal küsin endalt, mida ma siis võin veel 
teha. See on aidanud mul parandada oma kohustuste täitmist kodus ja töö 
juures ning nõnda teisi paremini teenida. Mind kõnetab väga Opus Dei ühtsus, 
lahkus, vaimne juhendamine, alandlikkus ja mitmekesisus: mingit vahet ei tehta 
aasialastel, aafriklastel... kõik rahvad on koos ning see avaldab mulle tõsist mõju.

Aisha Badamana 

elab Keenias Kilimanis.

Ta on moslem.

Ta on lasteaia Little Birds juhataja ja omanik

.

NAGU KODUS
Esimest korda puutusin ma Opus Dei’ga kokku Liibanonis. Ma hakkasin käima 
Opus Dei keskuses ja panin tähele, et nii pääsesin Jumalale lähemale. Ma sain 
aru, et neil on palju vajadusi, ja ma proovisin mitmel moel appi minna. Siis sain 
teada, et võin hakata kaasaaitajaks. Nüüd teen ma iga kuu annetuse ja palvetan 
iga päev Opus Dei eest. See on aidanud mul Jumalale lähemale jõuda. See on 
ka andnud mõtteka väljundi ühiskonnast hoolimise tundele, mis mul on alati 
olnud.

Sultani Zegaib Saab Andere

elab Mexico Citys.
Ta on maroniidi riituse katoliiklane ja teeb sotsiaaltööd

VAIMNE KASU
Ma sain Opus Dei’st teada sõbranna kaudu. Ta kutsus mind Kimleasse 
rekollektsioonile. Ma otsustasin hakata kaasaaitajaks, sest ma nägin, et saan 
lüüa kaasa töös nende heaks, kellel on vähem vedanud. Ma mõistsin, et minu 
kohus on jagada hädasolijatega materiaalseid vahendeid, millega Jumal on 
mind õnnistanud, ning et ma saan sellest vaimset kasu. Ma palvetan iga päev 
Opus Dei apostolaatide eest ning nad on ka mu intensioonide hulgas Pühal 
Missal. Ma teen iga kuu ka annetuse ning annan piima ja aiasaadusi Kimlea kooli 
kokandusklassi jaoks.

Mary N. Gichuiri

elab Keenias Nyeris

Ta on pensionil õpetaja, kes nüüd töötab farmis

KÕIK ON MUL LAENUKS SAADUD
Ma olen veendunud, et kui Jumal on mulle andnud mingeid asju, siis minu 
kohus on neid teistega jagada. Mulle meeldib väljend ‘kaasa aitama’, sest 
kaasaitajaks olemine on rohkem kui lihtsalt aitamine. Minu jaoks tähendab see 
seda, kuidas ma vastan Jumala armastusele. See on nende soovide täitmine, 
mis Temal on minu suhtes. Ma usun kindlalt, et see, mis mul on, pole minu 
oma: see on saadud laenuks, see kuulub Jumalale. Nõnda tahan ma anda 
ülemäära, kõike, mis on mu käsutuses. Ma lähen kõigega, mida mul on või mida 
suudan, nii kaugele, kui vaid jaksan. Ma arvan, et just seda ootab minult Jumal.

  Miguel Kalbakgi Xikh

on sündinud Süürias Aleppos

ja elab nüüd Venetsueelas.

Ta on müügimees

ÕHKKOND MINU PERES ON MUUTUNUD
Mõni aasta tagasi otsisin ma vastuseid teatud küsimustele maailma ja elu mõtte 
kohta ning hakkasin käima koguduse katehheesiloengutes. Paari seal kohatud 
inimese kaudu võtsin ühendust Opus Dei keskusega. Mõne aja pärast kutsuti 
mind kaasaaitajaks. Esmalt ei olnud ma kindel, kas saan hakkama, aga lõpuks 
vastasin jaatavalt. Hakkasin abistama noorteklubi tegevustes ning samuti osalema 
kristliku õpetuse loengutes ja perekoolituses. Need kujundavad tegevused on 
andnud mulle uut jõudu ja kogemust oma igapäevase elu muutmiseks. Olen 
õppinud pühendama aega ja jõudu, et minu suure pere kõik liikmed oleksid 
õnnelikumad. Ning tõesti võin öelda, et sellest peale on õhkkond meie kodus 
muutunud: üksteise eest hoolitsetakse nüüd rohkem ning rohkem on rõõmu.

Üde Ütt

elab Eestis Tallinnas.

Ta on koduperenaine ja kuue lapse ema
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Kimlea Kutseõpetuskeskus
TIGoNI [KEENIA]

Kimlea, mis asub Keenias Kiambu maakonnas, 
on keskus, milles antakse kutseõpet naistele, kes 
on töötanud Limuru tee- ja kohvikasvandustes 
ja kellel on puudunud võimalus saada haridust. 

Neile, kes ei saa käia tavalistes tundides, pakub 
haridust Kimlea Kaugõppeprogramm, milles 

on kirjaoskuse, kodunduse ja lastehooldamise, hügieeni, 
õmblemise, masinaga õmblemise jms. kursused.

Kimleal on ka oma haigla, mis võtab päevas vastu 40 haiget. 
Alguses oli see liikuv üksus, aga nüüd hõlmab ta omaette 
hoone. Tänu kaasaitajatele, kes toovad ka lastele toitu, saab 
haigla pakkuda väga madala hinnaga ravimeid. Ta osutab ka 
Kimlea Lastetervise Programmi projekti raames pidevat arstiabi 
kahekümnele algkoolile.

Igas sellises koolis käib umbes 1000 last, kellel jääks muidu 
vahendite puudumise tõttu terviseteenus saamata. 

Seido Sihtasutus
NAGASAKI [JAAPAN]

1959. aastal alustas Seido Keeleinstituut. See oli 
väike keelekool, mis kasvas aastatega, nii et 1971. 
aastal tehti temast suurema haridusprojekti 
osa: Seido Hariduse Edendamise Sihtasutus, 

mida tunnistati avalikes huvides tegutseva 
assotsiatsioonina.

Alguses ja praegugi on põhihuvi olnud inglise keele koolitus: 
kõik jaapani õpilased õpivad enne ülikooli astumist mitu aastat 
inglise keelt.

Lisaks hoolitseb Seido Sihtasutis teiste haridusalgatuste eest 
Jaapani eri osades, nagu näiteks koolid Nagasaki prefektuuris 
ning õpetajate ja õpilaste eluasemed teistes linnades.

Baytree Keskus
LoNDoN [SUUrBrITANNIA]

Baytree Keskus asub Brixtonis, Londoni 
piirkonnas, mis on Inglismaal vaesuselt seitsmes, 
kus elab mitmest rassist inimeste kogukond, 
kus on palju pagulasi ja kus on kõrge töötuse ja 

kuritegevuse määr.
See asutus püüab täita lünka ühiskonna 

struktuuris ja aitab sobinduda ühiskonnaga ebasoodsas 
olukorras olijatel, olgu nende rass või sotsiaalne eripära milline 
tahes. Baytree’s töötab 40 põhitöötajat ja üle 100 vabatahtliku 
ning selles antakse aastasse aastasse tuge üle tuhandele eri 
vanuses naisele, kes on pärit umbes 100 eri riigist.

Naised, kes käivad keskuses, avastavad, kui väärtuslik on 
pereelu ja kuidas seda sobitada tööeluga väljaspool kodu. 
Nad õpivad lugema ja kirjutama, neile õpetatakse selgeks 
raamatupidamise ja arvutitöö põhitõed, töölevõtuankeetide 
täitmiseks vajalikud oskused, kuidas aidata lapsi koolitöös, kuidas 
mõista liiklusmärke jms.

ANDMISRÕÕM.  ALGATUSED

Campus Biomedico Ülikool
rooMA [ITAALIA]

Püha Josemaria esimese järglase, piiskop Alvaro 
del Portillo julgustusel avati Roomas Campus 
Bio-Medico. Praegu hõlmab ta 75 hektarit ning 
sellesse kuulub esmajärguline universaalne 

haigla ning biomeditsiini ja biotehnoloogia 
süvauuringute keskus.

Õpetuspoolel pakutakse seitset kraadiõppeprogrammi. Uus 
haigla, mis on üles ehitatud uusimate haiglastandardite kohaselt, 
avati 2008. aastal ülikoolilinnakus Trigoria ning sellesse kuuluvad 
muuhulgas vanadustervise keskus, kaks polikliinikut ja kiiritusravi 
keskus.

Eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset abi, sõbralikku suhtumist 
patsientidesse ja lahket atmosfääri. Koostöös mitmete erinevate 
Euroopa firmade ja ülikoolidega ette võetud uurimisprojektide 
hulgas alustati hiljuti Elusa Käe programmi, mille raames on 
arstidel ja biomeditsiiniinseneridel õnnestunud esimest korda 
panna biooniline protees liikuma ajuimpulsse kasutades. 
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Jumal valis Püha Josemaria kuulutama üleüldist 
kutset pühadusele ning näitama, et igapäevane 
elu ja tavalised tegemised on tee pühitsemisele. 
Võib öelda, et ta oli tavaliste asjade pühak. Ja 
ta oligi veendunud, et nende jaoks, kes elavad 
oma elu usu vaatekohast,  pakuvad kõik asjad 
võimaluse Jumalaga kohtumiseks, kõik asjad 
hakkavad andma põhjust palveks. Igapäevase 
elu tagant tuleb nõnda välja ootamatu ülevus. 
Pühaduseni võivad jõuda tõesti kõik inimesed.

Õnnis Johannes Paulus II

Opus Dei, mille asutas 2. oktoobril 1928. aastal Püha 
Josemaria Escriva de Balaguer, on Katoliku Kiriku 
hierarhiline institutsioon – täpsemalt, personaalprelatuur 
– mille eesmärk on levitada kõikjal sõnumit, et iga 
inimene on kutsutud pühadusele: et töötegemine 
ja igapäevane elu annavad võimaluse Jumalale 
lähemale kasvamiseks, teiste teenimiseks ja ühiskonna 
edendamiseks. Praegu on Opus Dei’l üle 88 000 liikme, 
preestri ja ilmiku, mehe ja naise, pärit igast maailmajaost. 
Prelatuuri usklike evangeliseerimistöö otsesel tulemusel 
muutuvad kristlikud väärtused tugevamaks kodudes, 
töökohtadel ja ühiskonnas üldiselt. Jumala armust toob 
see töö kasu ka kohalikele kirikutele: kasvab armulaual 
ja muudes sakramentides osalemine, evangeeliumi 

OOTAMATU 
ÜLEVUS

levitatakse seal, kus usku ei praktiseerita, algatatakse 
hädasolijate abistamist, piiskopkondades suureneb 
piiskopi ja preestrite ühtsus jne. Õnnis Johannes Paulus 
II on kinnitanud: “Teil on tõesti ülev ideaal, mis jõudis 
algusest peale ette ilmikuteoloogiale, mis hakkas hiljem 
iseloomustama Vatikani II kirikukoguaegset Kirikut ja 
sellele järgnevat ajajärku. Opus Dei sõnum ja vaimsus 
on see: maailma keskel Jumalaga ühtsuses elades 
proovib igaüks igas olukorras saada armu kaasabil ise 
paremaks ja teha Jeesus Kristus tuntuks omaenda elu 
tunnistusega.” 

Proovimata kirja panna ammendavat loendit, on 
Opus Dei vaimu mõned tunnuslikud jooned järgmised: 
arusaamine Jumala poegadeks ja tütardeks olemisest 

kui vaimuelu alusest; armastus Jeesuse Kristuse vastu, 
kes on kohal Kirikus, ning temaga kohtumine armulauas 
ja Sõnas; soov teha Missast kristliku maailmaselamise 
kese ja läte; armastus Jumalaema vastu; kuuletumine 
Paavstile ja Kiriku hierarhiale; armastus ja soov lävida 
teistega vastastikuse arusaamise vaimus; Kristusele 
järgnemisest tulenev rõõm; elu ühtsus, mis võtab 
igapäevase elu erinevad küljed kokku kristliku usuga 
õnnestunult kokkusobival viisil; teadlikkus sellest, et oma 
võimalikult hästi, Jumala armastamisega ja teenimise 
vaimus tehtud erialane töö on tähtis; vabadusearmastus 
ja isiklik vastutus.

Katoliku usu täiel määral elamine toob endaga kaasa, 

et tõeliselt hakatakse hoolitsema, nii palju kui võimalik, 
maailmas meie ümber olevate probleemide lahendamise 
eest. Püha Josemaria on kirjutanud: “Kristlane ei saa 
jääda rahule sellega, et ta töötab ainult iseenda ja oma 
pere ülalpidamiseks: tema suur süda paneb ta armastuse 
ja samuti õigluse sunnil õhinaga toetama ka teisi.” Enda 
proovilepanemisega sellele nõudele vastamisel seovad 
ennast ühtviisi Opus Dei liikmed ja kaasaaitajad.

Jozef Morawski, Varssavi (Poola)
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EMADE VÕRGUSTIK
Viieteistaastasena osalesin ma noortele inimestele mõeldud rekollektsioonil. 
Mul oli suur üllatus kuulda, et hea kristlane on võimalik olla ka keset maailma. 
Ma sain teada Nagasakis asuvast Mikawa Kokanduskoolist ja otsustasin hakata 
selles õppima. Sealt leidsin ma õhkkonna, milles respekteeriti vabadust ja anti 
praktilist kristlikku õpetust, mis olid kohandatud minu olukorrale. Hiljem olen 
koos mõne endise Mikawa õppuriga ja paljude sõpradega loonud internetis 
veebi, milles me vestleme oma lastele hariduse andmise teemadel. See on 
veel väike, aga mul on unistus asutada ühendus Mikawa emad, mis aitaks 
väikeste lastega naisi.

Sakura Kawaguchi

elab Jaapanis Nagasakis.

Ta töötab kokana

KRISTUST PEEGELDADA
Ma õppisin institutsioonisuhtlemist Püha Risti Paavstlik Ülikoolis. Seal ma 
kohtusingi Opus Dei’ga. Kaasaaitajana püüan ma tema eest palvetada ja tema 
sõnumit levitada. Ma proovin ka väikestviisi annetada Centro Romano di 
Incontrari Sacerdotali (Rooma Preestrite Kohtumiste Keskuse) heaks. Kaastöö 
on mõnes mõttes minu vastus abile, mida saan vaimulikust juhendamisest, 
õpiringidest ning igakuistest lühematest ja pikematest rekollektsioonidest, mis 
on süvendanud minu teadlikkust selle kohta, mida tähendab preestriks olemine. 
Näiteks on soovitus kanda preestrikuube hea meeldetuletus, et “minu riietus 
peaks peegeldama preestrielu ja -südant, teisiti öeldes, Kristust”.

Robert Bellarmin Sisi

on preester Kongo Demokraatliku Vabariigi

Idiofa piiskopkonnas

“KOHVIMAALIMINE”
Saadud kasvatuse abil olen ma õppinud armastama oma maalijaeriala, sest 
hästi tehtud töö annab au Jumalale ja aitab kujundada voorust. Näiteks olen 
ma õppinud rääkima Jumalaga, kui olen üksi, töötan maali kallal ja mul on 
võibolla veidi keeruline keskenduda. Kui mulle valmistab mingi asi raskusi, 
siis ma mõtlen kellegi, näiteks maali tulevase omaniku peale, ja ohverdan iga 
pintsli puudutuse või tõmbe. Nõnda võin olla kindel, et kogu maal on tehtud 
armastuse ja palvetamisega.

Sunshine Plata

elab Filipiinidel Marikina Citys.

Ta on “kohvimaalija”,

kunstnik, kes maalib pilte kohviga

NÄHA KRISTUST HAIGETES
Ma sain Opus Dei’ga tuttavaks 20 aastat tagasi, kui õppisin arstiteadust. Mulle 
anti nõu ja sellest sai mulle liikumapanev jõud askeldusi täis haiglas töötamiseks, 
mida ma olen sellest ajast peale püüdnud rakendada kogu aeg: nimelt, suhtuda 
igasse patsienti, justkui ta oleks Jeesus Kristus. Samuti proovin ma aidata 
surijatel mõtelda järele oma elu üle ning, kui nad avaldavad soovi, paluda haigla 
kaplani neid külastama.

Peter Stevens

elab naise ja kuue lapsega Austraalias Sydneys.

Ta töötab taastusravihaiglas

SUUR AVASTUS
Opus Dei keskusest rääkis mulle mu sõbranna Odette. Ajapikku on mu 
elu muutunud: ma olen leidnud tõelise usu ja paar kuud tagasi sai minust 
katoliiklane. Teadmine, et ma võin ohverdada kõik oma teod meie Issandale, oli 
minu elus imeline avastus: see innustab mind ja aitab mul üle saada muredest, 
mis elus ette tulevad. Kasvatamine, mida saan, aitab mul parandada oma 
pereelu ja suhteid sõpradega. Ma püüan pidada meeles, kui tähtis on teha tööd 
Jumalale au andmiseks, ja ma näen, et see kannab vilja.  

  Marie Louise Nya Finké

elab Kamerunis Yaoundes.

Ta on tehnikakõrgkooli õppejõud.

ÜKS JA SAMA ISIK IGAS ELAMISE ASPEKTIS
Mu poeg alustas ülikooliõpinguid Londonis ja hakkas elama Netherhall House’is. 
Sel viisil puutusin ma kokku Opus Dei’ga. Kristlikud tegevused struktureerivad 
ja toetavad minu kujunemist Jumala pojaks ja võitlust isikliku pühaduse eest 
igapäevaelus. Eriline tõmme oli minu jaoks mõttel, et ma saan olla (ja pean 
olema) sama isik oma elamise igas aspektis ega mitte tükelduma sellest 
sõltuvalt, kus ma olen ja kellega ma olen.

 John Devlin

elab Inglismaal Suffolkis Ipswichis

Ta töötab arendusjuhina.
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ALLUMINE JUMALA TAHTELE
Ma hakkasin kaasaaitajaks, sest ma tahtsin lõpetada usu elamise kaitsepositsioonilt. 
Õpetuse alusel üleüldisest kutsest pühadusele sain ma aru, et olla püha ei 
tähenda suurte asjade tegemist omal jõul, vaid enda loovutamist Jumala tahte 
alla, mille tulemusena on hoopis Jumal see, kes hakkab tegutsema. Sel viisil 
elades saame aru, et elu ei tee me endal valmis ise. Kaasaaitajaks olemine on 
aidanud mul mõista, et ma ei tohi esitada Jumalale ainult nõudmisi, vaid Jumal 
aitab eriliselt neid, kes avavad talle oma südamed.

Masao Horikawa

elab Jaapanis Nagasakis
ja on oma luuhaiguste kliiniku juhataja

RÕHUASETUS VABADUSELE
Minu jaoks on kaasaaitajaks olemine tee katoliku usus kasvamiseks ja ühiskonna 
uuest evangeliseerimisest osavõtmiseks. Ma osalen palve ja rahalise toetuse 
abil. Ma teen seda hea meelega, kuna ma armastan Prelatuuri usklikke ning 
kuna ma olen veendunud, et inimesi tuleb tuua Jumala juurde.
Ma olen kohtunik ja armastan oma tööd. Ma püüan seda teha lähtuvalt 
kristlikest põhimõtetest ja Püha Josemaria õpetusest. Lugu tuleb pidada iga 
inimese väärikusest. 
Eriliselt puudutab mind rõhuasetus vabadusele ühiskondlikus ja tööelus. Kristliku 
kasvatuse abil saan ma jõudu alustada iga päev üha uuesti ja püüelda ustavuse 
poole, mida Jumal minult ootab.

Guadalupe Quijano

elab Mehhikos Campeches.

Ta Campeche Osariigi Ülemkohtu president

ROHKEM KUI KOHVIK
Ma olin tulihingeline budist, kui mu vanem tütar tegi mind tuttavaks Opus 
Dei’ga. Ta rääkis mulle Taipeis avatavast tudengite ühiselamust, ma tahtsin 
selles projektis osaleda ja minust saigi kaasaaitaja. Jumala armust ristiti meid 
mehega 2008. aasta ülestõusmispühade ajal. Siis sain ma aru, et kui ma kutsun 
oma sõbra kaasaaitajaks, annan ka talle võimaluse Jumalale lähemale pääseda. 
Lisaks on muutunud ka mu kohvik, Cafe Paris. Mul on see olnud nelikümmend 
aastat ning ma olen saanud nende aastatega hulga sõpru. Paljud nende seast 
on ühel või teisel viisil tulnud Jumalale lähemale.

Huang-Chun Chen

elab Taivanis Pengshus.

Ta on kohvikuomanik

USKUMINE ON NÄGEMINE
Kaasaaitajaks hakkamisest peale üllatun iga kord, kui ma suudan tajuda 
üleloomulikkust asjades, mis esmapilgul tunduvad triviaalsed, aga Jumalale 
keskendatud pilgu läbi on teistsugused: see annab elule täiesti teistmoodi 
tähenduse. Ma olen aru saanud, et ei ole vaja näha, et uskuda, vaid tuleb vabalt 
otsustada: uskumine ongi nägemine. Selline vaatenurk muudab elu: maine 
palverännak ei ole enam monotoonne, vaid muutub meeldivaks seikluseks. 

Juan Pablo Valencia Montero

on sündinud Tšiilis Santiagos.

Ta elab praegu Kasahstanis Almatõs

ja töötab reklaami alal

KOOS OMA PATSIENTIDEGA
Ma töötan psühhomotoorsete oskuste spetsialistina inimestega, kellel on 
Alzheimeri tõbi, ning kolme kuni kaheksa aasta vanuste lastega, kellel on puue, 
autism või psühhootiline häire. Ma pakun neile füüsilist teraapiat, et nad leiaksid 
oma elus tasakaalu. Kaasaaitajaks hakkamisest peale püüan ma anda need 
lapsed ja vanad inimesed Jumala hoolde. Õhtuti annan ma Jumala kätte oma 
kogemused. Nõnda olen ma õppinud, et kõik hetked, kõik asjad, mida teen, 
annavad võimaluse pääseda lähemale Kristusele.  

 Aude Durroux

elab Prantsusmaal Pariisis

JUMAL MUUSIKAS
Muusika on alati olnud minu eelistus: ma tahtsin saada kuulsaks, olla parim 
ja saavutada edu, kuid kristliku kasvatuse seminaride abil olen jõudnud 
veendumusele, et kõige tähtsam asi on hoopis teha asju armastusest Jumala 
ja teiste inimeste vastu. Sama kogemuse olen saanud ka oma töö puhul 
televisiooniprogrammi saatejuhina: nüüd ei hooli ma enam nii palju ekraanile 
ilmumisest, vaid ma tegelen rohkem sellega, kuidas aidata paljudel inimestel 
avastada minu programmi kaudu muusika imesid. Nüüd ma mõistan, et kui 
teada, milleks ning mis eesmärgil asju teha, on elu palju põnevam. Ma tean, 
et saan Jeesusele pakkuda oma töö, ma tean et kõigel on tähendus ja asi on 
pingutamist väärt, sest teen seda armastusest Jumala vastu.

Arturo García Lourdes

elab Mexico Citys.
Ta on televisioonis klassikalise muusika programmi saatejuht.
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Nocedali Kutseõppekolledzh 
SANTIAGo DE CHILE [TŠIILI]

Alates 1996. aastast võtab Nocedali Kolledzh 
vastu poisse El Castillost, linnaosast La 
Pintada piirkonnas, mis on üks vaesemaid ja 
vaegarenenumaid Santiago de Chiles. Elanikel 

on seal vähe lootust oma elujärge parandada: 
paljud noored on sunnitud lõpetama õpingud ja 

minema tööle, et oma peredele elatist teenida.
Nende toetusel, kes usuvad Nocedali projekti, on umbes 

1000 õpilast saanud kõrgetasemelise kristlikele väärtustele 
põhineva hariduse ning lootuse paremale tulevikule. Nad on 
elav näide sellest, et kõik võivad saada kasu laiapõhjalisest ja 
hästi läbimõeldud üld- ja kutseharidusest.

Naiste Tervikliku Arengu Keskus (CEFIM) 
LA PAZ [BoLIIVIA]

Kutseõppeasutus CEFIM La Pazis on suunatud kogu 
Boliivia noortele naistele. Selle maa kultuuris on 

naiste haridustase meeste omast madalam. 
CEFIM kujundati kui muutev jõud, et aidata 
naisi kutseõppes ja luua neile juurdepääs 

töökohtadele ja erialadele. Samas vastab ta 
ka tööstuse ja teeninduse kõrgele nõudlusele 

kutseoskuste järele.
See on esimene hariduskeskus, millele on antud kutse- ja 

alternatiivkõrgkooli ametlik staatus. Oma missiooni täidetakse 
isikupärastatud hariduse andmisega, mis tugineb kristlikele 
põhimõtetele ja eetikale. Tänu rahvusvahelisele koostööle ja 
ka paljudele Boliivia kaasaaitajatele avati 2009. aasta juulis uus 
keskus klasside ja töökodadega, milles on ruumi 300 õpilasele. 
Lisaks kutseõppeprogrammidele vanuritehooldamise, 
hotellinduse ja toitlustuse alal pakutakse professionaalseid 
kokanduse ja kondiitrikursusi, kiirendatud bakalauruseõppe 
kursusi ja muid lühikursusi, millele on juurdepääs kogu üldsusel.

Navarra Ülikooli 
Rakendusmeditsiiniuuringute Keskus (CIMA)
PAMPLoNA [HISPAANIA]

2002. aastal avati Navarra Ülikoolis 
arstiteaduskonna ja ülikooli haigla 
viiekümneaastasele teaduskogemusele 
tuginedes Rakendusmeditsiiniuuringute 

Keskus. Praegu töötab seal üle 400 inimese 
ligikaudu 20 riigist. Teadurid on ühte meelt, kui 

rõhutavad, et üks keskuse eeliseid on olnud teaduses nii tähtis 
innustumine mitme eriala ühistööst ning teenimise vaim, mida 
see püüab kanda. 

Esimestel aastatel on Keskuses tehtud ja patenditud 
üle 40 uue avastuse eri uurimisaladelt: geeniteraapias ja 
hepatoloogias, kardiovaskulaarteadustes, neuroteaduses ja 
onkoloogias. 

Nendel neljal meditsiinialal hõlmab see haiguste uurimist, 
mis mõnes maailma osas põhjustavad kuni 90% surmadest. 
Uurimistöö on väga tähtis, et arstid saaksid oma patsientidele 
anda head ravi.

OOTAMATU ÜLEVUS.  ALGATUSED

Kõrgem Õenduskool
KINSHASA [KoNGo]

1998. aastal avati Õendusteaduste Instituut, 
mis asub Kinshasa eeslinnas. Instituut 
õpetab Kongo ühiskonnale õiget teadlikkust 
õenduspersonali rollist ja vastutusest. Õpilased 

õpivad tegema tööd professionaalselt, 
rohkem kui ainult palga saamise eesmärgil 

ning patsientide, arstide ja perekonna isikliku teenimise 
tunnetusega. Süsteem tugineb nõuandvale lähijuhtimisele, 
mis saadab iga õpilast kõigil õppeastmetel. Lisaks tundidele on 
õpilased rakendatud erinevates Kinshasa haiglates. Pakutakse 
ka värskenduskursusi ja seminare teiste haiglate töötajatele. 
Õpilaste makstav tasu katab poole õpetusest ning neile, kellel 
ei ole küllaldaselt rahalisi vahendeid, on olemas stipendiumid. 
Lõpetamise järel on pealinnas ja mujal üle maa olemas 
palju töökohti õdedele, keda hinnatakse professionaalsuse ja 
patsientide isikliku, inimliku kohtlemise poolest. 

| 2928 | 
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Opus Dei põhitegevus on anda oma liikmetele 
ja teistele, kes seda soovivad, vaimulikke 
vahendeid, elamaks heade kristlastena maailma 
keskel.

Püha Josemaria

Tegemaks oma pastoraalset tööd Katoliku Kiriku 
teenistuses korraldab Opus Dei Prelatuur kõigilt 
elualadelt pärit inimestele kristlikku ja inimlikku 
kasvatust. Vastavalt igaühe isikupärasele olukorrale 
ning praktilisel viisil julgustatakse kõiki armastama 
ja järgima Jeesust Kristust isiklike jõupingutuste teel 

JUMALA  
SÕBRAD

ja tavalise elamise keskel. See õpetab sügavamat 
arusaamist katoliku usu rikkusest, evangeeliumile 
vastava elu rõõmu ja ristimislubaduste järgimist.

Sellist tüüpi kasvatuses antakse keskne koht töö 
pühitsemise sõnumile, mis tähendab püüdu teha oma 
tööd nii täiuslikult kui võimalik, täieliku austusega 

seaduse vastu ja vastavalt eetikaprintsiipidele, otsides 
iga ülesande juures ühtsust Jumalaga ning toimides 
sooviga teenida teisi ja edendada ühiskonda.

Lühidalt öeldes, eesmärk on julgustada inimesi 
arendama oma inim- ja üleloomulikku potentsiaali 
ning rakendama see Jumala ja kaasinimese teenistusse: 

olla katoliiklased, kes soovivad olla ustavad oma usu 
nõudmistele, eeskujulikud kodanikud ning vabad ja 
harmoonilised eriala-, pere- ja ühiskonnaelus.

Detail of The Last Supper, Giotto.
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KESKUSE OOTUSES
Kui ma olin väike, käisin mitmeid kordi Opus Dei liikmete korraldatud 
noorteklubis, kus oli igasuguseid lõbustavaid tegevusi ja sõbralik keskkond. 
Palju aastaid hiljem, nüüd kui olen abielus ja elan Norras, sain kokku Opus 
Dei liikmega, kes käis aeg-ajalt siin Oslos Stockholmist ja püüdis alustada 
regulaarsete rekollektsioonidega. Selles naises tundsin ma kohe ära 
katoliiklastele nii omase positiivse ja rõõmsa vaimu. Otse loomulikult hakkasin 
ma teda algusest peale igal võimalikul viisil toetama: kuna Norras Opus Dei 
keskust ei ole, peatub sõbranna, kui ta Oslosse igakuisele rekollektsioonile 
tuleb, minu juures ning mina proovin inimesi nendele osalema kutsuda.

Isabel Hidalgo

elab Norras Oslos.

Ta on Norra Perepoliitika Instituudi esindaja

SAMET JA TERAS
Mitmel põhjusel oli mul tarvis sisemiselt tugevneda. Internetti sirvides sattusin 
ma Opus Dei veebilehele ja silmapilkselt pani see mind huvi tundma, sest 
räägiti just sellest, mida mulle oli vaja. Ma võtsin nendega ühendust ja käisin 
rekollektsioonil. See andis mulle väga palju ja pani mind järele mõtlema, mis 
on alandlikkuse vaim, tõetruudus, püüd jääda märkamatuks... Olla seestpoolt 
kui teras, aga väljaspoolt sametina pehme. Püha Josemaria on oma niihästi 
kaasaegse kui ka ligitõmbava sõnumi teinud, mulle tundub, justkui minu 
jaoks, sest ma olen maailmas üleni sees. Aitan kaasa konkreetsete, väikeste 
vajalike asjade tegemisel. Näiteks aitan, nii palju kui suudan, igakuisel 
rekollektsioonipäeval Martinis ja see teeb mulle väga suurt rõõmu.

Miroslav Mazuch

elab Slovakkias Martinis
Ta on kohtunik, abielus, peres neli last

OHVERDADA OMA HAIGUS
Ma teadsin algusest peale, et mu haigusest tuleb võimalus Jumalale lähemale 
pääseda, ning ma korraldasin asjad nii, et ma sain jätkata rühmades ja kristliku 
õpetuse loengutel käimist. Ma olen õppinud haigust Jumalale ohverdama 
mitmetes intensioonides. Ja neid ongi mul palju: oma pereliikmed, Püha 
Isa, Opus Dei Prelaat. Haiguse ohverdamine hoiab mind olemas. Pidevale 
kannatamisele tähelepanu pööramise asemel püüan olla õnnelik.

Chikaodili Rosemary Nnoli

elab Nigeerias Lagoses

PÖÖRDUMISEST PEALE
2009. aasta suvel võeti mind Katoliku Kirikusse ja veidi aja pärast sai minust 
kaasaaitaja. See on aidanud mul kasvada vaimuelus ning andnud mulle 
võimaluse tuletada nendele, keda kohtan, meelde, et me kõik oleme kutsutud 
pühadusele igapäevase töö tegemisel ja tavaülesannete täitmisel, hommikust 
õhtuni: tööga, pereelus ja sotsiaalses suhtlemises. Selline vaim on mulle andnud 
harmoonilisema ja täielikuma elu.

Marcus Litzberg

elab Soomes

LEIDA JUMAL KANNATAMISES
Ma töötan haiglas intensiivravi osakonnas. Olen mõnikord tähele pannud, et 
kannatamine võib olla takistus Jumala armastuse mõistmisel. Ma olen näinud 
palju haigeid, keda haigus frustreerib, kes on surma lähenedes kaotanud sisemise 
rahu. Nendel juhtumitel proovin ma nendega rääkida Jumalasse uskumisest 
ja Jumala peale lootmisest: tihti pöörduvadki nad tagasi sakramentide juurde. 
Nad avastavad kannatamises, mis alguses paistis olevat takistus, võimaluse leida 
õnn, kasvada Jumala armastamises ja otsida Temalt andestust.

  Ciara Mannion

elab Iirimaal Galways.

Ta on õde

NAPP VAHEND
Püha Josemaria sõnum tundus äärmiselt loogiline ja praktiline: omistada 
tähenduslikkus igale päevale, igale minutile ja elada need pühal viisil. See 
on viis järgida Kristust kummaliste või keeruliste protseduurideta. Ma aitan 
Opus Dei’d palvetega ja mõnikord rahaliselt. Ma võtan osa mõnedest 
kasvatusprogrammidest, aga mis tähtsam, ma olen hakanud proovima elada 
oma elu kooskõlas oma usuga. Loomulikult pole see lihtne, aga see on võimalik.

 Rokas Masiulis

elab Leedus Vilniuses.
Ta on ärimees
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TOIT MINU HINGELE
Minu jaoks tähendab kaasaaitajaks olemine seda, et proovin parandada oma 
elu, eriti mis puutub vaimsetesse asjadesse: kasvatus, mida saan, on toit minu 
hingele. Mulle meeldib väga Püha Josemaria põhiidee, et me kõik saame ja 
peame saama pühaks oma igapäevase elu kaudu, tehes selleks iga päev palju 
väikesi samme. Selle jaoks antakse meile heldelt vajalikku vaimset tuge.

Susanne Ruzsics

elab Shveitsis Zürichi lähistel Kilchbergis

JUHUSLIKKUS JA PÕHJUSLIKKUS
Ma töötan raamatuköitjana. Minu tööks juhtusid mõned raamatute Tee, Vagu 
ja Jumala sõbrad ning teiste Püha Josemaria teoste eksemplarid. Ja sellest sai 
põhjus: neid parandades hakkas nende sisu kasvama minu sees justkui mingi 
seeme. Töökotta tulevad mul tihti sõbrad ja räägivad mulle oma probleemidest. 
Lahendusi ma neile ehk küll anda ei saa, aga ma saan neile osutada, mis suund on 
õige. Nii et paradoksaalselt on minu tegutsemispõld mu enda raamatuköitmise 
töökoda, mida kogu aeg kaitseb Püha Josemaria pilt. Mu sõbrad lähevad tihti 
ära, kaasas hea nõuanne sellelt pühakult. 

Juan Carlos Bordolli

elab Uruguais Montevideos.

Ta köidab ja ennistab raamatuid

UUDISHIMUST ÕNNE JUURDE
Ma olen sündinud Peterburi äärelinnas. Mu vanemad olid õpetajad. Nad olid head 
ja ausad inimesed, aga nagu enamik Nõukogude Liidus üles kasvanud inimesi ei 
rääkinud ka nemad oma lastele Jumalast. Minu esimesel kokkupuutel usuga avaldas 
mulle kõige rohkem muljet usaldusväärsus, mida ma tundsin inimeste suhtes, kes 
tunnistasid oma usku Jeesusesse Kristusesse, aga mu enda sisemaailm muutus 
sellest vähe. Minu jaoks oli Jumal lihtsalt üks asi paljude hulgas, mis tuli meelde 
ainult siis, kui sattusin mingisse raskusse. Kõik muutus 2007. aastal, kui tütarlaps, 
kes käis mu poega hoidmas, hakkas teda kaasa võtma Pushkini Püha Johannese 
katoliku kirikusse. Hakkasin huvi tundma ja läksin peagi ise samuti kaasa. Püha Missa 
andis mulle õnnetunde, mida ma pärast lapsepõlve polnud enam kogenud. 2008. 
aastast alates hakkasid mõned inimesed Moskva Opus Dei keskusest korraldama 
meie koguduses rekollektsioone. Igakuistel rekollektsioonidel ja Püha Josemaria 
teoseid lugedes sain teada, et kristlaseks olemine ei tähenda ainult pühapäevast 
tunnipikkust külaskäiku Jumala juurde, vaid pidevat Jumala kohalolus elamist. 
Tänavu lahkusin ma oma töökohalt mainekas ettevõttes ja töötan nüüd kirjastuses 
Valge kivi, mis on asutatud kahe preestri algatusel ja mis kirjastab ning levitab 
venekeelset religioosset kirjandust. Mu uus ettevõte on väiksem, aga see, mida 
on vaja teha, palju huvitavam. Hoolimata sellest, et esile võib kerkida raskusi, olen 
kindlalt veendunud, et Jumal on tugevam kui mistahes olukord.

Natasha Zubova

elab Venemaal Peterburis.

Ta töötab kirjastuses

ÜKSIKDETAILID, MIS EI PAISTA VÄLJA
Mind ristiti ja kinnitati, kui olin noor inimene, aga sügavat arusaamist usust mul 
ei olnud. Üks sõber kutsus mind igakuistele rekollektsioonidele ning vähehaaval 
hakkasin ma avastama põhjusi uskumiseks. Ma töötan autoremonditöökojas: 
ma värvin palju autosid, mis on käinud paranduses avarii järel ja iga ülesande 
puhul palun ma Jumalat mingis kindlas intensioonis. Tihti teen ma tööd 
autoosade kallal, mis ei paista välja, kuid kuna ma ohverdan oma töö palvena, 
pööran ma nende puhul ikka väga suurt tähelepanu detailidele. Mind tõmbab 
vägagi ligi see, et õpin katoliku usku praktilisel viisil rakendama ja et saan 
teistele õpetada seda, mis mind ennast ligi tõmbab. See teeb minu suhte 
Jeesuse Kristusega sügavamaks.

Gavin Dixon

on sündinud Iirimaal Sligos
ja elab Dublinis

MITTE KUNAGI LIIGA HILJA
Minul kulus lõplikuks pöördumiseks palju aastaid. Selleni olin elanud uskudes, 
et olen õigel teel ja Jumal sobibki minu mõõtudega. Sõprade kaudu õppisin 
aga üha rohkem tundma, mida kristlik elamine tegelikult tähendab. 2008. 
aastal leidis sõber Opus Dei’st mulle koha, kus õppida ja valmistuda esimeseks 
armulauaks ja kinnitamiseks iganädalaste õppetundide abil. Kui mul paluti 
hakata kaasaaitajaks, pidasin ma õigeks aktiivselt appi minna ja palvetada, et 
paljud minusarnased inimesed võiksid saada samuti kasu. Minule on olnud 
Jumala Töö abistamine suur Jumala kingitus ja imeline võimalus. Kuna ma 
sain esimest korda armulauda alles 37-aastaselt, võin öelda, et kunagi pole 
liiga hilja tõelist õnne leida.

  Patricia Lafuente

elab Paraguays Asuncionis.

Ta on ajakirjanik

TEE PÖÖRDUMISE JUURDE
Kaasaaitajaks olemine on mulle olnud tee pöördumisele. See on andnud 
mulle sisemise rõõmu tunda, et olen tõeline Jumala poeg. See on avanud 
mu mõistuse ja südame imeliseks kogemuseks elada iga päev mõned hetked 
otsekokkupuutes meie Issandaga. Ükski päev ei lähe mul nüüd mööda ilma 
lühikese külaskäiguta Püha Sakramendi juurde ning kui mul pole kübetki aega 
saata Jumalat oma palves, tunnen, et olen midagi kaotanud. Juhuslikud tööst 
vabad õhtupoolikud pühendan perekonnale: tänu Pühale Josemariale hakkasin 
aru saama, kui tähtis – ja ilus – on aidata oma naist meie kuue lapse kasvatamise 
ülesannete juures.

Giuseppe Messina

elab ja töötab Itaalias Palermos.

Ta on arhitekt

JUMALA SÕBRAD. TUNNISTUSED



Harambee: Kõik üheskoos Aafrika eest

Harambee Aafrika Rahvusvaheline 
Assotsiatsioon sündis Püha Josemaria 
pühakukskuulutamise ajal. Alates 2002. aastast 
on Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas 

edendatud haridusalgatusi ja muus maailmas 
informatsioonivahetuse ja teadlikkusega seotud 

tegevusi.
Esimese aastakümnendi jooksul on Harambee tänu 

tuhandete inimeste annetustele toetanud 33 projekti (koolid, 
õpetajakoolituse programmid ja muud ühiskondlikud 
tegevused) Angolas, Burkina Fasos, Elevandiluurannikul, 
Guinea Bissaus, Kamerunis, Keenias, Kongo Demokraatlikus 
Vabariigis, Lõuna-Aafrikas, Madagaskaril, Mosambiigis, 
Nigeerias, Ruandas, Sierra Leones, Sudaanis ja Ugandas. 

Püha Josemaria sõnumist lähtuvalt on Harambee võtnud 
tõsiselt oma motot Mitte ainult koole ehitada, vaid koolid 
ka valmis teha: ei ehitata lihtsalt koolimaju, vaid püütakse 
avaldada positiivset mõju aafrika õpetajaskonnale.

Praegusel ajal toimib ühendus Itaalias, Prantsusmaal, 
Hispaanias, Portugalis, Hollandis, Iirimaal ja Ameerika 
Ühendriikides. (www.harambee-africa.org).

Müngersdorfi ülikoolilinnak
KÕLN [SAKSAMAA]

Müngersdorfi ülikoolilinnak Saksamaal 
hõlmab kolme erinevat kristlikest põhimõtetest 
lähtuvat ülikooli institutsiooni. Need on 
Rahvusvaheline Kolledzh, Kodumajandamise 

Keskus ja Konverentsikeskus. 
Esimene pakub üliõpilastele majutust 

ja edendab kultuurilist kasvatust. Tal on olemas 
tegevusprogramm, mis võimaldab eri teadmisalade vahelist 
intellektuaalset läbikäimist ning see on koht, mille raames 
saavad õppejõud ja üliõpilased olla üheskoos.

Kodumajandamise Keskus on kutseõppekeskus toitlustuse 
ja kodumajanduse üliõpilastele, milles pannakse rõhku 
meeskonnatööle, üksikisiku tähtsusele, tõhusale aja- ja 
juhtimisstruktuuri kasutamisele ning paindlikkusele. Need 
väärtused üheskoos antava praktilise õpetusega vastavad 
teenindus- ja inimressursierialade nõudmistele.

Müngersdorfi ülikoolilinnaku osa on ka Konverentsikeskus, 
mis pakub konverentside, kohtumiste ja üldsusele avatud 
seminaride abil võimaluse mõtelda järele ühiskonnas 
aktuaalsete asjade üle ning annab raamid dialoogiks erinevate 
elualade ekspertidega, näiteks majanduse, teoloogia, kunsti, 
muusika alal.

Nigeri Sihtasutuse Haigla
ENUGU [NIGEErIA]

Nigeri Sihtasutuse Haigla, mis asub 
Enugus, täidab eesmärki parandada Kagu-
Nigeeria inimeste tervist. Pikki aastaid on 
riigi selles piirkonnas esinenud tõsiseid 

tervishoiuprobleeme: tõsiste nakkushaiguste 
kõrge esinemismäär, tervisekeskuste ja koolitatud 

töötajate puudumine jne.
Projektiga alustati 1993. aastal ajutistes hoonetes. Esimesel 

tööaastal anti abi üle 10 000 patsiendile ning see arv on 
aastast aastasse kasvanud. Patsientide hulga kasvamisest sai 
selgeks, et tarvis on suuremaid ja sobivamaid tööruume. Sel 
eesmärgil algas 1996. aastal  rahakogumiskampaania, millele 
reageerisid innukalt ja mida toetasid nii kohalikud heategijad 
kui ka välismaised institutsioonid.

Sammhaaval uute tööruumide idee teostus. Praegu 
osutab haigla kiireloomulisi ja teisejärgulisi terviseteenuseid 
muuhulgas sisehaiguste, üldkirurgia, günekoloogia, sünnitusabi, 
ortopeedia, uroloogia, radioloogia ja füsioteraapia alal.

JUMALA SÕBRAD. ALGATUSED

Pedreira Haridus- ja Heaolukeskus (CEAP)
SAo PAULo [BrASIILIA]

CEAP ehk Pedreira Haridus- ja Heaolukeskus 
avati 1985. aastal ning ta on mõnede 

erialainimeste ja üliõpilaste ühise ideaali 
vili, parandamaks sotsiaalseid tingimusi Sao 
Paulo lõunaosas asuvas Pedreira piirkonnas, 

kus 10-18-aastastel noortel ja alaealistel on 
tõsine marginaliseerumise, narkootikumide ja 

alaealiste kuritegevuse oht. Aastate jooksul on CEAP saanud 
22 auhinda ja teda tunnustatakse laialdaselt tehtud töö eest 
omas valdkonnas.     

CEAP pakub baasõppekursusi kodu- ja 
tööstuselektriasjanduses, infotehnoloogiatoes, andmetöötluses 
ja telekommunikatsioonis ning kaks aastat kestvat kursust 
administreerimises. 95% lõpetanutest on pärast õppetöö 
lõppemist leidnud endale töö ning umbes 4% on jõudnud 
juhtivale kohale või rajanud oma firma. CEAP koolitatud 
õpilased töötavad rohkem kui 400 ettevõttes.

CEAP töö laieneb õpilaste perekondadele programmide 
nagu “Lapse ja perekonna harimine” ja “Alaealine ja pere 
kasvatamine” vahendusel. Lisaks saab üle 500 pere igal aastal 
üldarsti- ja hambaarstiabi.
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Püha Josemaria Escriva de Balaguer sündis 
Barbastros, Hispaanias, 9. jaanuaril 1902. aastal 
kristlikus perekonnas. Varajasest east peale sai ta tunda 
kannatamist: vähem kui nelja aasta jooksul surid ta 
kolm nooremat õde ja varises kokku pereettevõte. 
Need sündmused aga ei pannud teda kaotama rõõmu 
ega usaldust Jumala vastu. 

28. märtsil 1925. aastal, kui ta oli 23-aastane, pühitseti 
ta preestriks Zaragozas. Esimese Püha Missa ohverdas 
ta oma isa hinge eest, kes oli surnud neli kuud varem. 

Teine Moosese raamat (33:11) ütleb Moosese 
kohta, et Jumal rääkis temaga “palgest palgesse, 
nagu sõber räägiks sõbraga”. Ma arvan, et 
ehkki vaikimise loor hoiab paljud üksikasjad 
meie eest varjul, võime ometi mõne väikesest 
viitest lähtudes kasutada ka Josemaria Escriva 
kohta väga hästi seda “nagu räägiks mees oma 
sõbraga”, mis avab maailmas uksed, nii et Jumal 
saab muutuda kohalolevaks, et toimida ja muuta 
kõike.

Kardinal Joseph Ratzinger

PÜHA 
JOSEMARIA
MEILE LÄHE-
DANE PÜHAK

Sellest päevast peale sai ta elu keskmeks Armulaua 
pühitsemine, millest ta ammutas jõudu kogu oma 
pastoraalses tegevuses.

1927. aasta kevadel asus ta ümber ta Madridi. Ta tegi 
palju preestritööd heategevusasutuses, milles tehti 
tööd vaeste ja puudusekannatajate heaks. Selle iseenda 
Jumalale ja teistele inimestele andmise keskel, kui ta oli 
mõneks päevaks läinud vaimulikule rekollektsioonile, 
andis Jumal talle 2. oktoobril 1928. aastal nägemuse 
Opus Dei’st.

1946. aastal asus Püha Josemaria ümber Rooma. See 
vastas Opus Dei ülemaailmsele taotlusele ja väljendas 
samuti ühtsust paavstiga. Igaveses Linnas tegi ta kogu 
südamest tööd palavalt armastatud Kiriku teenistuses 
ja laiendas Opus Dei apostolaadi kogu maailma 
hõlmavaks.

Ta suri 1975. aasta 26. juuni keskpäeval. Paavst 
Johannes Paulus II kuulutas ta pühakuks 6. oktoobril 
2002. aastal. Tema säilmeid austatakse prelatuuri Rahu 
Jumalaema kirikus Roomas.

Tema surmast peale hakkas Opus Dei Prelatuuri 
Roomas tulema teateid tema vahendusel  saadud 
armudest: pöördumistest, otsustest muuta 
kristlikus usus elamine sügavamaks, tervenemistest, 
materiaalsest abist... Tema elu ja õpetus innustab ja aitab 
sadu tuhandeid inimesi, kes usaldavad tema eestkostet 
– sõber, kelle poole võib oma usu tugevdamiseks 
pöörduda, nagu ta on. 

Kohtumine Castelldauras (Barcelona, Hispaania) 1972. aastal
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ILMA ET OOTAKS MIDAGI VASTU
Pühal Josemarial on olnud väga suur mõju minu elule. Tema eeskuju teenida 
teisi, ilma et ootaks midagi vastu, suunas mind saama Condoray (Opus Dei 
ühingtegevuse) edendajaks maapiirkondades ning ma hakkasin panustama 
oma energiat, et aidata inimestel hakata iseennast aitama ja edasi areneda. 
Lisaks olen Pühalt Josemarialt saanud mitmeid armusid. Näiteks sündis mu 
tütar Naomi tänu Püha Josemaria soosingule: mõned arstid soovitasid mulle 
tervisliku seisundi pärast aborti, aga mu pere ja mina palusime tema eestkostel 
imet ja Jumal andis selle. Mul oli tulnud anda allkiri dokumendile, mis võttis 
nendelt arstidelt vastutuse selle eest, mis oleks võinud juhtuda – aga Naomi 
tuli ilmale. Veel sündis mul poeg, kes tuli siis, kui olin juba vanemaks jäämas. 
Tänuavalduseks nii paljude armude eest kannab ta nime Josemaria.

Raquel Morán elab Peruus. Ta on koduperenaine ja viie lapse ema

MINU JAOKS KIRJA PANDUD MÕTTED 
Paar kuud enne kraadikaitsmist avastasin ma ristiusu. Seejärel sain kaks töökohta, 
mis mõlemad on üsna head, aga mõistsin, et ometi jääb midagi puudu. Mõtlesin, 
et suudan teha suuremaid ja huvitavamaid asju. Ummikust väljapääsu otsides 
leidsin internetist mõned Püha Josemaria tsitaadid. Need olid lühikesed lõigud, 
aga nad jäid silma ja panid mind tegutsema. Tundus, justkui oleksid need 
mõtted olnud kirja pandud minu jaoks. Kui ma olin õppinud leidma Jumalat 
igapäevaelust, muutus mu suhe oma tööga: kvaliteet paranes ja ma muutusin 
enda suhtes nõudlikumaks, sest ma sain aru, miks ma seda tööd teen. Nüüd ei 
tule minu jaoks kõne alla lohakus ega ülesande täitmine lihtsalt selle tegemata 
tööde nimekirjast mahakriipsutamiseks, sest eelkõige on see töö Issandale.

Sergei Biziukhin elab Venemaal Rjazanis. 

Ta on õigeusklik ja töötab ajaloolasena

PÜHENDATUD ELU KONGREGATSIOONIS
1985. aastal oli mul õnn kohata monsenjöör Alvaro del Portillot, Püha Josemaria 
esimest ametijärglast. Temast sai mulle tõeline isa ja hindamatu nõuandja: ta aitas 
mind väga palju meie juriidilise asjaajamise otsustavatel aastatel. Kirikukogujärgsetel 
aastatel toetas Opus Dei mind palju, et saaksime jääda kindlaks oma soovile järgida 
ustavalt Kiriku doktriini ja oma religioosset reeglistikku. Nähes, kui palju kasu olime 
saanud Opus Dei vaimulikust abist, tundus mulle parima viisina, millega vastata 
ja tänu väljendada, on endale formaalse kohustuse võtmine palvetada Opus Dei 
eest. Sellest ajast peale on iga asutatav Kogukond palunud ennast lugeda Opus Dei 
kaasaaitajaks. Meie kaasaaitamine seisneb põhiliselt palves. Iga päev ohverdame oma 
elud preestrite pühaduse eest ning meie palves on erilisel kohal Opus Dei apostellik 
töö. Minu jaoks märgib see kaasaaitamine eelkõige Jumala töö toetamist Kirikus 
ja sellest vaimse kasu saamist. Ehkki Opus Dei suunitlus erineb väga religioosses 
pühendatud elus olemisest, taotleme me kõik elupühadust, millele Jumal meid 
kõiki kutsub, ning on väga tähtis toetada üksteist sellel teel, austades teineteist oma 
eripärades.

Mother María Jesús Velarde elab Hispaanias Galapagaris

Jeesuse Südame Püha Maarja Tütarde konvendis.

Ta on selle paavstliku riituse instituudi asutaja ja ülemgeneraal

NAGU BENSIINIJAAM
Ma olen sündinud ja kasvanud luteri traditsiooni alusel. 19. aprillil 2005. aastal 
mainis onu mulle, et just äsja valiti paavstiks sakslane ja lihtsalt uudishimust, 
kuna ma polnud katoliikluse vastu kunagi huvi tundnud, tegin ma televiisori 
lahti. Sellest hetkest peale jäin ma pidevalt mõtlema paavsti poolt öeldu 
üle ning hakkasin mõtisklema usust ja Kirikust. Ostsin endale Katoliku Kiriku 
Katekismuse ja leidsin sellest kiiresti vastuseid  küsimustele, mis olid mul alati 
jäänud selguseta. Ükskord vaatasin ma ühe suure kirjastuse veebilehte ja minu 
tähelepanu köitis raamat pealkirjaga Tee. Seda lugedes sain aru, et minu koht 
on Katoliku Kirikus. Ma võtsin ühendust kohaliku kogudusega ja 2007. aastal 
sain kinnitamise sakramendi. Ostsin Püha Josemaria raamatuid juurde ja leidsin 
Opus Dei kohta informatsiooni internetist. Sealtkaudu sain teada, et Kölnis 
toimub Püha Josemaria elulooraamatu esitlus ning me otsustasime isaga sellel 
osaleda. Mõne aja pärast hakkasin ma osa võtma mitmesugustest kristliku 
kasvatuse tegevustest. Ma sain aru, et need, eriti rekollektsioonid, rikastavad mu 
elu. Kirjeldaksin neid kui bensiinijaama, milles käiakse oma hinge tankimas, et 
tavalise eluga edasi minna. Varsti hakkasin tundma vajadust teha ise Opus Dei 
jaoks rohkem ning pärast seal leitud sõpradega vestlemist otsustasin ma hakata 
kaasaaitajaks.

Christian Wilke elab Saksamaal Falkensteinis. Ta töötab vangla meditsiinivennana

HARMOONILINE ELU
Viis aastat tagasi tutvusin oma abikaasa ja poja kaudu Opus Dei’ga ja hakkasin 
regulaarselt osalema naiste üritustel Valmieras, kus ei ole veel keskust. Kui mulle 
tehti ettepanek, kaastöötajaks hakata, võtsin selle rõõmuga vastu. Ma toetan 
prelatuuri oma palvetega, võtan osa loengutest, mis minu optiku silmaringi 
avardavad ja mitmel muul viisil. Süvenedes katehheesi loengutesse, mida olen 
saanud Opus Dei kaudu, on mul moodustunud tugev teoreetiline baas, mis 
aitab mul oma usku tugevdada ja seda teistele edasi anda. Mul on neli last ja 
kolm lapselast. Mul on üsna suur töökoormus, sest olen arst. Tänu Opus Dei 
vaimsusele on muutunud minu suhtumine töösse ja isiklikku ellu.Varem oli töö 
minu jaoks kohustus ja koorem, nüüd olen hakanud mõistma ka palju muid asju, 
nagu meelelahutus, palve. Nüüd ohverdan ma Jumalale palju professionaalset 
tööd ja koduseid kohustusi. Minu elu on palju harmoonilisem, ma olen palju 
rõõmsam ning ma tunnen tohutu suurt Jumala abi, sest ma jõuan teha palju 
rohkem asju ja jõuan aidata ka teisi ning ma ei tunne väsimust.

Iveta Grudmane on silmaarstelab Valmieras, Lätis

ESMANE KASUSAAJA
Võib kõlada pisut isekalt, aga oma arusaamist mööda olen kaasaaitajaks 
olemisest esmane kasusaaja hoopis mina ise. Mu elul poleks küll peaaegu 
mingit mõtet, kui ma ei teeks apostolaati ega tunneks ennast Opus Dei osana. 
Tihti avastan, et kordan mõttes Püha Josemaria väljendeid või lugusid. Mulle 
meeldib tema puhul eriti kaks asja: julgus tegeleda sellega, mis paistab olevat 
meile kättesaamatu, ja nõustumine sellega, mis meile ei meeldi, ning julgus olla 
kindel, et Jumal hoiab meid, et me ei ole ilma Temata mitte midagi, kuid koos 
Temaga saame ometi võtta ette asju, mis on suuremad kui meie. Need kaks 
joont taanduvad üheksainsaks: palveks, üheksolemiseks Jumalaga.

 Alejandro Emilio Canale Becker elab Argentinas Buenos Aireses. Ta töötab 

ühiskodus “El Encuentro” ja Sihtasutuse “Mapfre” jaoks

PÜHA JOSEMARIA, MEILE LÄHEDANE PÜHAK. TUNNISTUSED
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ÕIGE TEE LEIDMINE
Ma pöördusin katoliiklusse 2005. aasta aprillis, kui olin televiisori vahendusel 
elanud kaasa Johannes Paulus II viimastele elupäevadele. Minu sees juhtus 
midagi sellist, mida ma ei oska kirjeldada: kurbus, igatsus Jumala järele, vajadus 
leida uuesti õige tee. See läks nii tugevaks ja ilmselgeks, et ma asusin kohe oma 
fantastilisele tagasirändamisele usu juurde. Ühel päeval tutvustati Stockholmi 
katoliku katedraalis mulle preestrit, kes rääkis mulle Opus Dei’st. Ma hakkasin 
käima keskuses rekollektsioonidel, meditatsioonidel, Missal... Püha Josemaria 
sõnum on pannud mind tublisti kasvama inimesena, naisena, emana, tütrena, 
sõbrana. Sellest peale, kui sain teada, et pühaduse võib saavutada igaüks ja et 
me saame aidata teisi inimesi oma tööga, on mu elu saanud uue tähenduse.

Caroline Israelsson

elab Rootsis Stockholmis.

Ta on sisekujundaja

UTOOPIAST KAUGEMALE
Kuigi nõukogude ajal oli keelatud religioonist rääkida, oli mu kolleegidel 
ja minul ometi olemas tugev intuitsioon, et inimese tööl on ka jumalik 
mõõde. Püha Josemaria kutse pühadusele töö kaudu on meie ühiskonna 
jaoks võtmetähendusega. Hästi tehtud töö pole põhjapanev asi mitte ainult 
isiku arenemisele, vaid ka kogu inimkonnale, sest see koondab inimesi. Püha 
Josemaria õpetab, et iga kristlane peab tegema oma tööd täiuslikult, sest 
ainult selliselt tehtud töö saab ohverdada Jumalale ja muuta puhastumise 
ja pühitsemise teeks. See teeb meile võimalikuks saada kaasloojaks koos 
Jumalaga.

Yuri Simonov

elab Venemaal Moskvas.

Ta on teoreetilise füüsika professor

ja tuumafüüsika laboratooriumi juhataja

IGA KOOLILAPS ON VARANDUS
Ma tutvusin Nagasaki Seido Kooliga neli aastat pärast selle avamist. Mulle 
meeldis palvekabel, sest ma pole küll kristlane, aga ma õppisin katoliku koolis 
ja igal hommikul enne tunde käisin ma seal palvetamas. Nagasaki Seidos 
meeldis mulle sõbralik ja perekondlik keskkond ja viis, kuidas õpetajad kohtlesid 
koolitüdrukuid. Otsekohe tahtsin ma nende inimestega koos töötada. Püha 
Josemaria sõnum on pannud mind igas õpilases nägema varandust ja suunanud 
neid aitama nende isikupära arvestades, et nad saaksid tulevikus olla kasulikud 
ühiskonnaliikmed. Ma olen tänulik, et minu kaks poissi on saanud õppida Seidos. 
Nüüd on nad täiskasvanud ja nende südames on kindlalt kirjas kooli moto: 
Vabadus ja vastutus: possumus (me suudame)! Mind paneb muhelema, kui nad 
ükskõik kas suurt või väikest asja ette võttes alati ütlevad: Possumus!

Mitsuko Hori

elab Jaapanis Nagasakis

Teda valmistatakse ette ristimiseks

KÖÖGIST
Ma otsustasin saada kaasaaitajaks, mõistes, kui suuremeelselt andis Püha 
Josemaria ennast Jumalale ja missugust perekondlikku vaimu ta levitas: ma 
mõtlen tihti, et me kõik oleme siin tänu jah-sõnale, mille tema ütles meie 
Issandale. Sellest peale on kogu mu pere ja mu töö teistsugune. Kui ma näen 
kahtsadat inimest restoranis söömas, siis ma palvetan nende eest ja tunnen, et 
see on otsetee nende Jumalaga ühendamiseks. Kui ma valmistan erilist rooga, 
siis ma palun Issandalt inspiratsiooni, et teha see hästi ja et see rahuldaks sööjate 
vajadused, ning ma ütlen Talle: See on Sulle!     

Juan Pedro Espinosa Sánchez

elab Hispaanias Murcias.

Ta on toitlustaja ja Murcia Piirkonna Kokkade Ühingu president

OOTUS VIETNAMIS
Esimene asi, mis ma Opus Dei kohta teada sain, oli tema asutaja raamat Tee, 
mille andis mulle kogudusepreester. Sõnum, et mul on võimalik saada pühakuks 
oma töö abil, puudutas mu südant. Sellest raamatust sai mulle vaimne juht 
ülikooliõpingute ajal. 1997. aastal hakkasin ma osa võtma igakuistest vestlustest 
ja rühmadest Ho Chi Minhis ning minust sai kaasaaitaja. Esialgu oli meid 
kasvatamise üritustest osa võtmas viis inimest. Nüüd on meid kolmkümmend. 
Me oleme aidanud tõlkida vietnami keelde kristliku õpetuse loengute materjale 
ning samuti olnud abiks simultaantõlkega rekollektsioonide ja muude tegevuste 
ajal. Ma palvetan kogu aeg Opus Dei eest ja loodan, et varsti saab ta Vietnamis 
hakata töötama püsivalt.

  Pham Kim Uyen

elab Vietnamis Tan Bienis.

Ta töötab Inimressursside Ametis

KINOS JA TEATRIS
Meil näitlejail on tihti südametunnistusprobleeme ja meil on vaja meelekindlust, 
et elada  usule vastavalt: kõlblusvastase sisuga tööst keeldumine võib tähendada 
teise töö saamise võimaluse kaotamist tulevikus. Kui ma pean nõudma 
muutuste tegemist filmikäsikirja, siis tavaliselt annan end Püha Josemaria kätte 
ning mõnikord on mul õnnestunud saavutada suuri positiivseid muutusi. Samuti 
kasutan ma pikkade prooviperioodide ajal võimalust rääkida kolleegidega elu 
mõttest, perekonnast, õnnestumistest ja kaotustest...

Adam Woronowicz

elab Poolas Varssavis.

Ta on kino- ja teatrinäitleja
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Kenthursti Õppekeskus
SyDNEy [AUSTrAALIA]

Kenthursti Õppekeskus Sydney äärelinnas 
pakub mitmesuguseid akadeemilisi, kultuuri- ja 
vaimseid tegevusi. Selle rajamisele aitasid kaasa 
paljud inimesed üle kogu riigi, kes jätkavad 

oma abi annetustega. Viimaseil aastail peetud 
kursuste hulgast tõuseb esile Valgus ja varjud. 

Seda konverentsitsüklit korraldas Creston College naistest 
erialainimestele ja üliõpilastele. On korraldatud ka konverentse 
postmodernismi, ärieetika, Katoliku Kiriku sotsiaaldoktriini, 
kommunikatsiooni, perekonna ja moe teemadel.

Aasta jooksul pakutakse Kenhurstis palju vaimseid 
rekollektsioone igasuguse taustaga inimestele. On ka seminare 
piiskoppidele ja piiskopkonnavaimulikele, millel arutatakse 
muuhulgas huvipakkuvaid aktuaalseid küsimusi ja peetakse 
vestlusringe. 2008. aastal peatus Kenthurstis mõned päevad 
paavst Benediktus XVI, et palvetada ja puhata Sydney Maailma 
Noortepäevade eel.

Keskust teenindavad kvalifitseeritud ja asjatundlikud 
inimesed, kes püüavad luua perekondlikku õhkkkonda 
söögiaegadel ja maja eest hoolitsedes. Kenthurst pakub ka 
võimalust oma oskusi harjutada mõnedele Kenvale’i kolledzhi 
õpilastele, kes õpivad külaliste ja ürituste teenindust.

Püha Risti Paavstlik Ülikool
rooMA [ITAALIA]

Ülikool alustas oma tegevust 1984. aastal 
monsenjöör Alvaro del Portillo algatusel 
Püha Josemaria pikka aega igatsetud projekti 
kohaselt ning seda toetas kindlalt Õnnis 

Johannes Paulus II. Praegu õpib siin neljas – 
teoloogia, filosoofia, kanoonilise õiguse ja 

kirikukommunikatsiooni – teaduskonnas ja religiooniuuringute 
instituudis 1500 üliõpilast üle 70 riigist, kelle hulgas on 
preestreid ja preestrikandidaate, orduinimesi ja ilmikuid, mehi 
ja naisi. Ülikooli paiknemine Roomas aitab seada fookusesse 
Opus Dei’d inspireeriva valguse üht aspekti: ülemaailmse Kiriku 
teenimist. Ülikoolile on elutähtis toetus paljudelt heategijailt üle 
kogu maailma, kes on erisuguste religioossete veendumustega 
ja rahaliste võimalustega inimesed.
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Mis tähendab Opus Dei kaasaaitaja?

Kaasaaitajad on mehed ja naised, kes Opus Dei Prelatuuri liikmeks olemata abistavad selle apostolaate 
mitmel eri viisil.
Kaasaaitajaks olemine ei nõua erilist kutsumust. Tihti on kaasaaitajaks Prelatuuri liikmete vanemad, 
sõbrad, töökaaslased ja naabrid. Samuti võivad nad olla Opus Dei apostolaatidest vaimse kasu saajad 
või on nad kogenud, et Prelatuuri apostellik töö edendab inimese ja ühiskonna arenemist. Kaasaaitajad 
võivad olla ka mittekatoliiklased, mittekristlased ja ilma religioonita inimesed.

OPUS DEI KAASAAITAJAD.  LÜHIKoKKUVÕTE

Mis kuulub Opus Dei kaasaaitajaks olemise juurde?

Kaasaaitaja võtab endale kohustuse aidata vaimselt või materiaalselt kaasa Opus Dei apostolaatidele. 
Kaasaitajaks olemise vaimne mõõde on endale võetud kohustus palvetada, võimaluse korral iga 
päev, Prelatuuri ja tema apostellike tööde eest. Materiaalne aspekt võib võtta annetamise või mingi 
Prelatuuri apostelliku töö heaks aja pühendamise või teenimise pakkumise kuju. Peale selle võivad 
soovijad osa võtta Prelatuuri poolt pakutavatest kristliku kasvatamise vahenditest. 

Mis kasu saavad kaasaaitajad?

Opus Dei usklikud palvetavad iga päev nende eest, kes ühel või teisel viisil aitavad või on aidanud 
Prelatuuri. Mõnel puhul ohverdavad Prelatuuri preestrid Missa lahkunud kaasaitaja igavese rahu eest. 
Lisaks on Püha Tool andnud indulgentsid, mida kaasaaitajad võivad saada aasta teatud päevadel, kui 
nad täidavad Kiriku seatud tingimused ja uuendavad pühendumusest oma kohustused kaasaaitajana.

Kuidas saada Opus Dei kaasaaitajaks?
Opus Dei piirkonnavikaar nimetab inimese kaasaaitajaks ühe Prelatuuri uskliku soovitusel. Kui 
ettepanek on heaks kiidetud, siis inimest teavitatakse; nad saavad kaasaaitajaks päevast, mil neile 
nimetamisest teatatakse. Sel päeval on katoliiklasest kaasaaitajal võimalik saada täielik indulgents, kui 
ta täidab tavalised Kiriku seatud tingimused.
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“Teie olete need, kes teevad kõik, ja nii on sama 
moodi igal pool. Te olete imetlusväärsed. Te teate, 
kuidas Jumalale vastata, kuidas olla talle meele 
järgi ja anda oma abi, nii et meie saame päästa 
hingi. Jumal õnnistagu Teid! Suur tänu! Suur tänu! 
Suur tänu!”

Püha Josemaria
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Opus Dei prelatuuri infobüroo Eestis
F.R. Faehlmanni 1-3
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