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Przedmowa do polskiego wydania
Kiedyś Michał Anioł wychodząc z Watykanu

pozostawił polichromię, której kluczem jest «obraz
i podobieństwo».

Św. Jan Paweł II, „Tryptyk rzymski”

Michał Anioł w latach 1508-1512 malował sklepienie Kaplicy Sy-
kstyńskiej, na zlecenie papieża Juliusza II. Praca kosztowała 
artystę wiele trudu, lecz jej efekt był zdumiewający. Połączenie 
ludzkiej doskonałości z nadprzyrodzoną motywacją dało nam 
dzieło, będące nieprzemijającą ilustracją Pisma Świętego. Tam 
też czytamy o pierwszym zadaniu człowieka: czyńcie sobie zie-
mia podaną (Rdz 1, 28). Artysta tworząc Sykstynę pokazał, czym 
jest praca dobrze wykonana. Gdy jest ona solidna i przeżywana 
z miłością, kontynuuje stwórcze działanie Boga. To kwintesen-
cja nauczania św. Josemarii Escrivy o świętości pośród świata, 
zawarta w kolejnych rozdziałach tej książki.

Dzieło Michała Anioła wymagało cnoty męstwa, która po-
zwoliła mu wytrwać i tworzyć pomimo wielkich trudności, cno-
ty sprawiedliwości, aby wywiązać się ze swoich obowiązków 
wobec Boga i ludzi, cnoty roztropności, aby dobrać odpowied-
nie środki do przeprowadzenia całego dzieła i cnoty umiarko-
wania – gdyż musiał on praktykować wewnętrzną dyscyplinę, 
wyrzekając się wielu rzeczy, aby zrealizować to przedsięwzięcie. 

Życzę nam – czytelnikom tej książki –  byśmy, zachęceni 
przez Założyciela Opus Dei, rozwijali w sobie te cnoty podejmu-
jąc się pracy trudnej i pięknej, która będzie zadziwiała innych 
i tworzyła najwspanialszy hymn na chwałę Bożą. 

Dariusz Justyniarski
Dyrektor Szkoły „Żagle”
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Fragment nastawy ołtarzowej w Sanktuarium Torreciudad (Hiszpania),
autorstwa Joan Mayné.

Obraz ten przedstawia wszystko to, co Czytelnik odnajdzie w tej książ-
ce. Jeżeli zechce, może nawet „wejść” tam jako jeszcze jeden członek rodziny 
z Nazaretu, ponieważ również jest dzieckiem Bożym, zaś ten dom i warsztat 
są szkołą, w której można się nauczyć, jak należy zamieniać pracę w modlitwę 
— w „Mszę Św.”, która oddaje chwałę Bogu oraz odkupia i ulepsza świat.
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Wprowadzenie

Miliony osób udają się każdego dnia do swojej pracy. Niektórzy 
idą tam z niechęcią, jakby z przymusu, do obowiązków, które 
ani ich nie interesują, ani nie sprawiają im przyjemności. Dla 
innych istotne jest jedynie otrzymywane wynagrodzenie i tyl-
ko ono stanowi dla nich zachętę do pracy. Jeszcze inni uciele-
śniają to, co Hannah Arendt nazywa animal laborans — chodzi 
o pracownika bez innego celu czy horyzontu niż sama praca, do 
której przeznaczyło go życie i którą wykonuje z powodu natu-
ralnej skłonności albo z przyzwyczajenia. Ponad nimi wszystki-
mi wśród ludzi występuje postać homo faber. Człowiek taki pra-
cuje z szerszą perspektywą, stara się rozwijać przedsiębiorstwo 
albo projekt, niekiedy poszukując osobistego potwierdzenia, ale 
w wielu innych sytuacjach odczuwa szlachetne pragnienie służ-
by innym i przyczyniania się do postępu społeczeństwa.

Do tej ostatniej kategorii powinni się zaliczać chrześcijanie 
i to nie tylko w pierwszej kwestii, ale na innym poziomie. Jed-
nakże jeżeli naprawdę są chrześcijanami, nie czują się niewol-
nikami ani płatnymi najemnikami, tylko dziećmi Bożymi, dla 
których praca jest powołaniem i Bożą misją, którą trzeba wypeł-
niać z miłości i z miłością.

W swoim słynnym wystąpieniu w 2008 roku w Collège des 
Bernardins [Kolegium Bernardynów] w Paryżu Benedykt XVI 
wykazał, że chrześcijaństwo posiada klucz do zrozumienia sen-



10

su pracy, stwierdzając, że człowiek jest powołany do przedłuża-
nia stwórczego dzieła Boga poprzez swoją pracę, i że powinien 
doskonalić dzieło stworzenia, pracując w wolności, kierowany 
mądrością i miłością. Sam Syn Boży, który stał się człowiekiem, 
pracował przez wiele lat w Nazarecie. „W ten sposób uświęcił 
On pracę i nadał jej szczególną wartość dla naszego dojrzewa-
nia”1. Wszystko to pokazuje, że praca jest „powołaniem” czło-
wieka, „miejscem” do wzrastania w charakterze dziecka Bo-
żego, więcej — „materią” uświęcenia człowieka i wypełniania 
misji apostolskiej. Dlatego chrześcijanin nie musi obawiać się 
wysiłku ani zmęczenia, tylko przyjmować je z radością — rado-
ścią, która ma swoje korzenie w formie Krzyża.

Ostatnie zdanie jest przytoczeniem słów św. Josemaríi 
Escrivy de Balaguer — świętego, który uczył „uświęcać pracę”, 
zamieniając ją ni mniej, ni więcej, tylko w „pracę Bożą”. Z jego 
przesłania czerpią inspirację stronice niniejszej książki. Mó-
wiąc właściwie, czerpią inspirację z Ewangelii, ponieważ św. Jo-
semaría nauczał jedynie słów i życia Jezusa, przede wszystkim 
opierając się na latach spędzonych przez Jezusa w Nazarecie 
u boku Józefa, od którego nauczył się pracować jako rzemieśl-
nik, i u boku Maryi, która służyła Mu swoją pracą w domu.

Jezus, Maryja i Józef pojawiają się na ósmej stronie tej 
książki. Ilustracja odtwarza jedną ze scen z alabastrowego reta-
bulum, znajdującego się w Sanktuarium w Torreciudad (Arago-
nia, Hiszpania) — arcydzieła rzeźbiarza Joana Mayné. Czytelnik 
może zobaczyć na tym obrazie wszystko to, o czym przeczyta 
w tej książce. Jeżeli zechce, może nawet „wejść” tam jako jeszcze 
jeden członek rodziny z Nazaretu, ponieważ również jest dziec-
kiem Bożym, zaś ten dom i warsztat są szkołą, w której można 
się nauczyć, jak należy zamieniać pracę w modlitwę — w „Mszę 
Św.”, która oddaje chwałę Bogu oraz odkupia i ulepsza świat.

Dziękuję Biuru Informacyjnemu Opus Dei za inicjatywę 
zebrania w jednej książce tych artykułów, które ukazały się 
wcześniej na jego stronie internetowej. Nie zamierzałem tutaj 
dokonywać systematycznego wykładu przesłania św. Josemaríi 
na temat uświęcenia pracy (można się z nim zapoznać w trze-

1 Franciszek, Encyklika Laudato si’, 98.
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cim tomie książki Ernsta Burkharta i Javiera Lópeza, Vida coti-
diana y santidad en la enseñanza de san Josemaría [Życie codzien-
ne i świętość w nauczaniu św. Josemaríi]2). Pragnąłem jedynie 
zaoferować zbiór tekstów na temat różnych aspektów dotyczą-
cych tematu, które zostały przygotowane do czytania oddziel-
nie. Z tego powodu, kiedy zbierze się je razem, można zauwa-
żyć pewne powtórzenia, które ułatwiają jednak lekturę każdego 
tekstu. Szczególne podziękowanie kieruję do doktora Carlosa 
Ruiza Montoyi za jego pomoc w opracowaniu artykułów3.

Oby te stronice mogły pomóc w odkryciu albo w odkryciu 
na nowo ideału uświęcenia pracy zawodowej i w poszukiwaniu 
go z nadzieją i ze świadomością, że gdy my pracujemy, w Nie-
biosach jest Ojciec, który znajduje upodobanie w swoich synach 
i pociąga ku sobie całą ludzkość.

ks. Javier López Díaz
Rzym, 26 czerwca 2016 r.

ks. Javier López Díaz (ur. 1949 w Madrycie) jest kapłanem Prałatury Opus Dei 
od 1977 roku. Prowadzi wykłady na temat nauk św. Josemaríi na Papieskim 
Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

2 E. Burkhart, J. López, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san Jose-
maría. Estudio de teología espiritual, Madrid, vol. 1 - 2010, vol. 2 - 2011, vol. 
3 - 2013 (przyp. red.).

3 C. Ruiz Montoya współpracował przy pisaniu rozdziału 6., 14. i 16. (przyp. 
red.).
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1. Nadprzyrodzona motywacja

Przesłanie, które Bóg ukazał św. Josemaríi dnia 2 października 
1928 roku „głosi i przypomina przepiękną prawdę — zapomnia-
ną na przestrzeni wieków przez wielu chrześcijan — że każda 
praca godna i szlachetna w ludzkim tego słowa znaczeniu może 
przekształcić się w działanie Boże”1.

Życie wielu osób doświadczyło zwrotu, kiedy poznały tę na-
ukę, a czasami nawet wówczas, gdy tylko usłyszały o uświęceniu 
pracy. Mężczyźni i kobiety, którzy pracowali jedynie z ziemską, 
dwuwymiarową perspektywą, odczuwają entuzjazm, dowiadu-
jąc się, że ich praca zawodowa może nabrać trzeciego, transcen-
dentalnego wymiaru, który nadaje życiu codziennemu wymiar 
wieczności. Jakże nie myśleć o radości tego człowieka z Ewan-
gelii, który odnalazłszy skarb ukryty na polu, poszedł i sprzedał 
wszystko, co miał, żeby kupić to pole?2.

Duch Święty sprawił, że św. Josemaría odkrył ten skarb 
na stronicach Ewangelii, szczególnie w opisie długich lat Jezusa 
w Nazarecie. Lata okryte cieniem, ale dla nas jasne jak światło 
słońca3, ponieważ  lata ukrytego życia Pana nie są czymś bez 
znaczenia, nie są też zwykłym przygotowaniem do tych, które 

1 Rozmowy z prałatem Escrivą, 55 (Wszystkie cytaty z dzieł nieopatrzonych 
nazwiskiem autora pochodzą z pism św. Josemaríi Escrivy - przyp.red.).

2 Por. Mt 13, 44.
3 To Chrystus przechodzi, 14. 
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miały nastąpić później — do lat Jego życia publicznego. „W roku 
1928 zrozumiałem jasno, że Bóg pragnie, aby chrześcijanie bra-
li przykład z całego życia Pana Jezusa. Zrozumiałem zwłaszcza 
Jego życie ukryte, Jego zwyczajną pracę pośród ludzi”4.

Dzięki Bożemu światłu Założyciel Opus Dei ukazywał nie-
ustannie, że praca zawodowa to rzeczywistość podlegająca 
uświęceniu i uświęcająca. Jest to prosta i wspaniała prawda, 
którą Magisterium Kościoła potwierdziło na Soborze Watykań-
skim II5, a następnie ujęło w Katechizmie, gdzie stwierdza się, 
że „praca może być środkiem uświęcania i ożywiania rzeczywi-
stości ziemskich w Duchu Chrystusa”6.

„Z nadprzyrodzoną intuicją — to słowa św. Jana Pawła II — 
błogosławiony Josemaría głosił niestrudzenie powszechne we-
zwanie do świętości i apostolstwa. Chrystus wzywa wszystkich 
do uświęcania się w rzeczywistości życia codziennego. Dlatego 
praca jest również środkiem uświęcenia osobistego i apostol-
stwa, kiedy przeżywa się ją w zjednoczeniu z Jezusem Chrystu-
sem”7.

Święty Josemaría był narzędziem Boga służącym do rozpo-
wszechniania tej nauki poprzez otwieranie niezmiernych per-
spektyw świętości przed ogromną liczbą chrześcijan i uświę-
cania ludzkiej społeczności od środka, to znaczy z poziomu 
samego splotu tworzących ją relacji zawodowych.

To nasienie przyniesie owoce, których Pan oczekuje, jeże-
li istnieją chrześcijanie zdecydowani na dokładanie koniecz-
nych starań, aby zrozumieć to nasienie i wprowadzić je w życie 
z Bożą pomocą, ponieważ uświęcenie pracy nie jest tylko ideą, 
którą wystarczy objaśnić, żeby została zrozumiana. Jest to ideał, 
którego należy poszukiwać i który należy zdobywać z miłości do 
Boga, będąc prowadzonym przez Jego łaskę.

4 Tamże, 20.
5 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 31-

36; Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 33-39; Dekret Apostolicam 
actuositatem, 1-3, 7.

6 Katechizm Kościoła Katolickiego, 2427.
7 Św. Jan Paweł II, Homilia, 17 maja 1992 r. Por. również pośród innych tek-

stów: Wystąpienie, 19 marca 1979 r.; Wystąpienie, 12 stycznia 2002 r., 2.
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Sens pracy
Od początku Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, zostaje nam 
objawiony sens pracy. Bóg, który uczynił wszystkie rzeczy do-
bre, „chciał jednak w sposób wolny stworzyć świat «w drodze» 
do jego ostatecznej doskonałości”8. Od początku Pisma Święte-
go, w Księdze Rodzaju, zostaje nam objawiony sens pracy. Bóg, 
który uczynił wszystkie rzeczy dobre, „chciał jednak w sposób 
wolny stworzyć świat «w drodze» do jego ostatecznej doskona-
łości”9, żeby swoją pracą „przedłużał w pewien sposób dzieło 
stwórcze i osiągał swoją własną doskonałość”10.

Praca jest powołaniem człowieka. „Jesteśmy powołani do 
pracy od chwili naszego stworzenia”11.

Wielkość ludzkiej pracy była nieznana w świecie starożyt-
nym. Benedykt XVI wskazał, że „świat grecko-rzymski nie znał 
żadnego Boga Stwórcy. W jego mentalności bóstwo najwyższe 
nie mogło, by tak rzec, ubrudzić sobie rąk stworzeniem materii. 
Budowa świata należała do demiurga, bóstwa niższej rangi. Bóg 
Biblii jest całkiem inny: On, Jedyny Bóg żyjący i prawdziwy, jest 
zarazem Stwórcą. Bóg pracuje, wciąż działa w ludzkich dziejach 
i ponad nimi. I w Chrystusie włącza się jako Osoba w żmudne 
tworzenie historii […]. I tak praca ludzi musiała jawić się jako 
szczególny wyraz ich podobieństwa do Boga, który daje czło-
wiekowi udział w stwórczym dziele Bożym w świecie”12. W wy-
niku grzechu pracy towarzyszy teraz zmęczenie, a często rów-
nież ból13. Jednakże przyjmując naszą naturę, żeby nas zbawić, 
Jezus Chrystus zamienił zmęczenie i trudności w środki służące 
do okazywania miłości i posłuszeństwa woli Bożej i do naprawy 
nieposłuszeństwa grzechu. Tak żył Jezus przez trzydzieści lat: 
jako  fabri filius, syn cieśli (Mt 13, 55) […]. Był to  faber, filius Ma-

8 Katechizm Kościoła Katolickiego, 310.
9 Rdz 2, 15. Por. Rdz 1, 28.
10 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2427; Sobór Watykański II, Konstytu-

cja duszpasterska Gaudium et spes, 34 i 35.
11 Franciszek, Encyklika Laudato si’, 128.
12 Benedykt XVI,  Fundamentem prawdziwej kultury jest poszukiwanie Boga. 

Przemówienie w Kolegium Bernardynów (Paryż), 12 września 2008 r.
13 Por. Rdz 3, 18-19.
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riae (Mk 6, 3) — cieśla, syn Maryi. I był Bogiem, dokonywał od-
kupienia rodzaju ludzkiego, przyciągając wszystkich do siebie 
(J 12, 32)14.

Obok tej rzeczywistości pracy Jezusa Chrystusa, która uka-
zuje nam pełnię jej sensu, musimy wziąć pod uwagę, że z nad-
przyrodzonej łaski jesteśmy dziećmi Boga i tworzymy jedno 
z Jezusem Chrystusem, niczym Głowa i ciało. Jego nadprzyro-
dzone Życie jest naszym życiem i uczestniczymy również w Jego 
kapłaństwie, żeby być współodkupicielami razem z Nim.

Ten głęboki związek chrześcijanina z Chrystusem oświe-
tla sens wszystkich naszych działań, a w szczególności pracy. 
W naukach św. Josemaríi podstawą uświęcenia pracy jest sens 
Bożego synostwa, świadomość, że  Chrystus chce się wcielić 
w naszych zajęciach15.

Chrześcijańska wizja sensu pracy zawiera się w następują-
cych słowach:  „Praca nieodłącznie towarzyszy życiu człowie-
ka na ziemi. Wraz z nią pojawia się wysiłek, znój, zmęczenie: 
przejawy cierpienia i walki, które stanowią część naszej obecnej 
ludzkiej egzystencji i są oznakami rzeczywistości grzechu oraz 
potrzeby odkupienia. Jednakże praca sama w sobie nie jest ani 
ciężarem, ani przekleństwem czy karą: mówią tak ci, którzy nie 
czytali uważnie Pisma Świętego […]. Praca, wszelka praca, jest 
świadectwem godności człowieka, jego panowania nad stwo-
rzeniem. Jest okazją do rozwoju własnej osobowości. Jest wię-
zią jedności z innymi ludźmi; źródłem utrzymania własnej ro-
dziny; sposobem przyczyniania się do ulepszenia społeczności, 
w której żyjemy i do postępu całej ludzkości. Dla chrześcijanina 
te perspektywy poszerzają się i powiększają. Praca bowiem jawi 
się jako uczestnictwo w stwórczym dziele Boga […]. Poza tym 
praca — jako podjęta przez Chrystusa — jawi się nam jako rze-
czywistość 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”16.

14 To Chrystus przechodzi, 14.
15 Tamże, 174.
16 Tamże, 47.
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Uświęcać działalność zawodową
Zwrot, który często wychodził z ust św. Josemaríi wprowadza 
nas we wspaniałą panoramę świętości i apostolstwa przy wyko-
nywaniu pracy zawodowej: „Dla większości ludzi być świętym 
znaczy uświęcać swą pracę, uświęcać się w pracy i uświęcać in-
nych pracą”17.

Są to trzy aspekty tej samej rzeczywistości — nierozłączne 
i wzajemnie uporządkowane. Po pierwsze — uświęcanie, czy-
nienie świętym pracy, działalności zawodowej. Uświęcanie pra-
cy to czynienie tej działalności świętą, czynienie świętym dzia-
łania wykonywanego przez osobę, która pracuje.

Od tego zależą pozostałe dwa aspekty, ponieważ praca 
uświęcana jest również pracą uświęcającą: uświęca nas samych 
i jest środkiem do uświęcania innych i przesycania społeczeń-
stwa chrześcijańskim duchem. W związku z tym powinniśmy 
zatrzymać się i zastanowić nad pierwszym punktem, a miano-
wicie, co oznacza czynienie pracy zawodowej świętą?

Nasze działanie jest święte, kiedy jest aktem miłości do Boga 
i miłości do bliźnich przez wzgląd na Boga — aktem miłości 
nadprzyrodzonej (caritas), co oznacza na tej ziemi  wiarę i na-
dzieję. Takie działanie jest święte, ponieważ miłość-caritas  jest 
uczestnictwem w nieskończonej Miłości-Caritas, którą jest 
Duch Święty18, istniejąca Miłość Ojca i Syna, w związku z czym 
akt miłości jest uczestnictwem w Życiu nadprzyrodzonym Trój-
cy Przenajświętszej — uczestnictwem w świętości Boga.

W przypadku pracy zawodowej należy mieć na uwadze, 
że działalność zawodowa ma na celu rzeczywistość tego świata 
— uprawianie pola, prowadzenie badań naukowych, wykony-
wanie usług — i aby była po ludzku dobra i dająca się uświęcić, 
musi być uprawianiem ludzkich cnót. Jednak to nie wystarcza, 
żeby ta działalność była święta.

Pracę uświęca się wtedy, kiedy wykonuje się ją z miłości 
do Boga, żeby oddawać Mu chwałę i w konsekwencji — cze-
go chce Bóg — wypełniając Jego Wolę, to znaczy, praktykując 

17 Rozmowy z prałatem Escrivą, 55. Por.  To Chrystus przechodzi, 45; Przyjaciele 
Boga, 120.

18 Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae II-II, q. 24, a. 7 c. 
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cnoty chrześcijańskie uformowane przez miłość (caritas), żeby 
ofiarować pracę Bogu w jedności z Chrystusem, ponieważ 
„przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże, Oj-
cze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć 
i chwała”19.

„Dodaj do swoich codziennych obowiązków zawodowych 
nadprzyrodzoną motywację, a uświęcisz swoją pracę”20. Przy 
pomocy tych krótkich słów Założyciel Opus Dei pokazuje klucz 
do uświęcenia pracy. Ludzka działalność zawodowa jest uświę-
cana, kiedy wykonuje się ją z nadprzyrodzonej motywacji — 
z miłości do Boga.

W związku z tym nie jest decydujące, czy praca zakończy się 
sukcesem, tylko czy pracujemy z miłości do Boga, ponieważ Bóg 
tego w nas poszukuje — patrzy w nasze serce21. Decydująca jest 
nadprzyrodzona motywacja, ostateczny cel, prawość intencji, 
wykonywanie pracy z miłości do Boga i aby służyć innym przez 
wzgląd na Boga.  „W ten sposób praca zostaje wyniesiona do 
rangi łaski, uświęca się i przekształca się w dzieło Boga, operatio 
Dei, opus Dei”22.

Cechy motywacji nadprzyrodzonej
Motywacja nadprzyrodzona jest szczera, jeżeli skutecznie i ra-
dykalnie wpływa na sposób pracy, prowadząc do wypełniania 
naszego zadania z doskonałością, jak chce Bóg, w ramach oso-
bistych ograniczeń, z których On zdaje sobie sprawę.

Motywacja nadprzyrodzona, która czyni pracę świętą, nie 
jest czymś, co po prostu przykłada się do działalności zawodo-
wej, tylko miłością do Boga i do innych przez wzgląd na Boga, 
która radykalnie wpływa na samą działalność, dając impuls do 
dobrego jej wykonywania, z kompetencją i doskonałością, po-
nieważ nie możemy ofiarować Panu czegoś, co w miarę naszych 
ograniczonych możliwości nie jest doskonałe, wykonane bez 

19 Mszał Rzymski, Kanon Mszy Świętej.
20 Droga, 359.
21 Por. 1 Sm 16, 7.
22 Rozmowy z prałatem Escrivą, 10.
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błędu, starannie w najdrobniejszych szczegółach: Bóg nie przyj-
muje partaniny.  Żadnego zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać 
w ofierze — upomina nas Pismo święte — bo to nie byłoby od was 
przyjęte  (Kpł 22, 20). Dlatego praca, która wypełnia nasz dzień 
i pochłania wszystkie nasze siły, winna być ofiarą godną Stwór-
cy, operatio Dei, pracą Bożą i dla Boga. Słowem, zadaniem wyko-
nanym nienagannie23.

„Dobra intencja”, która nie dawałaby impulsu do dobrej pra-
cy, nie byłaby rzeczywistą dobrą intencją, nie byłaby miłością do 
Boga. Byłaby intencją nieskuteczną i próżną, słabym pragnie-
niem, któremu nie udaje się pokonać przeszkody lenistwa albo 
wygody. Prawdziwa miłość kształtuje się w dobrze wykona-
nej pracy.

Stosowanie motywacji nadprzyrodzonej nie polega rów-
nież na dodawaniu czegoś świętego do dobrze wykonanej pra-
cy. Aby uświęcić pracę, nie wystarczy się modlić podczas pracy, 
chociaż — kiedy jest to możliwe — taka modlitwa jest znakiem, 
że pracuje się z miłości do Boga, jest też środkiem do wzrastania 
w owej miłości. Co więcej, aby uświęcać pracę, poprzez stosowa-
nie motywacji nadprzyrodzonej, niezbędne jest  poszukiwanie 
obecności Boga i często konkretyzuje się to w aktach miłości, 
w modlitwach i aktach strzelistych, przy okazji przerwy lub 
w innych okolicznościach związanych z tempem pracy. W tym 
celu wielką pomocą jest ludzka pomysłowość.

Jednakże warto podkreślać, że nie wolno na tym poprzesta-
wać, ponieważ uświęcanie pracy nie polega w istocie na reali-
zowaniu czegoś świętego podczas gdy się pracuje, tylko na czy-
nieniu samej pracy świętą. I osiąga się to, nadając motywację 
nadprzyrodzoną, która daje kształt tej działalności i przesyca ją 
tak głęboko, że zamienia się w akt wiary, nadziei i miłości. An-
gażuje ona ludzkie cnoty, żeby realizować pracę z moralną do-
skonałością i ofiarować ją Bogu. W ten sposób praca zamienia 
się w modlitwę — modlitwę, która pragnie być kontemplacją.

23 Przyjaciele Boga, 55.
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Godność pracy zależy od tego, kto ją wykonuje
Inna istotna konsekwencja faktu, że podstawa uświęcenia pra-
cy leży w motywacji nadprzyrodzonej polega na tym, że praca 
zawodowa daje się uświęcić, od najbardziej znakomitej do naj-
bardziej pokornej w oczach ludzkich, ponieważ uświęcenie nie 
zależy od rodzaju pracy, tylko od miłości do Boga, z jaką jest wy-
konywana. Wystarczy pomyśleć o pracach Jezusa, Maryi i Józefa 
w Nazarecie — zwyczajnych, codziennych zadaniach, podob-
nych do zadań milionów osób, ale wykonywanych z najpełniej-
szą i największą miłością.

„Godność pracy zależy nie tyle od tego, co się robi, ile od 
tego, kto ją wykonuje, od człowieka, który jest istotą duchową, 
rozumną i wolną”24. Wyższa lub niższa kategoria pracy wynika 
z jej dobroci, jeśli chodzi o duchowe i wolne działanie, to znaczy, 
selektywnej miłości celu, która jest właściwym aktem wolności. 
„Nie należy więc zapominać, że ta godność pracy oparta jest 
na Miłości. Wielkim przywilejem człowieka jest możliwość mi-
łowania, dzięki której wychodzi on poza to, co ulotne i przemija-
jące. Może miłować inne istoty ludzkie, napełniając treścią wy-
powiadane przez siebie słowa «ty» i «ja». I może miłować Boga, 
który otwiera nam bramy nieba; który czyni nas członkami swo-
jej rodziny; który pozwala nam ze sobą rozmawiać bezpośred-
nio, twarzą w twarz. Dlatego człowiek nie powinien ograniczać 
się do robienia rzeczy, do wytwarzania przedmiotów. Praca ro-
dzi się z miłości, wyraża miłość, jest skierowana ku miłości”25.

„Miłość do Boga czyni wielkimi małe rzeczy: detale zwią-
zane z porządkiem, punktualnością, służbą lub uprzejmością, 
które przyczyniają się do doskonałości pracy.  Czyńcie wszyst-
ko z Miłości. — Wówczas nie ma rzeczy małych: wszystko jest 
wielkie. — Wytrwałość w rzeczach małych — z Miłości — to he-
roizm”26.

Ten, kto pojmie, że uświęcająca wartość pracy zależy w isto-
cie od miłości do Boga, z jaką jest realizowana, nie zaś od jej 

24 Św. Jan Paweł II, Wystąpienie, 3 lipca 1986 r., 3. Por.  Rozmowy z prałatem 
Escrivą, 109.

25 To Chrystus przechodzi, 48.
26 Droga, 813.
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ważności społecznej i ludzkiej, będzie bardzo cenić  detale, 
a szczególnie te, które przechodzą niedostrzeżone przez in-
nych, dlatego że widzi je tylko Bóg.

Przeciwnie — praca z egoistycznej motywacji, jak stara-
nie o samopotwierdzenie, chęć popisywania się albo realizacji 
za wszelką cenę własnych planów i upodobań, pragnienie pre-
stiżu z próżności albo pragnienie władzy czy pieniędzy jako naj-
wyższego celu prowadzi do dbania tylko o pozory i radykalnie 
uniemożliwia uświęcenie pracy, ponieważ jest to równoważne 
z ofiarowaniem jej bożkowi miłości własnej.

Te różne rodzaje motywacji rzadko występują w czystym 
stanie, ponieważ mogą współistnieć ze szlachetnymi, a nawet 
nadprzyrodzonymi intencjami, pozostając w ukryciu — być 
może przez długi czas — niczym bagnisty osad w głębi czystej 
wody. Byłoby nieroztropnością je ignorować, ponieważ w każ-
dej chwili — być może przy okazji pewnej trudności, poniżenia 
albo porażki zawodowej — mogą mącić całe zachowanie. Trze-
ba odkrywać tę egoistyczną motywację, rozpoznawać ją szcze-
rze i zwalczać, oczyszczając intencję modlitwą i ofiarą, z pokorą 
i hojną służbą innym.

Należy często zwracać spojrzenie na pracę Jezusa w latach 
Jego życia w ukryciu, aby nauczyć się uświęcać nasze zada-
nie. „Panie, udziel nam swej łaski. Otwórz nam drzwi warszta-
tu w Nazarecie, byśmy nauczyli się kontemplować Ciebie oraz 
Twoją Matkę, Najświętszą Maryję Pannę i świętego Józefa — 
którego tak bardzo kocham i czczę — jak we troje jesteście od-
dani świętej pracy. Wzruszą się nasze biedne serca, będziemy 
Cię szukać i spotkamy Cię w codziennej pracy, którą zgodnie 
z Twoim pragnieniem mamy przemienić w dzieło Boże, dzieło 
Miłości”27.

27 Przyjaciele Boga, 72.
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2. Pracować sumiennie

„Jeśli naprawdę chcemy uświęcić pracę, musimy spełnić nieuchronnie 
pierwszy warunek: pracować, i to pracować dobrze! — z ludzką i nad-
przyrodzoną rzetelnością”1.

Widzieliśmy już w  poprzednim rozdziale, że „nadprzyro-
dzona motywacja” pracy to dusza jej uświęcenia2. Teraz będzie-
my rozważać, że „materią”, której ta dusza daje życie, jest do-
brze wykonana praca. Motywacja nadprzyrodzona, jeżeli jest 
autentyczną miłością do Boga i bliźniego, koniecznie domaga 
się, abyśmy starali się wykonywać nasze zadania w najlepszy 
możliwy sposób.

Święty Josemaría naucza, że uświęcenie pracy oznacza do-
bre wykonywanie samej pracy, jej ludzką doskonałość, dobre 
spełnianie wszystkich obowiązków zawodowych w połączeniu 
z obowiązkami rodzinnymi i społecznymi. Trzeba pracować su-
miennie, z poczuciem odpowiedzialności, z miłością i wytrwa-
łością, bez zaniedbań i lekkomyślności.

Aby nasze zastanowienie nad tym nauczaniem było owoc-
ne, należy najpierw zauważyć, że kiedy mówimy o „dobrej pra-
cy”, odnosimy się przede wszystkim do działalności polegającej 
na pracy, a nie do wyniku pracy.

1 Kuźnia, 698.
2 Por. Droga, 359.
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Może się zdarzyć, że ktoś pracuje dobrze, a jednak praca 
wychodzi źle — czy to przez mimowolne pomyłki czy też z przy-
czyn, które od niego nie zależą. W tych przypadkach — które 
często się zdarzają — wyraźnie pojawia się różnica między 
osobą, która pracuje w duchu chrześcijańskim a człowiekiem, 
który poszukuje głównie ludzkiego sukcesu. Dla osoby pracu-
jącej w duchu chrześcijańskim tym, co ma wartość jest przede 
wszystkim sama działalność polegająca na pracy. Choćby nie 
udało się osiągnąć dobrego wyniku, człowiek taki wie, że nie 
stracił niczego z tego, co starał się zrobić dobrze z miłości do 
Boga, trudząc się o współodkupienie z Chrystusem. Dlatego nie 
zniechęca się z powodu przeciwności, ale starając się je prze-
zwyciężyć, widzi w nich możliwość większego zjednoczenia 
się z Krzyżem Pana. Natomiast jeśli ktoś myśli tylko o własnym 
sukcesie, a wynik jego pracy nie jest zadowalający, ten uważa, 
że wszystko poszło na marne. Oczywiście myśląc w ten sposób, 
nigdy nie zrozumie, czym jest uświęcanie zajęć zawodowych.

Pracować sumiennie to znaczy pracować z ludzką doskona-
łością w oparciu o nadprzyrodzoną motywację. To nie znaczy 
— pracować dobrze po ludzku i „potem” dodać motywację nad-
przyrodzoną. Jest to coś głębszego, dlatego że to właśnie miłość 
do Boga powinna prowadzić chrześcijanina do realizacji jego 
zadania w sposób doskonały, ponieważ „nie możemy ofiarować 
Panu czegoś, co, na miarę naszych ograniczonych możliwości, 
nie jest doskonałe, wykonane bez błędu i starannie w najdrob-
niejszych szczegółach: Bóg nie przyjmuje partaniny. «Żadnego 
zwierzęcia ze skazą nie będziecie składać w ofierze — upomina 
nas Pismo Święte — bo to nie byłoby od was przyjęte» (Kpł 22, 
20)”3.

Kiedy próbujemy postępować w ten sposób, naturalne jest, 
że praca wychodzi dobrze i że uzyskujemy dobre wyniki. Co 
więcej, często zdarza się, że ten, kto próbuje uświęcić pracę, 
wyróżnia się zawodowo spomiędzy równych sobie osób, ponie-
waż miłość do Boga popycha do tego, żeby „przekraczać siebie 
— chętnie i zawsze — w wypełnianiu obowiązków i w poświę-

3 Przyjaciele Boga, 55. 
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ceniu”4. Jednakże nie trzeba zapominać, że Bóg dopuszcza nie-
kiedy ludzkie przeciwności i porażki, żebyśmy oczyścili intencję 
i uczestniczyli w Krzyżu Pana. Takie sytuacje nie oznaczają za-
tem, że ktoś nie pracował dobrze i że nie uświęcił danego zada-
nia.

Ludzkie cnoty w pracy
Aby pracować dobrze, trzeba realizować ludzkie cnoty ufor-
mowane miłością. „Kiedy przystępujemy do pracy z myślą o jej 
uświęcaniu, w grę wchodzi cała gama cnót: męstwo, aby wy-
trwać w naszym trudzie pracy pomimo naturalnych trudności 
i nie dać się pokonać z powodu przemęczenia; wstrzemięźli-
wość, by móc się bezgranicznie wyniszczać i by pokonać wy-
godnictwo oraz egoizm; sprawiedliwość, by wypełniać nasze 
obowiązki wobec Boga, wobec społeczeństwa, wobec rodziny, 
wobec kolegów; roztropność, aby w każdym przypadku wie-
dzieć, co należy czynić i niezwłocznie przystępować do dzieła... 
A wszystko, powtarzam, z Miłości”5.

Wszystkie ludzkie cnoty są konieczne, ponieważ tworzą 
tkaninę, której nici wzajemnie się wzmacniają. Jednakże istnie-
je między nimi pewien porządek: jedne nici są kładzione wcze-
śniej niż inne, tak samo jak podczas tkania dywanu.

Zważywszy, że pierwszy warunek to praca, porządna praca, 
zrozumiemy, że św. Josemaría podkreśla, iż „dwie ludzkie cnoty 
— pracowitość i pilność — łączą się w jednej postawie: w dąże-
niu do wykorzystania talentów otrzymanych od Boga”6.

Tak jak w ewangelicznej przypowieści, Pan dał każdemu 
talenty konieczne do wypełnienia misji umieszczenia Go we-
wnątrz ludzkiej działalności poprzez uświęcenie zawodu. Nie-
godziwie jest zachowywać się jak sługa zły i gnuśny7, który za-
kopał otrzymany talent. Bóg chce, żebyśmy z miłości do Niego 
przyczyniali się do tego, aby dary, które nam dał, przynosiły 

4 Bruzda, 527.
5 Przyjaciele Boga, 72.
6 Tamże, 81.
7 Por. Mt 25, 26.
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zysk. Zaś w tym celu trzeba pracować z wytrwałością i stałością, 
z dokładnością, z najwyższą jakością, na którą nas stać, dokła-
dając wszelkich koniecznych starań.

Pracowitość i pilność skłaniają do stawiania czoła pracy, 
którą powinno się wykonać, nie zaś do zajmowania się jakąkol-
wiek działalnością albo tym, na co ma się ochotę. Skłaniają też 
do wykonywania pracy we właściwy sposób i w czasie, w którym 
należy ją wykonać. „Człowiek pracowity wykorzystuje czas, któ-
ry jest więcej niż złotem — jest chwałą Boga! Czyni to, co powi-
nien i jest w tym, co czyni nie z przyzwyczajenia czy dla zabicia 
czasu, lecz w wyniku starannej i wyważonej refleksjii. Dlatego 
jest staranny, sumienny, pilny. Łaciński odpowiednik słowa pil-
ny — diligens — pochodzi od diligo, czyli kocham, cenię, wybie-
ram w wyniku starannej rozwagi i uwagi. Nie jest pilny ten, kto 
się spieszy, ale ten, kto pracuje z miłością i pieczołowitością”8.

Pracowitości przeciwstawia się lenistwo, które jest grze-
chem głównym i „matką wszelkich wad”9. Jedną z jego form jest 
opóźnianie wypełniania obowiązków10: odkładanie tego, co nas 
wiele kosztuje, i nadawanie priorytetu innym sprawom, które 
bardziej się lubi albo które wymagają mniej wysiłku. „Nie od-
kładaj pracy do jutra”11, radzi św. Josemaría, dlatego że niekiedy 
„uzasadniamy nasze wygodnictwo przy pomocy fałszywych wy-
mówek, zapominając o tej błogosławionej odpowiedzialności, 
która spoczywa na naszych barkach, pracując ograniczamy się 
tylko do rzeczy najbardziej niezbędnych, ulegamy bezrozum-
nym rozumowaniom, byle siedzieć z założonymi rękami, tym-
czasem Szatan i jego sprzymierzeńcy nigdy nie biorą urlopu”12. 
Nie służymy Bogu lojalnie, „kiedy [inni] mają powody, by nas 
wytykać jako nierobów, leniwych, nieobowiązkowych, próżnia-
ków, nieporządnych, bezużytecznych...”13.

8 Przyjaciele Boga, 81.
9 Bruzda, 505. Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1866.
10 Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, II-II, q. 54, a. 2, ad 1.
11 Droga, 15.
12 Przyjaciele Boga, 62.
13 Tamże.
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Drugą skrajnością jest deformacja pracowitości, kiedy nie 
kładzie się należytych ograniczeń pracy, wymaganych przez ko-
nieczny odpoczynek albo troskę o rodzinę i inne relacje, o któ-
re należy dbać. Święty Josemaría ostrzega przed niebezpie-
czeństwem nadmiernego poświęcenia pracy — pracoholizmu 
(„profesionalitis”) — jak nazywa tę wadę, by dać do zrozumienia, 
że chodzi o coś w rodzaju stanu zapalnego związanego z dzia-
łalnością zawodową.

Zawodowe zajęcia to dziedzina do praktykowania ludzkich 
cnót poprzez naśladowanie przykładu lat Jezusa w Nazarecie. 
Porządek i pogoda, radość i optymizm, hart ducha i stałość, lo-
jalność, pokora i łagodność, wielkoduszność i pozostałe cnoty 
czynią z pracy zawodowej płodny teren, który napełnia się owo-
cami deszczu łaski.

W swoim nauczaniu na temat ludzkich cnót w pracy św. Jo-
semaría często używa alegorii osiołka. „Obyś nabył — chcesz je 
nabyć — cnót osiołka! Ciężko pracuje, jest pokorny i wytrwały, 
uparty!, wierny, stąpa bardzo pewnie, jest silny i — jeśli ma do-
brego pana — wdzięczny i posłuszny”14.

Szczególnie zwraca uwagę na pracę „osiołka w kieracie”: 
„Błogosławiona wytrwałość osiołka w kieracie! — Zawsze tym 
samym krokiem. Zawsze te same okrążenia. — Dzień za dniem, 
wszystkie jednakowe. A bez tego nie byłoby dojrzałości owoców 
ani zielonej bujności w sadzie, ani kwietnej woni w ogrodzie. 
Zastosuj tę myśl do swojego życia wewnętrznego”15.

Przykład ten służy mu do chwalenia wytrwałości w pracy 
i w spełnianiu obowiązków, do sławienia hartu ducha, a zwłasz-
cza pokory tego, kto wie, że jest narzędziem w rękach Boga i nie 
przypisuje samemu sobie zasług w odniesieniu do dzieł, które 
wykonuje16.

Metafora ta ma pochodzenie biblijne. Święty Josemaría bie-
rze ją z modlitwy psalmisty, cytując często po łacinie: „ut iumen-
tum factus sum apud te…”, „byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. 
Lecz ja zawsze będę z Tobą: Tyś ujął moją prawicę; prowadzisz 

14 Kuźnia, 380.
15 Droga, 998. 
16 Por. Kuźnia, 607.
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mnie według swojej rady i przyjmujesz mię na koniec do chwa-
ły” (Ps 72[73], 22-24). Kontempluje również postać osiołka wy-
branego przez Pana na Jego tryumfalny wjazd do Jerozolimy 
(por. Mk 11, 2-7), uważając, że „Jezus zadowala się nędznym 
zwierzęciem jako tronem”17: „Jego tronem w Jerozolimie był 
osiołek...!”18. Za pomocą tych słów, mówi bł. Álvaro, chce nas 
uczyć „pracować z pokorą i wytrwałością, żebyśmy również my 
mogli być tronem Pana”19, pozwalając Mu panować we własnym 
sercu i w ten sposób umieszczać Go na szczycie ludzkich zajęć 
mimo osobistej nędzy20.

Bez walki, aby codziennie praktykować ludzkie cnoty w pra-
cy, można by łatwo skończyć jak ci, którzy uważają się za „prak-
tykujących” chrześcijan, ponieważ uczestniczą w pewnych 
aktach kultu i odmawiają pewne modlitwy, ale równocześnie 
pozwalają, żeby ich życie zawodowe płynęło mniej lub bardziej 
bezwstydnie obok chrześcijańskiej moralności, z niedostatkami 
sprawiedliwości, prawdomówności, uczciwości…

Praca tego rodzaju nie jest przyjemna Bogu i nie można 
powiedzieć, żeby była dobrze wykonana ani uświęcona, choćby 
w ludzkich oczach osiągało się wspaniałe rezultaty i choćby wy-
różniała się ona pod pewnymi względami doskonałością tech-
niczną. Święty Josemaría zawsze nauczał wprowadzania wiary 
w życie — wcielania jej! — w pracy zawodowej, przy zachowa-
niu jedności życia. To zaś osiąga się poprzez ludzkie cnoty do-
brze uformowane miłością.

Bez miłości ludzki wysiłek nie wystarcza do uświęcenia pra-
cy, ponieważ miłość jest istotą świętości. Chrześcijanin, który 
jest bardzo skuteczny, jeżeli zaniedbuje miłość, nie uświęca 
swojej pracy. W rzeczywistości nie można również powiedzieć, 
że dobrze pracuje, ponieważ miłość mieści się w ramach cnót, 

17 To Chrystus przechodzi, 181.
18 Droga, 606.
19 Bł. Álvaro del Portillo, przypis 143 do Instrukcji, 9 I 1935, 221, w: E. Burkhart, 

J.López, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San Josemaría, t. 3, Mad-
rid 2013, s. 176.

20 Por. Kuźnia, 607; Przyjaciele Boga, 137.
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zaś jej brak objawia się prędzej czy później w ich łamaniu: w nie-
sprawiedliwościach, w pysze, w gniewie, w zazdrości…

Miłość do Boga nie jest bezczynnym uczuciem. Jest to akt 
teologalnej cnoty miłości, która, obok wiary i nadziei, powinna 
kierować konkretną rzeczywistością życia dziecka Bożego po-
przez praktykowanie cnót ludzkich. Tylko w ten sposób może-
my utożsamiać się z Chrystusem — doskonałym Bogiem i do-
skonałym Człowiekiem.

Drobne rzeczy
Cnoty chrześcijańskie objawiają się i rozwijają w działalności 
zawodowej zwykle poprzez drobne rzeczy. Ta sama pracowi-
tość, która w pewien sposób jest warunkiem pozostałych cnót 
w pracy, nie polega tylko na tym, żeby dużo pracować, ponie-
waż nie trzeba zapominać, że „przez zaniedbywanie szczegó-
łów można pogodzić ze sobą pracę bez wytchnienia i życie jak 
skończony leń”21.

Cnota ta może utracić swoją autentyczną wartość, jeżeli za-
niedbuje się walkę w drobiazgach dotyczących porządku, w sto-
sunku do których nie odczuwa się upodobania albo dotyczą-
cych punktualności związanej z rozpoczynaniem i kończeniem 
pracy. Albo też lekceważy się troskę o rodzinę czy zaniedbuje 
inicjatywy apostolskie, używając wymówki, że praca pochłania 
niemal całą energię. Troska o drobiazgi z miłości do Boga chro-
ni przed tym niebezpieczeństwem, ponieważ chroni prawość 
intencji, dlatego że wiele drobiazgów błyszczy tylko przed Bo-
giem. „Świętość nie polega na tym, żeby robić codziennie trud-
niejsze rzeczy, tylko na tym, żeby robić je codziennie z większą 
miłością”22.

Odmienną kwestią jest perfekcjonizm — wada polegająca 
na poszukiwaniu doskonałości jako celu, dla samej doskona-
łości w zewnętrznym wyniku pracy. Wada ta obejmuje pewne 
zniekształcenie ludzkich cnót, pokazuje, że utracono wizję ca-
łości, zmysł roztropności, który dyktuje niekiedy, że lepsze jest 

21 Bruzda, 494.
22 Zapiski z nauczania (AGP, P10, 25).
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wrogiem dobrego, ponieważ staranie o to, co najlepsze prowa-
dziłoby do zaniedbywania innych wymogów dobrze wykonanej 
pracy, jak na przykład ukończenie jej w stosownym terminie. 
Perfekcjonizm jest surogatem perfekcji, jest przejawem miłości 
własnej i próżnych upodobań, dlatego trzeba go zwalczać  z re-
alizmem chrześcijańskiej pokory, która umie rozpoznawać wła-
sne ograniczenia i ufać Bogu.

On stworzył wszystko z miłości i Jego dzieła są doskona-
łe: Dei perfecta sunt opera23. Nasza praca to „uczestnictwo w stwór-
czym dziele”24 i powinna być również doskonała w tym, co zale-
ży od naszych sił, z pomocą łaski Bożej.

Troska o drobiazgi cechuje Boski sposób pracy dziecka Bo-
żego, ponieważ ukazuje doskonałość miłości. To podstawa, by 
móc stać się kontemplacyjnym w pracy, ponieważ Bóg stwarzał 
świat w ten sposób i widział, że to, co stworzył, było dobre25 — 
kontemplował odbicie swojej Miłości i Prawdy w stworzeniach. 
Analogicznie, chociaż w tym przypadku analogia jest bardzo 
odległa, nasza praca będzie dobra i będzie środkiem kontem-
placji, jeżeli stanie się zadaniem nie tylko wykończonym w naj-
mniejszym szczególe, ale też wykonanym z moralną prawością. 
W ten sposób praca będzie modlitwą. Modlitwą kontemplacyj-
ną, ponieważ praca zrealizowana z doskonałością, wkładającą 
miłość w drobiazgi, pozwala odkrywać „to coś Bożego ukrytego 
w szczegółach”26. Dlatego, kończył św. Josemaría, „gdy chrze-
ścijanin nawet najmniej znaczącą codzienną czynność spełnia 
z miłością, to wtedy wypełnia się ona transcendencją Bożą”27.

Nauczyć się dobrze pracować
Zdumiewająca panorama otwierająca się przed naszymi oczy-
ma musi być wprowadzona w czyn. „Nie wystarczy chcieć czy-
nić dobro, trzeba umieć to robić”28. Służba Bogu i innym naszą 

23 Pwt 32, 4 (Wulgata).
24 To Chrystus przechodzi, 47.
25 Rdz 1, 10nn.
26 Rozmowy z prałatem Escrivą, 116.
27 Tamże.
28 To Chrystus przechodzi, 50.
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pracą wymaga przygotowania, kompetencji nie tylko technicz-
nych, ale również moralnych, ludzkich i chrześcijańskich.

„Aby być użytecznym, służyć”, powtarzał św. Josemaría 
w celu przypomnienia, że aby  być dobrym lekarzem albo dobrą 
gospodynią domową nie wystarcza „dobra wola”, lecz wyma-
gana jest wiedza i cnoty. „Nie wierzę w czystość intencji tych, 
którzy nie dokładają starań, by zdobyć kompetencję niezbędną 
do tego, aby należycie wypełniać powierzone sobie zadania”29.

„Kształcenie zawodowe”, żeby uświęcać pracę nie polega tyl-
ko na uprzedniej wiedzy teoretycznej. Potrzeba o wiele więcej, 
jak powiedziano powyżej — potrzeba ludzkich cnót uformowa-
nych miłością. Głównie z tej przyczyny kształcenie zawodowe 
trwa przez całe życie i doskonali się dzień po dniu, kiedy dokła-
da się starań we wzrastaniu w cnotach chrześcijańskich. „Nie 
wystarczy pragnienie posiadania tych cnót: jest rzeczą koniecz-
ną nauczenie się ich praktykowania. Discite benefacere, nauczcie 
się czynić dobro. Musimy wytrwale ćwiczyć się w praktykowa-
niu odpowiednich czynów — czynach szczerości, prawdomów-
ności, rzetelności, opanowania, cierpliwości — gdyż miłość to 
czyny, a Boga nie można kochać jedynie słowem, ale  czynem 
i prawdą(1 J 3, 18)”30.

Znakomitą drogą dla tej formacji jest osobiste kierownic-
two duchowe. Ten, kto umie otworzyć na oścież duszę, będzie 
mógł otrzymywać trafne rady — niekiedy wskazówki na temat 
powinności moralnych lub powinności sumienia — ponieważ 
Duch Święty daje swoje światło i swoją łaskę poprzez ten środek 
uświęcenia. Trzeba być również gotowym do przyjmowania tej 
formacji w samym miejscu pracy, umiejąc wykorzystywać uwa-
gi otaczających nas osób. Wymaga to pokory i prostoty, żeby 
przyjąć własne ograniczenia,   pozwolić sobie pomóc i uniknąć 
samowystarczalności, pychy i próżności.

29 Tamże.
30 Przyjaciele Boga, 91.
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Nadzieje zawodowe
Bardzo odpowiednią wewnętrzną dyspozycją do uświęcenia 
pracy są nadzieje zawodowe. Ważne jest jednak, by mieć spra-
wiedliwe i wzniosłe wyobrażenie o tym, czym powinna być na-
dzieja chrześcijanina, aby nie redukować jej do zwykłej natural-
nej skłonności albo uczucia.

Ściśle rzecz biorąc, nadzieje zawodowe to gorąca chęć słu-
żenia Bogu i innym naszą pracą, pragnienie przyczyniania się 
własną działalnością zawodową do ludzkiego postępu poprzez 
nadawanie mu chrześcijańskiego znaczenia oraz do nasycania 
w ten sposób społeczeństwa duchem Chrystusa. Jest to rdzeń 
zawodowych nadziei dziecka Bożego, budzących ludzkie za-
interesowanie zadaniem, które się wykonuje i syci z korzenia 
żywotnym sokiem nadprzyrodzonej nadziei. Nadzieja ta utrzy-
muje przy życiu wytrwałość „przemieniania codziennej prozy 
w jedenastozgłoskowiec, w poezję heroiczną”31.

Najzwyklejsze zajęcia nie są już monotonnym wydarzaniem 
się powtarzających się czynności, tak jak nie były tym w życiu 
Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie. Człowiek odkrywa nowy 
wymiar swoich zadań i cieszy się obecnością Boga, który je za-
twierdza, przyjmując ofiarę dobrze wykonanej pracy.

Dla dziecka Bożego nadzieje zawodowe nie są upodoba-
niem czy kaprysem. Jest to nadzieja wykonania pracy, której 
chce Bóg, żeby ją uświęcać i przynosić owoce. Dlatego istnieje 
powołanie zawodowe, które jest istotną częścią Bożego powo-
łania do świętości i apostolstwa. Powołania zawodowego nie 
odkrywa się tylko przy pomocy skłonności i zdolności — które 
z pewnością są istotne — ale również przy pomocy okoliczności, 
w których każdy znajduje się zrządzeniem Bożej Opatrzności, 
a konkretnie poprzez obowiązki, które musi wypełniać i usługi, 
które faktycznie może świadczyć.

Cały ten zespół czynników tworzy powołanie zawodowe. 
Nosi ono nazwę „powołania”, ponieważ faktycznie przedstawia 
wezwanie Boga do wyboru, zgodnie z osobistymi okolicznościa-
mi, najbardziej odpowiedniej działalności zawodowej jako ma-
terii uświęcenia i apostolstwa.

31 To Chrystus przechodzi, 50; Bruzda, 500.
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W tych ramach widać, jak daleko od nadziei zawodowych 
leży wspomniana już wcześniej patologia, którą zwykło się na-
zywać pracoholizmem. Nadzieje zawodowe to miłość do pracy 
jako środka uświęcenia i apostolstwa. Natomiast pracoholizm to 
niewolnicze poddanie bożkowi, którego potraktowano jako cel. 
To ostatnie może się zaś przydarzyć nawet gdy nie ma takiego 
bezpośredniego zamiaru, gdy nie zwraca się uwagi na oczysz-
czenie intencji i w praktyce działa się, zachowując tylko ziem-
skie cele i umieszczając na szczycie własne upodobania.

Święty Josemaría ostrzega przed tym niebezpieczeństwem: 
„Powinieneś jednak postawić swoją pracę zawodową na wła-
ściwym miejscu: jest ona wyłącznie środkiem do osiągnięcia 
celu, nigdy nie można jej traktować — przenigdy — jako cze-
goś najważniejszego. Ileż różnych przejawów «pracoholizmu» 
utrudnia zjednoczenie z Bogiem!”32. Nauczenie się dobrej pracy 
wymaga nauczenia się ustawiania pracy na właściwym miejscu. 
Jest to bardzo istotne miejsce — miejsce osi uświęcenia w zwy-
czajnym życiu. Jednakże oś nie jest wszystkim.

Dobrych specjalistów poznaje się po ich pracy. Świętego 
Józefa wszyscy znali jako rzemieślnika, zaś Jezusa jako syna 
rzemieślnika,  fabri filius33 i samego Rzemieślnika34. Nie prze-
trwały do naszych czasów rezultaty Ich pracy — żaden z wyro-
bów, które wytwarzali, z najwyższą jakością, z doskonałością, 
na jaką pozwalały narzędzia tamtej epoki, pracując z wysiłkiem, 
z zachowaniem porządku, z radością… podczas gdy Najświętsza 
Maryja Panna zajmowała się w tym samym duchu zajęciami do-
mowymi. Natomiast pozostała nam odkupieńcza miłość Jezusa 
w tym zadaniu oraz miłość Maryi i Józefa zjednoczonych z Jego 
miłością jednym sercem. To jest istota uświęcenia pracy.

32 Bruzda, 502.
33 Mt 13, 55. 
34 Por. Mk 6, 3.
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3. Praca i kontemplacja (1)

„Chciałbym, abyśmy podczas dzisiejszego rozważania przeko-
nali się ostatecznie, że musimy stać się duszami kontemplacyj-
nymi. Nasza rozmowa z Bogiem winna trwać stale: czy na środ-
ku ulicy, podczas pracy – i nie ustawać nigdy w ciągu dnia. Nie 
ma innej drogi jeśli rzeczywiście chcemy być lojalnymi naśla-
dowcami Nauczyciela”1.

Dla tych, którzy są powołani przez Boga do uświęcania się 
pośród świata, przemiana pracy w modlitwę i posiadanie duszy 
kontemplacyjnej to jedyna droga, dlatego że „albo potrafimy 
spotkać Pana w naszym codziennym życiu, albo Go nie spotka-
my nigdy”2.

Rozważmy powoli tę główną naukę św. Josemaríi i zasta-
nówmy się, czym jest kontemplacja. W następnym rozdziale zo-
baczymy, że kontemplacja może mieć miejsce w pracy i pośród 
czynności życia codziennego.

Jak w Nazarecie... Jak pierwsi chrześcijanie...
Odkrycie Boga w zwykłych sprawach życia codziennego nadaje 
pełnię sensu naszym zajęciom. Ukryte życie Jezusa w Nazarecie 
to „lata intensywnej pracy i modlitwy. Jezus Chrystus prowadził 

1 Przyjaciele Boga, 238.
2 Kochać Kościół, 52. 
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wtedy zwyczajne życie — można powiedzieć: takie jak nasze — 
ludzkie i Boże zarazem”3 — wszystko to pokazuje, że zadania 
zawodowe, opieka nad rodziną i relacje społeczne nie są prze-
szkodą, żeby „zawsze się modlić”4, tylko okazją i środkiem do 
intensywnego życia polegającego na obcowaniu z Bogiem. „Na-
chodzi chwila, w której niemożliwe jest dla nas rozróżnienie, 
gdzie kończy się modlitwa, gdzie zaś rozpoczyna praca, ponie-
waż nasza praca jest również modlitwą, kontemplacją”5.

Na tej ścieżce kontemplacji w życiu codziennym, po śladach 
Mistrza, upływało życie pierwszych chrześcijan: „Kiedy wierzą-
cy spaceruje, rozmawia, odpoczywa, pracuje bądź czyta, rów-
nocześnie modli się”6, pisał pewien autor z II wieku. Wiele lat 
później św. Grzegorz Wielki zaświadczał, ukazując to jako ideał, 
który stał się rzeczywistością w przypadku licznych wiernych, 
że „łaska kontemplacji nie jest dawana jedynie wielkim, nie zaś 
maluczkim — owszem, otrzymują ją liczni wielcy, a także wie-
lu maluczkich, i to zarówno spośród tych, którzy żyją samotnie, 
jak również spośród osób żyjących w małżeństwie. Zatem, skoro 
nie istnieje wśród wiernych taki stan, który byłby wykluczony 
z łaski kontemplacji, ten, kto strzeże wewnętrznie serca, może 
być oświetlony ową łaską”7.

Magisterium Kościoła, przede wszystkim począwszy od So-
boru Watykańskiego II, przypominało wielokrotnie tę doktrynę, 
tak istotną dla świeckich. Święty Jan Paweł II pisze, że „owe po-
wszednie czynności i obowiązki stają się bezcennymi środkami 
osiągania jedności z Chrystusem. Stają się miejscem i materią 
uświęcenia, głównym obszarem ćwiczenia się w cnotach, oraz 
dialogiem miłości wyrażonym w czynach. Praca zostaje wów-
czas przemieniona duchem modlitwy. Każdy odkrywa moż-

3 Przyjaciele Boga, 56.
4 Łk 18, 1.
5 List z 6 maja 1945 r., 25.
6 Św. Klemens Aleksandryjski, Stromata, 7, 7.
7 Św. Grzegorz Wielki, In Ezechielem homiliae, 2, 5, 19. 
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liwość kontemplacji Boga, nawet pośród najprzeróżniejszych 
zajęć”8.

Kontemplacja dzieci Bożych
W Katechizmie czytamy, że „kontemplacja Boga w chwale nie-
bieskiej jest nazywana przez Kościół «wizją uszczęśliwiającą»”9. 
Na ziemi możemy mieć pewien zadatek tej właściwej Niebio-
som pełnej kontemplacji Boga, niedoskonały początek10, któ-
ry, choćby należał do odmiennego porządku widzenia, jest już 
prawdziwą kontemplacją Boga, tak jak łaska uświęcająca jest 
pewnym uczestnictwem w Bożej naturze i początkiem chwały. 
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zoba-
czymy] twarzą w twarz. „Teraz poznaję po części, wtedy zaś po-
znam tak, jak i zostałem poznany”, pisze św. Paweł11.

Oglądanie Boga w obecnym życiu niczym w zwierciadle jest 
możliwe dzięki cnotom teologalnym: żywej wierze i nadziei, 
uformowanym przez miłość. Wiara, połączona z nadzieją i oży-
wiana miłością, „pozwala nam już w sposób uprzedzający do-
znawać radości i światła wizji uszczęśliwiającej, będącej celem 
naszej ziemskiej wędrówki”12.

Kontemplacja jest pełnym miłości i radości poznaniem 
Boga i Jego zamysłów objawionych w stworzeniach, w Objawie-
niu nadprzyrodzonym i w sposób pełny w Życiu, Męce, Śmierci 
i Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. „Wiedzą 
miłości”13, nazywa ją św. Jan od Krzyża. Kontemplacja jest wy-
raźnym poznaniem prawdy, osiąganym nie przez proces rozu-
mowania, tylko przez intensywną miłość14.

8 Św. Jan Paweł II,  Przemówienie do Kongresu „Wielkość życia codziennego” 
w setną rocznicę urodzin Bł. Josemaríi, 12 stycznia 2002 r., 2.

9 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1028.
10 Por. Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae I, q. 12, a. 2, c; II-II, q. 4, a.1; 

q. 180, a. 5, c. 
11 1 Kor 13, 12. Por. 2 Kor 5, 7; 1 J 3, 2. 
12 Katechizm Kościoła Katolickiego, 163.
13 Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, księga 2, rozdz. 18, 5.
14 Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae II-II, q. 180, a. 1, c i a. 3, ad 1.
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Modlitwa myślna to dialog z Bogiem. „Piszesz do mnie: 
«Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Ale o czym?». — O czym? 
O Nim, o tobie. O twoich radościach i smutkach, sukcesach 
i niepowodzeniach, o szlachetnych ambicjach i o codziennych 
kłopotach... O twoich słabościach! Dziękczynienia i prośby. Mi-
łość i skrucha. Jednym słowem, poznać Boga i poznać siebie: 
«być razem!»”15. W życiu duchowym to obcowanie z Bogiem 
dąży do upraszczania się, w miarę jak wzrasta pełna ufności mi-
łość synowska. Wówczas zdarza się, że często do modlitwy nie 
są już potrzebne słowa — ani wypowiadane na głos, ani w myśli. 
„Słowa stają się tym bardziej zbyteczne, że język nie potrafi się 
wysłowić, a umysł się uspokaja. Tu się już nie docieka. Tu się 
kontempluje!”16.

To właśnie jest kontemplacja — sposób czynnej modlitwy 
bez słów, intensywnej i pogodnej, głębokiej i prostej. Dar, jakie-
go Bóg udziela ludziom, którzy poszukują Go szczerze, wkła-
dają całą swoją duszę w wypełnianie Jego woli poprzez uczynki 
i próbują żyć  w Jego obecności. „Najpierw jeden akt strzelisty, 
potem drugi, trzeci... aż to wszystko wyda się nam niedostatecz-
ne, gdyż słowa są zbyt ubogie... I wówczas pojawia się poczucie 
zażyłości z Bogiem. Nieustannie i niestrudzenie zwracamy na-
sze spojrzenie ku Niemu”17. To może się zdarzyć, jak naucza św. 
Josemaría, nie tylko w chwilach poświęconych na modlitwę, ale 
również wtedy, gdy „staramy się wykonywać zadania i obowiąz-
ki naszego stanu możliwie jak najlepiej, mimo naszych błędów 
i ograniczeń”18.

Pod działaniem Ducha Świętego
Ojciec, Syn i Duch Święty zamieszkują w duszy będącej w stanie 
łaski — jesteśmy świątyniami Boga19. Brakuje słów, żeby wyrazić 
bogactwo tajemnicy Życia Trójcy Przenajświętszej w nas: Ojca, 

15 Droga, 91.
16 Przyjaciele Boga, 307.
17 Tamże, 296.
18 Tamże.
19 Por. J 14, 23; 1 Kor 3, 16; 2 Kor 6, 16.
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który przed wiekami zrodził Syna, i który razem z Synem tchnie 
Ducha Świętego — więź łączącej ich Miłości. Z mocy Bożej ła-
ski uczestniczymy w tym Życiu jako dzieci. Paraklet łączy nas 
z Synem, który przyjął ludzką naturę, żeby uczynić nas uczest-
nikami Boskiej natury: „gdy jednak nadeszła pełnia czasu, ze-
słał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty […], abyśmy mo-
gli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście 
synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który 
woła: Abba, Ojcze!”20. W tym zjednoczeniu z Synem nie jesteśmy 
sami, lecz tworzymy jedno ciało — mistyczne Ciało Chrystusa. 
Wszyscy ludzie są powołani do włączenia się w nie jako jego 
żywe członki, aby każdy z nas był narzędziem przyciągającym 
innych i uczestniczącym w kapłaństwie Chrystusa21.

Życie kontemplacyjne, życie w bliskości z Osobami Boskimi, 
przepełnione trudem apostolskim, to właściwe życie dzieci Bo-
żych. Paraklet wlewa w nas miłość pozwalającą nam osiągnąć 
poznanie Boga, które bez niej byłoby niemożliwe, ponieważ kto 
nie miłuje, nie zna Boga, bo On jest miłością22. Ten, kto bardziej 
Go miłuje, zna Go lepiej, ponieważ owa miłość — miłość nad-
przyrodzona (caritas) — jest uczestnictwem w nieskończonej 
miłości, jaką jest Duch Święty23, „który przenika wszystko, na-
wet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, 
jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Bo-
skie, nie zna nikt, tylko Duch Boży”24.

Owa Miłość, pisana wielką literą, ustanawia w duszy ścisłą 
bliskość z Osobami Boskimi oraz bardziej przenikliwe, szybsze, 
trafniejsze i bardziej spontaniczne rozumienie, w głębokiej har-
monii z Sercem Chrystusa25. Ci, którzy się miłują, łatwiej się ro-
zumieją. Dlatego św. Josemaría ucieka się do przykładu ludzkiej 
miłości, żeby mówić o kontemplacji Boga. Pamiętał, że w jego 

20 Gal 4, 4-6.
21 Por. 1 Kor 12, 12-13, 27; Ef 2, 19-22; 4, 4.
22 1 J 4, 8.
23 Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae II-II, q. 24, a. 7, c. In Epist. ad 

Rom, c. 5, lect. 1.
24 1 Kor 2, 10-11.
25 Por. Mt 11, 27.
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stronach mówi się: „jakże je kontempluje!” (¡cómo le contempla!), 
odnosząc się do pełnego miłości i uważnego spojrzenia matki, 
która trzyma w ramionach swoje dziecko. Mówił, że w ten wła-
śnie sposób musimy kontemplować Pana.

Jednakże wszelki przykład, niezależnie od tego, jak bardzo 
byłby piękny, pozostaje w cieniu kontemplacji, jakiej Bóg udzie-
la wiernym duszom. Jeżeli już miłość nadprzyrodzona prze-
wyższa pod względem wysokości, jakości i siły wszelką ludzką 
miłość, cóż powiedzieć o Darach Ducha Świętego, które spara-
wiają, że dajemy Mu się ulegle prowadzić? Wraz ze wzrastaniem 
tych Darów — Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, 
Pobożności i Bojaźni Bożej — wzrasta bliskość czy też zażyłość 
z Bogiem i ukazują się wszystkie barwy życia kontemplacyjne-
go.

Szczególnie poprzez Dar Mądrości — pierwszy z Darów 
Ducha Świętego26 — dostępujemy nie tylko poznania i przyję-
cia prawd objawionych na temat Boga i stworzeń, co jest wła-
ściwe dla wiary, ale smakowania tych prawd, poznawania ich 
z „pewnym smakiem Boga”27. Mądrość (sapientia) to sapida scien-
tia — wiedza, którą się smakuje. Dzięki temu Darowi nie tyl-
ko wierzymy w Bożą Miłość, ale znajdujemy w niej upodobanie 
w nowy sposób28. Jest to wiedza, do której dochodzi się tylko po-
przez wzrastanie w świętości. Istnieją dusze, które otrzymują 
ją przez swoją głęboką pokorę: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropny-
mi, a objawiłeś je prostaczkom”29. Wraz z Darem Mądrości życie 
kontemplacyjne wkracza w „głębokości Boga samego”30. Dlatego 
św. Josemaría zachęca nas, abyśmy rozważali „tekst św. Pawła, 
w którym proponuje się nam cały program życia kontemplacyj-
nego — poznanie i miłość, modlitwa i życie […]: Niech Chrystus 
zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości 
wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdo-

26 Por. św. Jan Paweł II, Przemówienie, 9 kwietnia 1989 r. 
27 Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae II-II, q. 45, a. 2, ad 1.
28 Por. Rz 8, 5.
29 Mt 11, 25.
30 1 Kor 1, 10.
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łali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość 
i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką 
wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą (Ef 3, 17-19)”31.

Aby być ludźmi kontemplacji pośród świata, należy błagać 
Ducha Świętego o Dar Mądrości, razem z pozostałymi Darami, 
stanowiącymi jej nieodłączną świtę. Są to podarunki Bożej Mi-
łości, skarby, jakie Paraklet ofiaruje tym, którzy chcą miłować 
Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił.

Ścieżka kontemplacji
Im większa jest miłość, tym bardziej intensywna jest bliskość 
z Bogiem, z której rodzi się kontemplacja. Już najsłabsza miłość, 
jak w przypadku kogoś, kto ogranicza się do tego, żeby nie grze-
szyć ciężko, ale nie poszukuje spełniania we wszystkim Woli 
Bożej, ustanawia pewną zgodę z Bożym pragnieniem. Niemniej 
miłość, której brakuje żarliwej pobożności, wydaje się bardziej 
formalną grzecznością obcej osoby niż synowskim uczuciem. 
Ten, kto godzi się na taką relację z Bogiem, poprzestaje na po-
wierzchownym i przelotnym poznaniu prawd objawionych. Za-
dowalając się słuchaniem słowa bez wprowadzania go w życie, 
staje się podobny do człowieka, który ogląda swą twarz w lu-
strze: spogląda na siebie, a potem odchodzi, i natychmiast za-
pomina, jak wyglądał32.

Zupełnie odmienny jest przypadek kogoś, kto szczerze pra-
gnie utożsamić we wszystkim swoją wolę z wolą Boga i dokłada 
starań przy pomocy Jego łaski. Kultywuje on modlitwę myślną 
i ustną, uczestniczy w sakramentach — praktykując częstą spo-
wiedź i Eucharystię, stara się w pracy i w domu, wiernie wyko-
nując swoje obowiązki, poszukuje obecności Boga przez cały 
dzień, dba o swoją chrześcijańską formację i we wszystkim słu-
ży innym z miłości do Boga. Ten, kto tak postępuje, jest na dro-
dze przyjęcia daru kontemplacji w życiu codziennym.

Współczesna atmosfera społeczna skłania wiele osób do ży-
cia zwróconego na zewnątrz. Towarzyszy mu ciągłe pragnienie 

31  To Chrystus przechodzi, 163.
32 Por. Jk 1, 23-24.
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posiadania takich czy innych przedmiotów, jeżdżenia tu i tam, 
oglądania czegoś, bycia w ciągłym ruchu, zajmowania się bła-
hostkami. Być może jest to próba zapomnienia o własnej we-
wnętrznej pustce, o utracie nadprzyrodzonego sensu życia 
ludzkiego. Jednak ten, kto odkrywa Boże powołanie do święto-
ści i apostolstwa, i stawia sobie za cel, by za nim podążać, musi 
kroczyć inną ścieżką. Im więcej prowadzi działalności skiero-
wanej na zewnątrz, tym bardziej jego życie musi być zwrócone 
do wewnątrz, w większym wewnętrznym skupieniu, w poszuki-
waniu dialogu z Bogiem obecnym w duszy w stanie łaski, przy 
uśmiercaniu pragnień pożądliwości ciała, pożądliwości oczu 
i pychy tego życia33. Aby kontemplować Boga, trzeba oczyszczać 
serce. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglą-
dać będą”34.

Duch Święty napełnił swoimi Darami Najświętszą Maryję 
Pannę, żeby Jej życie kontemplacyjne było niezmiernie bogate. 
Ona jest wzorcem i mistrzynią kontemplacji w życiu codzien-
nym. Do Jej macierzyńskiego pośrednictwa musi uciekać się 
ten, kto pragnie otrzymać ten dar — autentyczny zadatek Nie-
bios.

33 Por 1 J 2, 16. 
34 Mt 5, 8.
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4. Praca i kontemplacja (2)

„W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna nie-
wiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona 
siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwa-
ła się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych 
posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obo-
jętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? 
Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, 
Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo 
tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 
pozbawiona»”1.

Wielokrotnie w historii wykorzystywano postaci Marii 
i Marty, by przedstawiać życie kontemplacyjne i czynne jako 
dwa rodzaje życia, z których ten pierwszy jest doskonalszy — 
zgodnie ze słowami Pana: „Maria obrała najlepszą cząstkę”.

Na ogół odnoszono te terminy do powołania religijnego, 
rozumiejąc przez życie kontemplacyjne, ogólnie rzecz biorąc, 
życie tych zakonników, którzy wycofują się ze świata, żeby 
poświęcić się modlitwie, natomiast przez życie czynne – życie 
pozostałych zakonników, którzy wykonują takie zadania jak na-
uczanie doktryny chrześcijańskiej, opieka nad chorymi i inne 
uczynki miłosierdzia.

1 Łk 10, 38-42.
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Ujmując w taki sposób te pojęcia twierdzono od wieków, 
że można być jednocześnie człowiekiem czynnym i kontem-
placyjnym. Klasyczny sens tego wyrażenia nie oznacza, że kon-
templacja jest możliwa podczas prowadzenia działalności za-
wodowej, rodzinnej i społecznej, właściwej dla życia zwykłych 
wiernych, lecz odnosi się do działań apostolskich i działań miło-
sierdzia w ramach drogi powołania zakonnego.

Święty Josemaría uczył zgłębiać słowa Pana skierowane do 
Marty, ukazując, że nie ma żadnej sprzeczności między kon-
templacją a jak najdoskonalszym wykonywaniem pracy zawo-
dowej i codziennych obowiązków chrześcijanina.

Zastanawialiśmy się już w poprzednim rozdziale, czym 
jest kontemplacja chrześcijańska. Jest to prosta modlitwa wie-
lu dusz, które bardzo miłują Boga i zachowują posłuszeństwo 
Duchowi Świętemu, poszukując we wszystkim utożsamienia 
z Chrystusem. Są one tak prowadzone przez Parakleta, by prze-
nikały głębię życia wewnętrznego Trójcy Przenajświętszej, Jej 
dzieł i Jej zamysłów, z mądrością, która rozszerza coraz bar-
dziej ich serce i wyostrza ich poznanie. Jest to modlitwa, w któ-
rej „słowa stają się tym bardziej zbyteczne, że język nie potrafi 
się wysłowić, a umysł się uspokaja. Tu się już nie docieka. Tu się 
kontempluje! I z duszy, która czuje i wie, że patrzy na nią nie-
ustannie z miłością sam Bóg, raz jeszcze płynie pieśń nowa”2.

Teraz wypada, żebyśmy zatrzymali się na rozważeniu trzech 
form, jakie może przybrać kontemplacja: po pierwsze, w chwi-
lach poświęconych wyłącznie modlitwie; po drugie, podczas wy-
konywania pracy albo jakiejkolwiek czynności, nie wymagającej 
całej uwagi umysłu, i wreszcie poprzez samą pracę, nawet kiedy 
wymaga ona dużego skupienia. Te trzy drogi tworzą wspólnie 
życie kontemplacyjne, czyniąc z życia codziennego równocze-
sne przebywanie w Niebie i na ziemi, jak mówił św. Josemaría.

W modlitwie i pobożności
Przede wszystkim o kontemplację trzeba prosić Boga i trzeba 
jej poszukiwać w praktykach pobożności chrześcijańskiej, któ-

2 Przyjaciele Boga, 307.
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re powinny stanowić istotne punkty naszego dnia, szczególnie 
w chwilach poświęconych wyłącznie modlitwie myślnej.

Święty Josemaría mówił, żebyśmy poszukiwali kontemplacji 
w następujących chwilach: kontemplując Życie Pana, adorując 
Go w Eucharystii, obcując z Trzema Osobami Boskimi na dro-
dze Najświętszego Człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, idąc do 
Jezusa przez Maryję… Nie wolno poprzestawać na odmiawianiu 
modlitw ustnych w modlitwie myślnej, choćby początkowo mo-
dlitwa myślna polegała na powtarzaniu ich przez długi czas. Na-
leży jednak postrzegać modlitwy ustne jako bramę prowadzącą 
do kontemplacji.

Również w obcowaniu z ludźmi, kiedy spotyka się przy-
jaciela, zwykle kieruje się do niego kilka zdań pozdrowienia 
na początek rozmowy. Spotkania dwóch osób nie można jednak 
ograniczyć wyłącznie do pozdrowienia. Konwersację zwykło 
się kontynuować przy pomocy bardziej osobistych słów, a na-
wet one zaczynają być zbyteczne, jeżeli między przyjaciółmi 
istnieje głęboka harmonia i wielka zażyłość. Dzieje się tak tym 
bardziej w obcowaniu z Bogiem. „Rozpoczynamy od modlitw 
ustnych […]. Najpierw jeden akt strzelisty, potem drugi, trzeci... 
aż to wszystko wyda się nam niedostateczne, gdyż słowa są zbyt 
ubogie... i wówczas pojawia się poczucie zażyłości z Bogiem. 
Nieustannie i niestrudzenie zwracamy nasze spojrzenie ku Nie-
mu”3.

„Et in meditatione mea exardescit ignis. — W moich rozmyśla-
niach rozpala się ogień. — Po to właśnie jest modlitwa: stać się 
ogniem, żywym płomieniem, który daje ciepło i światło”4. Do-
brze spędzone chwile modlitwy to piec, który rozprowadza cie-
pło na różne chwile dnia.

Aby ideał bycia człowiekiem kontemplacyjnym pośród świa-
ta stał się rzeczywistością poza chwilami modlitwy, koniecz-
ne jest skupienie na niej, obcowanie z Panem, poszukiwane 
z trudem w owych chwilach — niekiedy poprzez rozważanie 
jakiegoś tekstu, który pomaga zwrócić głowę i serce ku Bogu, 
staranie o oddalenie rozproszeń, pokora rozpoczynania wciąż 

3 Przyjaciele Boga, 296.
4 Droga, 92.
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na nowo, bez opierania się na własnych siłach, tylko na łasce 
Boga. Jednym słowem – zależy to od codziennej wierności chwi-
lom modlitwy.

Przy pracy lub pośród czynności dnia codziennego
Kontemplacja nie ogranicza się do chwil poświęconych mo-
dlitwie. Może mieć miejsce w ciągu dnia, pośród zwyczajnych 
zajęć, kiedy wykonuje się zadania konieczne, lecz nie wymaga-
jące całej uwagi umysłu, albo w chwilach przerwy od jakiejkol-
wiek pracy.

Można kontemplować Boga, idąc ulicą, spełniając różne 
obowiązki rodzinne i społeczne życia codziennego, albo wyko-
nując prace, które opanowało się już w sposób biegły, w prze-
rwie podczas wykonywania własnych zadań albo też po prostu 
czekając na coś…

W ten sam sposób, w jaki w chwilach modlitwy akty strzeli-
ste mogą otwierać drogę kontemplacji, również podczas wyko-
nywania innych zajęć poszukiwanie obecności Boga prowadzi 
do życia kontemplacyjnego (nawet bardziej intensywnego), ta-
kiego, jakiego Pan dał doświadczyć św. Josemaríi. „Jest to nie 
do pojęcia — notuje w swoich Zapiskach wewnętrznych — wiem, 
o kimś, kto jest zimny (mimo swojej wiary, która nie zna gra-
nic) przed Bożym ogniem Najświętszego Sakramentu, a potem 
na środku ulicy, pośród hałasów aut, tramwajów i ludzi, gdy 
czyta gazetę, wibruje uniesieniami Miłości Bożej”5.

Ta rzeczywistość jest w całości darem Boga, ale dar ten może 
otrzymać tylko ktoś, kto pragnie go w swoim sercu i nie odrzu-
ca go poprzez uczynki. Odrzuca go zaś ten, kto łatwo się roz-
prasza, daje się ponieść ciekawości albo pogrąża się w tumulcie 
myśli i zbytecznych wyobrażeń, które go odrywają i rozpraszają. 
Jednym słowem ktoś, kto nie umie skupić się na tym, co czyni6. 
Życie kontemplacyjne wymaga wewnętrznego umartwienia, 
wyrzeczenia się samego siebie z miłości do Boga, aby On pano-

5 Zapiski wewnętrzne, 673 (z 26 marca 1932 r.) w: A. Vázquez de Prada, Założy-
ciel Opus Dei, t. 1,  Panie, żebym przejrzał!, tłum. P. Skibiński, Kraków 2002, s. 
460.

6 Por. Droga, 815.
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wał w sercu i był centrum, ku któremu kierują się ostatecznie 
myśli i uczucia duszy.

Kontemplacja w codziennych zajęciach i za ich pomocą
W chwilach modlitwy nie wolno godzić się jedynie na powta-
rzanie aktów strzelistych ani poprzestawać na lekturze i roz-
ważaniach intelektualnych, tylko trzeba poszukiwać dialogu 
z Bogiem, aż do osiągnięcia kontemplacji przy pomocy Jego 
łaski. Tak samo w przypadku pracy, jeżeli chcemy zamienić ją 
w modlitwę, nie wolno nam zadowalać się tylko ofiarowaniem 
jej na początku i złożeniem dziękczynienia na końcu. Nie może-
my też starać się jedynie odnawiać wielokrotnie to ofiarowanie, 
w zjednoczeniu z Ofiarą ołtarza. Wszystko to jest już bardzo 
przyjemne Panu, ale dziecko Boże musi być śmiałe i dążyć do 
czegoś więcej — do wykonywania swojej pracy jak Jezus z Naza-
retu, w zjednoczeniu z Nim. Pracy, w której dzięki nadprzyro-
dzonej miłości, z jaką się ją wykonuje, będziemy kontemplować 
Boga, który jest Miłością7.

Jako że kontemplacja jest jakby zadatkiem widzenia uszczę-
śliwiającego — ostatecznego celu naszego życia, wydaje się, 
że każda działalność, którą będziemy z woli Bożej prowadzili 
— praca, obowiązki rodzinne i społeczne — może być ścieżką 
życia kontemplacyjnego. Tak samo jak każde z tych zajęć moż-
na wykonywać z miłości do Boga i z miłością do Boga, można 
również zamienić je w narzędzie kontemplacji, co jest po prostu 
szczególnie łatwym sposobem poznania i miłowania Boga.

Niezmienne i charakterystyczne nauczanie św. Josemaríi 
mówi, że kontemplacja jest możliwa nie tylko kiedy prowadzi 
się jakąś działalność, której Bóg od nas oczekuje, lecz także po-
przez nią, nawet kiedy chodzi o prace, które wymagają całkowi-
tej koncentracji umysłu. Święty Josemaría naucza, że nadejdzie 
chwila, w której już nie będziemy potrafili odróżnić kontempla-
cji od działania i ostatecznie oba te pojęcia w umyśle i w sumie-
niu staną się jednym.

7 Por. 1 J 4, 8.
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W związku z tym pouczające okazuje się objaśnienie św. To-
masza: kiedy z dwóch rzeczy jedna jest przyczyną drugiej, za-
jęcie duszy tą jedną z nich nie przeszkadza w zajmowaniu się 
drugą ani nie osłabia zajmowania się nią… A jako że Bóg jest 
postrzegany przez świętych jako przyczyna wszystkiego, co ro-
bią lub co poznają — wykonywanie czynności materialnych albo 
zajęć umysłowych, bądź robienie czegokolwiek innego — w ni-
czym nie przeszkadza im w kontemplacji Boga i odwrotnie8. 
Stąd chrześcijanin, który chce otrzymać dar kontemplacji, po-
winien przede wszystkim traktować Pana jako cel swoich prac, 
wykonując je „non quasi hominibus placentes, sed Deo qui probat 
corda nostra; aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada 
nasze serca”9.

Możemy oglądać Boga w działaniach, które wykonujemy 
z miłości do Niego, ponieważ miłość ta jest uczestnictwem 
w nieskończonej Miłości, czyli w Duchu Świętym, który „prze-
nika wszystko, nawet głębokości Boga samego”10. Ten, kto pra-
cuje z miłości do Boga, może zdawać sobie sprawę — nie myśląc 
o niczym innym i nie rozpraszając się — z tego, że miłuje Go, 
kiedy pracuje, miłością, którą Paraklet rozlewa w sercach dzieci 
Bożych w Chrystusie11. „Rozpoznajemy Boga nie tylko we wspa-
niałości natury, lecz również w doświadczeniu swojej własnej 
pracy”12. Dzięki temu zrozumiemy, że kontemplacja jest moż-
liwa w pracach, które wymagają włożenia w nie całej energii 
umysłu, jak na przykład studia czy nauczanie.

Możemy również kontemplować Boga poprzez pracę, po-
nieważ tak jak widzimy Go,  patrząc na Jego dzieła, w których 
objawia się Jego chwała, możemy Go oglądać również za po-
średnictwem naszych dzieł, w takim stopniu, w jakim uczestni-
czą one w Jego stwórczej mocy i w pewien sposób ją przedłużają.

Jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę z miłości, będzie to czynił 
z najwyższą doskonałością, do jakiej jest zdolny w danych oko-

8 Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, Suppl., q. 82, a. 3 ad 4.
9 1 Tes 2, 4.
10 1 Kor 2, 10.
11 Rz 5, 5.
12 To Chrystus przechodzi, 48.
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licznościach. Wówczas jego praca będzie odzwierciedlać Bożą 
doskonałość, jak praca Chrystusa. Wielokrotnie będzie to wi-
doczne nawet z zewnątrz, ponieważ jej dobry widoczny rezultat 
ukazuje doskonałość Boga. Jednakże może się zdarzyć, że praca 
będzie nam wychodziła źle z powodu okoliczności niezależnych 
od naszej woli, a jednak w oczach Boga będzie zrobiona dobrze, 
ponieważ przy jej wykonaniu praktykowane były cnoty chrze-
ścijańskie, formowane miłością, a my wzrastaliśmy w jedności 
z Chrystusem. Wówczas również możemy oglądać Boga w efek-
tach naszej pracy. Innymi słowy, może się zdarzyć, że po ludzku 
ponieśliśmy porażkę w pracy, ale została ona dobrze wykonana 
w oczach Boga, z prawością intencji, w duchu służby, przy prak-
tykowaniu cnót, czyli doskonale na sposób ludzki i chrześcijań-
ski. Taka praca jest narzędziem kontemplacji.

Chrześcijanin, który pracuje lub wypełnia swoje obowiązki 
z miłości do Boga, pracuje w istotnej jedności z Chrystusem. 
Jego dzieła zamieniają się w dzieła Boże, w operatio Dei, i dlate-
go właśnie są narzędziem kontemplacji. Jednakże nie wystarczy 
być w stanie łaski Bożej, ani nie wystarczy fakt, że dzieła są mo-
ralnie dobre. Muszą być one uformowane miłością heroiczną 
i wykonywane z cnotami heroicznymi, zgodnie z tym Bożym 
sposobem postępowania, jakiego udzielają Dary Ducha Święte-
go człowiekowi, który jest posłuszny Jego działaniu.

Kontemplacja w życiu codziennym każe zadać pytanie 
o ostateczne zjednoczenie z Bogiem w Niebie. Równocześnie, 
kiedy prowadzi do działania z coraz większą miłością, rozpala 
pragnienie widzenia Boga już nie poprzez prowadzoną dzia-
łalność, ale twarzą w twarz. „Żyjemy wtedy jakby zaczarowa-
ni. Staramy się wykonywać zadania i obowiązki wynikające 
z naszego stanu możliwie jak najlepiej, mimo naszych błędów 
i ograniczeń. Jednak nasza dusza pragnie się wyrwać. Podąża 
ku Bogu niczym żelazo przyciągane siłą magnesu. Zaczynamy 
kochać Jezusa głębiej, ze słodkim zachwytem […]. Jest to nowy 
sposób stąpania po ziemi, sposób Boży, nadprzyrodzony, cu-
downy. Gdy przypomnimy sobie pisarzy kastylijskich z XVI wie-



50

ku, będziemy, być może, rozkoszować się słowami: «żyję, bo już 
nie żyję — to żyje we mnie Chrystus!» (por. Ga 2, 20)”13.

13 Przyjaciele Boga, 296-297.
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5. Praca Boga

Święty Josemaría zwykł był mówić o „starej nowości” przesła-
nia, które otrzymał od Boga, przesłania, które jest: „stare jak 
Ewangelia i jak Ewangelia nowe”1. Stare, dlatego że żyli nim 
już pierwsi chrześcijanie, którzy wiedzieli, że są powołani do 
świętości i do apostolstwa nie opuszczając świata, w swoich co-
dziennych zajęciach i zadaniach. Dlatego św. Josemaría twier-
dził, że „najłatwiejszym sposobem zrozumienia Opus Dei jest 
wspomnienie pierwszych chrześcijan; swe chrześcijańskie po-
wołanie przeżywali dogłębnie; doskonałości, do której zostali 
wezwani przez prosty i wzniosły fakt Chrztu Świętego szukali 
z całą determinacją”2.

Radością napełniało go odnajdywanie w pismach Ojców Ko-
ścioła fundamentalnych cech jego przesłania. Bardzo wyraźne 
są w tym kontekście słowa, jakie św. Jan Chryzostom kieruje do 
wiernych w IV wieku i jakie św. Josemaría zapisuje w jednym ze 
swoich listów: „Nie mówię: opuść miasto i odsuń się od spraw 
publicznych. Wprost przeciwnie: zajmując się nimi, okazuj 
swą cnotę. Chcę, aby ludzie przebywający w miastach bardziej 
jaśnieli swą cnotą, niż ci, którzy wybrali sobie na mieszkanie 
góry. Dlaczego? Dlatego że wynika stąd wielka korzyść: «Nie 
zapala się światła i nie stawia pod korcem» (Mt 5, 15) […]. Nie 

1 Rozmowy z prałatem Escrivą, 24.
2 Tamże.
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mów mi: «Mam żonę, mam dzieci, zarządzam domem, więc nie 
mogę tego wypełniać». Choćbyś nie miał nic takiego, a będziesz 
gnuśny, wszystko utracisz; tak samo, choćbyś to wszystko miał 
na swojej głowie, jeśli będziesz gorliwy, będziesz jaśniał cnotą. 
Jest jedna rzecz, o którą się pytamy: troska o szlachetność inten-
cji. Ani wiek, ani ubóstwo, ani bogactwo, ani natłok zajęć, ani 
żadna inna rzecz nie będzie mogła stać się przeszkodą. Prze-
cież zarówno starcy, jak i młodzieńcy, ludzie, którzy mieli żony, 
wychowywali dzieci, trudzili się rzemiosłem, odbywali służbę 
wojskową – wypełniali wszystkie przykazania. Daniel był młody 
(por. Dn 1, 4.6), Józef był niewolnikiem (por. Rdz 39, 1n), Akwi-
la trudnił się rzemiosłem (por. Dz 18, 1-3), sprzedająca szkarłat 
Lidia zarządzała warsztatem (por. Dz 16, 14), inny był stróżem 
więziennym (por. Dz 16, 27-33), inny setnikiem jak Korneliusz 
(por. Dz 10, 1n), inny słaby na zdrowiu jak Tymoteusz (por. 1 Tm 
5, 23), inny zbiegiem jak Onezymus (por. Flm 16), a żaden z nich 
nie znalazł przeszkody w swoim zawodzie, lecz wszyscy wsławi-
li się swą cnotą: mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, niewolnicy 
i wolni, żołnierze i osoby prywatne”3.

Okoliczności życia codziennego nie są przeszkodą, ale ma-
terią i drogą uświęcenia. Przy słabościach i wadach właściwych 
każdemu uczniowie Chrystusa muszą być dzisiaj jak ci pierwsi 
chrześcijanie „obywatelami-chrześcijanami, którzy z poczu-
ciem obowiązku pragną odpowiedzieć na wymogi swojej wia-
ry”4. Nauczanie św. Josemaríi kierowane jest do ludzi, którzy nie 
potrzebują opuszczać swojego własnego miejsca, by znajdować 
i miłować Boga, właśnie dlatego że — jak wspomniał Jan Paweł 
II, komentując jego nauczanie — „Pan pragnie wejść w komu-
nię miłości z każdym ze swych dzieci, właśnie podczas ich co-
dziennej pracy zawodowej i wypełniania obowiązków każdego 
dnia”5.

3 Św. Jan Chryzostom, In Matth. hom., XLIII, 5. Wydanie polskie: Św. Jan 
Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza  (cz. 2, Homilie 41-
90), tłum. ks. A. Baron, J. Krystyniacki, Kraków 2001, s. 40.

4 Rozmowy z prałatem Escrivą, 24.
5 Św. Jan Paweł II, Alokucja podczas audiencji dla uczestników Kongresu „Wiel-

kość życia codziennego”, 12 stycznia 2002 r., 2.



53

Święty Josemaría był przekonany, że Pan, powierzając mu 
przesłanie, które miał rozpowszechniać, „zechciał, by już ni-
gdy więcej nie pozostawała nieznana lub zapomniana prawda 
o tym, że wszyscy powinni się uświęcać i że większości chrze-
ścijan przypada w udziale uświęcać się w świecie, w zwykłej 
pracy […]: ludzie różnych zawodów i zajęć, szukający świętości 
w swoim stanie, w swoim zawodzie, w tym swoim zajęciu, będą 
duszami kontemplacyjnymi na środku ulicy”6.

Świętość i wzrastanie w świętości w pracy
Poprzez swoją pracę człowiek „nie tylko przemienia rzeczy 
i społeczność, lecz doskonali też samego siebie”7. Jeżeli jest to 
prawdą już na płaszczyźnie ludzkiej, tym bardziej na płaszczyź-
nie nadprzyrodzonej. Doskonalenie osoby ludzkiej poprzez pra-
cę nie jest niczym innym niż wzrastaniem w świętości tego, kto 
daną pracę wykonuje. Jednakże dzieje się to tylko wówczas, kie-
dy ten, kto pracuje, jest już „święty”, to znaczy, kiedy jest w sta-
nie łaski Bożej. W przeciwnym wypadku nie mógłby wzrastać 
w świętości za pośrednictwem swojej pracy. To znaczy, że tylko 
ktoś, kto już jest „święty”, może uświęcać swoją pracę i wówczas 
wzrastać w świętości, jeżeli uświęca pracę.

„Z łaską Bożą nadajecie waszej pracy zawodowej pośród 
świata jej najgłębszy i najpełniejszy sens, ukierunkowując ją ku 
zbawieniu dusz i łącząc ją z odkupieńczą misją Chrystusa […]. 
Trzeba jednak, żeby Jezus, a wraz z Nim Ojciec i Duch Święty 
rzeczywiście w nas zamieszkali. Dlatego będziemy uświęcać 
pracę, jeśli będziemy święci, jeśli naprawdę będziemy się sta-
rać być świętymi […]. Gdybyście nie mieli życia wewnętrznego, 
kiedy będziecie poświęcać się waszej pracy, to zamiast ją prze-
bóstwiać, moglibyście się stać jak rozżarzone do czerwoności 
żelazo, które włożone nagle do zimnej wody rozhartowuje się 

6 List z 9 stycznia 1932 r., 91-92, w: A. Vázquez de Prada, Założyciel Opus Dei: 
Życie Josemaríi Escrivy, t. 1, Panie, żebym przejrzał!, tłum. P. Skibiński, Kato-
wice-Kraków 2002, s. 338.

7 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 35.
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i gaśnie. Musicie mieć ogień pochodzący z waszego wnętrza, 
który nie zgaśnie, ale który rozpali wszystko, czego się dotknie”8.

Proces uświęcania chrześcijanina nie jest niczym innym, jak 
jego wzrastaniem jako dziecka Bożego, od chrztu do pełni sy-
nostwa Bożego w chwale. Dlatego ideę, że „będziemy uświęcać 
pracę, jeżeli będziemy święci”, zawartą w powyższych słowach, 
można wyrazić również mówiąc o synostwie Bożym. Chrześci-
janin jest powołany do wzrastania w utożsamianiu się z Jezusem 
Chrystusem za pośrednictwem pracy, to zaś jest możliwe tylko 
wówczas, jeżeli już jest przybranym przez łaskę synem Boga.

Tak jak Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce przez 
okres spędzony w Nazarecie, tak samo chrześcijanin, żyjąc ży-
ciem nadprzyrodzonym, powinien wzrastać jako dziecko Boże, 
utożsamiając się stopniowo z Chrystusem poprzez swoje zwy-
czajne obowiązki, a konkretnie pracę zawodową. „Uświęcanie 
się w pracy” oznacza staranie o to, żeby wzrastać w charakterze 
dzieci Bożych przy pracy. Oznacza postęp w utożsamianiu się 
z Chrystusem dzięki działaniu Ducha Świętego poprzez pracę.

Niemniej, trzeba również powiedzieć, że nie wystarczy być 
dzieckiem Bożym, żeby jak ono pracować i wzrastać w utożsa-
mianiu się z Chrystusem. Wielu ludzi jest dziećmi Bożymi przez 
łaskę, ale wykonują swoją pracę nie zważając na tę wspaniałą 
rzeczywistość. Dlatego św. Josemaría radzi kultywować „sens” 
Bożego synostwa w pracy i pracując, będąc świadomym, że „żyje 
we mnie Chrystus”9.

Praca zawodowa chrześcijanina może być pracą Boga, ope-
ratio Dei, ponieważ jesteśmy przybranymi dziećmi Boga i two-
rzymy jedność z Chrystusem. Jednorodzony Syn stał się Czło-
wiekiem, żeby zjednoczyć nas ze sobą — tak jak członki jednego 
ciała są zjednoczone z głową — i działać poprzez nas. Praw-
dziwie jesteśmy z Chrystusa, jak Chrystus jest z Boga. On żyje 
i działa w chrześcijaninie poprzez łaskę. „W ten sposób praca 
zostaje wyniesiona do rangi łaski, uświęca się i przekształca się 
w dzieło Boga, operatio Dei, opus Dei”10.

8 List z 15 października 1948 r., 20.
9 Ga 2, 20.
10 Rozmowy z prałatem Escrivą, 10.
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Pamiętanie w pracy, że jest się dzieckiem Bożym prowadzi 
do wykonywania jej jako Bożego polecenia: „musimy — ty i ja 
— pamiętać i przypominać innym, że jesteśmy dziećmi Boga 
i że Ojciec nasz zwraca się do nas z tym samym wezwaniem, co 
właściciel winnicy z przypowieści ewangelicznej, który powie-
dział do syna: «Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!» (Mt 21, 
28)”11.

Świadomość Bożego synostwa prowadzi nas do utkwienia 
spojrzenia w Synu Bożym, który stał się człowiekiem. Chodzi 
tu szczególnie o owe „lata intensywnej pracy i modlitwy. Jezus 
Chrystus prowadził wtedy zwyczajne życie […]. W owym pro-
stym i nieznanym warsztacie rzemieślniczym Jezus wykonywał 
wszystko doskonale”12. Postanowienie, by żyć życiem Chrystu-
sa, dodaje temu, kto wie, że jest dzieckiem Bożym, pewności, 
że można zamieniać pracę w modlitwę. „Pochłonięty w pełni 
swoją codzienną pracą, pośród innych ludzi, podobnych jemu, 
zabiegany, zajęty, żyjący w napięciu, chrześcijanin ma być jed-
nocześnie całkowicie zanurzony w Bogu, ponieważ jest synem 
Bożym”13.

Godność każdej pracy
Z tego powodu św. Josemaría głosił niestrudzenie, że każda 
uczciwa praca może być uświęcana — stawać się święta — i za-
mieniać się w dzieło Boże. Oraz że praca w ten sposób uświęco-
na utożsamia nas z Chrystusem — prawdziwym Bogiem i praw-
dziwym Człowiekiem — uświęca nas i doskonali, czyniąc nas 
podobnymi do Boga. W każdej uczciwej pracy człowiek może 
rozwijać swoje powołanie do miłości. Dlatego św. Josemaría 
powtarza, że „nie ma żadnego sensu dzielenie ludzi na różne 
kategorie, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, uważa-
jąc jedne zajęcia za godniejsze od innych”14, ponieważ „katego-

11 Przyjaciele Boga, 57.
12 Tamże, 56.
13 To Chrystus przechodzi, 65.
14 Tamże, 47.



56

ria zajęcia zależy od tego, kto je wykonuje”15. Dla św. Josemaríi 
„wszelka praca” — oczywiście włącznie z pracą fizyczną — „jest 
świadectwem godności człowieka […], okazją do rozwoju wła-
snej osobowości […], sposobem przyczyniania się do ulepsze-
nia społeczności, w której żyjemy i do postępu całej ludzko-
ści”16. „Już czas, żebyśmy my, chrześcijanie, głośno powiedzieli, 
że praca jest darem Boga”17. Nie karą czy przekleństwem, ale 
rzeczywistością upragnioną i błogosławioną przez Stwórcę 
przed grzechem pierworodnym18, rzeczywistością, którą wcie-
lony Syn Boży przyjął w Nazarecie, gdzie prowadził przez wiele 
lat życie polegające na codziennej pracy w towarzystwie Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Józefa, bez ludzkiego blichtru, ale 
za to w Bożym blasku. „W rękach Jezusa praca, a była to praca 
podobna do tej, jaką wykonują miliony ludzi na całym świecie, 
przekształca się w zadanie Boskie, w pracę Odkupienia, w drogę 
Zbawienia”19. Wysiłek, jakiego wymaga praca, został podniesio-
ny przez Chrystusa do narzędzia wyzwolenia od grzechu, na-
rzędzia odkupienia i uświęcenia20. Nie istnieje uczciwa ludzka 
praca, która nie mogłaby stać się „miejscem i materią uświęce-
nia, głównym obszarem ćwiczenia się w cnotach oraz dialogiem 
miłości wyrażonym w czynach”21.

Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i uczynił go uczestni-
kiem Swej stwórczej mocy, żeby doskonalił świat poprzez ro-
zum22. Jednak po grzechu człowiek zamiast wznosić ziemską 
rzeczywistość do chwały Boga swoją pracą, często ulega zaśle-
pieniu i się poniża. Jedni nie chcą pracować, inni robią to tylko 
po to, żeby zdobyć środki finansowe, których potrzebują, albo 
mają inną, jedynie ludzką, perspektywę. Jeszcze inni widzą 

15 Zapiski z nauczania (AGP, P10, 62).
16 To Chrystus przechodzi, 47.
17 Tamże.
18 Rdz 2, 15.
19 Rozmowy z prałatem Escrivą, 55.
20 Por. E. Burkhart, J. López, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san 

Josemaría, t. 3, Madrid 2013, s. 43n.
21 Św. Jan Paweł II, Alokucja..., 2.
22 Rdz 2, 7.15.
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w pracy narzędzie do autoafirmacji w stosunku do innych… Jed-
nakże Jezus, który zamienił błoto w maść przywracającą wzrok 
ślepcowi23, używa pracy, żeby leczyć naszą ślepotę, przywracając 
jej godność środka służącego do uświęcania i apostolstwa. Kiedy 
odkrywamy, że możliwe jest uświęcenie pracy, wszystko zostaje 
oświetlone nowym znaczeniem, zaczynamy widzieć i miłować 
Boga — być ludźmi kontemplacji — w sytuacjach, które wcze-
śniej wydawały się monotonne i pospolite, a które wówczas na-
bierają wiecznego i nadprzyrodzonego zasięgu.

Wspaniała panorama jawi się naszym oczom: „uświęcać 
pracę, uświęcać się w pracy, uświęcać pracą”24. Jesteśmy bohate-
rami Bożego zamysłu umieszczenia Chrystusa na szczycie całej 
ludzkiej działalności. Bóg chciał, żeby św. Josemaría, Ojciec, po-
jął ten zamysł przenikliwym wzrokiem, który prowadził go do 
pisania, z pełnią wiary w łaskę i ufność tych, którzy otrzymają 
jego przesłanie: „Już podziwiam na przestrzeni czasów, nawet 
u ostatniego z moich synów — powtarzam bowiem, że jesteśmy 
synami Bożymi — profesjonalne działanie: z mądrością artysty, 
ze szczęściem poety, z pewnością nauczyciela i ze skromnością 
bardziej przekonującą niż krasomówstwo, poszukującego — 
w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej w jego zawodzie 
i w jego stanie w świecie — dobra całej ludzkości”25.

O Boże! „Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przy-
chodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł […]. Al-
bowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy 
światłość”26. Trójca Przenajświętsza udzieliła św. Josemaríi swo-
jego światła, żeby oglądał głęboko tajemnicę Jezusa Chrystusa 
— „światłości ludzi”27: „dzięki intensywnemu poznawaniu ta-
jemnicy Słowa Wcielonego, zrozumiał on, że wszystkie wątki 
ludzkiego życia splatają się w sercu człowieka odrodzonego 
w Chrystusie z ekonomią życia nadprzyrodzonego, stając się 

23 Por. J 9,6-7. 
24 To Chrystus przechodzi, 45.
25 List z 9 stycznia 1932 r., 4. 
26 Ps 36(35), 8.10. 
27 J 1, 4.
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miejscem i środkiem uświęcenia”28. Nauczanie św. Josemaríi 
oświetliło już życie mnóstwa mężczyzn i kobiet najróżniej-
szych stanów i kultur, którzy podjęli przygodę bycia świętymi 
w naturalności życia codziennego. Przygodę pełnej wyrzeczeń 
i mocnej miłości, która napełnia szczęśliwością duszę i rozsiewa 
w świecie pokój Chrystusa29.

Święty Jan Paweł II zachęcał, aby wiernie naśladować przy-
kład św. Josemaríi. „Krocząc śladami waszego założyciela, trwaj-
cie nadal w waszym powołaniu i wypełniajcie je z entuzjazmem 
i wiernością. Ukażcie waszym codziennym wysiłkiem, że miłość 
Chrystusa może natchnąć i ożywić każdy przejaw ludzkiego 
życia”30. Liczymy przede wszystkim na wstawiennictwo Naszej 
Matki. Prosimy Ją, żeby przygotowywała nam codziennie drogę 
świętości w życiu codziennym i zawsze zachowywała ją dla nas.

28 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Dekret o heroiczności cnót Sługi Boże-
go Josemaríi Escrivy de Balaguer, Założyciela Opus Dei, 9 kwietnia 1990, §3.

29 Por. Ef 1, 10.
30 Św. Jan Paweł II, Alokucja..., 4.
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6. Uświęcać odpoczynek 

„A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym 
pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki 
podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go 
świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, któ-
rą wykonał stwarzając”1. Te słowa z Księgi Rodzaju są przedsta-
wione skrótowo w jednym zdaniu z Księgi Wyjścia: „W sześciu 
dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszyst-
ko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął”2. Nauczanie 
Kościoła odnosi cytowane teksty do obowiązku odpoczynku: 
człowiek „powinien naśladować Boga zarówno pracując, jak 
i odpoczywając — skoro Bóg sam zechciał przedstawić mu swo-
je stwórcze działanie pod postacią pracy i odpoczynku”3. „Jak Bóg 
«odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął» 
(Rdz 2, 2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpo-
czynku”4.

Osobie ludzkiej przypada przedłużanie dzieła stwórczego 
poprzez pracę5, ale bez zapominania o odpoczynku. Siódmy 
dzień uświęcony przez Boga ma głębokie znaczenie: z jednej 

1 Rdz 2, 2-3.
2 Wj 20, 11.
3 Św. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, 25.
4 Katechizm Kościoła Katolickiego, 2184.
5 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 307.



60

strony, jest to właściwy czas, żeby uznać Boga za Stwórcę i Pana 
całego stworzenia. Z drugiej strony, siódmy dzień jest zapowie-
dzią ostatecznego odpoczynku i radości po zmartwychwstaniu 
i jest czymś koniecznym, żeby pracować dalej.

Przesłanie św. Josemaríi bardzo ceni pracę, ale równocze-
śnie wyznacza jej granicę. Nie uwielbia jej, jak gdyby była celem 
ostatecznym, ani tym bardziej nie przedstawia sukcesu zawo-
dowego jako bożka, któremu człowiek powinien poświęcić ży-
cie. Odpoczynek nie jest opcjonalną ewentualnością, jest obo-
wiązkiem moralnego prawa i nakazem Kościoła, ustanowionym 
jako konstytutywna część uświęcenia świąt6.

Gdyby ktoś spędził życie zanurzony w trudach pracy, jak-
by wszystko zależało od jego zadań, „mógłby zapomnieć, że to 
Bóg jest Stwórcą, od którego wszystko zależy”7. Chrześcijanin 
musi robić wszystko dla chwały Boga8, zaś to „wszystko” obej-
muje również odpoczynek, który jest częścią drogi uświęcenia. 
„Wszystko jest środkiem świętości: praca i odpoczynek […]: we 
wszystkim powinniśmy miłować i spełniać Wolę Bożą”9.

Zharmonizować pracę i odpoczynek
Bóg jest Ojcem, który doskonale zna swoje dzieci. Równocze-
śnie  zaprasza nas do współpracy w doskonaleniu stworzenia 
poprzez pracę, ale nakazuje nam odpoczywać, żeby nam przy-
pomnieć, że praca nie jest ostatecznym celem naszego życia 
i żebyśmy nie zapomnieli o naszych ograniczeniach ani o kru-
chej i słabej kondycji naszej natury. Boże wezwanie do pracy 
obejmuje obowiązek przerywania pracy, obowiązek odpoczyn-
ku. „Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę, jest bo-
wiem zgodny z wolą samego Boga”10.

6 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska  Gaudium et spes, 
67;  Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1247;  Katechizm Kościoła Katolickiego, 
2184n.; św. Jan Paweł II, List Dies Domini, 31 maja 1998 r.

7 Św. Jan Paweł II, List Dies Domini, 65.
8 Por. 1 Kor 10, 31.
9 Zapiski z nauczania „A solas con Dios”, 29. 
10 Św. Jan Paweł II, List Dies Domini , 65.
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Przecenianie własnych sił mogłoby spowodować szkody dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego. Szkody, których Bóg nie 
chce i które byłyby przeszkodą, żeby służyć innym. Odpoczy-
nek — pisze św. Jan Paweł II — „jest rzeczą «świętą», pozwala 
bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, cza-
sem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, 
że wszystko jest dziełem Bożym”11.

Z pewnością są chwile, w których Pan może prosić o wysiłek 
wiążący się z większym wyczerpaniem, ale te sytuacje muszą 
być kontrolowane podczas kierownictwa duchowego, ponieważ 
tylko wówczas będziemy mieli gwarancję, że ten, kto nas o to 
prosi, jest Bogiem i że nie zwodzimy samych siebie niejasną 
ludzką motywacją.

Święty Josemaría zachęcał intensywnie do pracy, do zwal-
czania lenistwa i nieporządku, ale dodawał: „jakże pracowałby 
osioł, gdyby nie dano mu paszy, wypoczynku […]?”12. „Dlatego 
wydaje mi się czymś właściwym przypomnieć wam o korzyści 
odpoczynku. Gdyby nadeszła choroba, przyjmiemy ją z rado-
ścią, jako zesłaną z ręki Boga; ale nie możemy jej wywoływać 
przez naszą nieroztropność: jesteśmy ludźmi i potrzebujemy, 
żeby nasze ciało odzyskało siły”13. Życie bł. Álvaro del Portillo jest 
wspaniałym przykładem tej gotowości do pracy w heroicznym 
duchu ofiary i równocześnie posłuszeństwa w kwestiach ko-
niecznego odpoczynku.

Odpoczynek nie polega na zwykłym nieróbstwie, czyli gnu-
śności. Nie należy rozumieć odpoczynku w znaczeniu nega-
tywnym, tylko jako pozytywną działalność. „Odpoczynek nie 
oznacza bezczynności, ale szukanie odprężenia w zajęciach wy-
magających mniejszego wysiłku”14. Odpoczynek Boga po zakoń-
czeniu dzieła stworzenia nie jest bezczynnością. Czyta się w Pi-
śmie, w kontekście dzieła stwórczego, że Bóg igra na okręgu 
ziemi i że jego rozkoszą jest przebywanie z synami ludzkimi15. 

11 Tamże.
12 Przyjaciele Boga, 137.
13 List z 15 października 1948 r., 14.
14 Droga, 357; por. Przyjaciele Boga, 62.
15 Por. Prz 8, 31. 
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Również odpoczynek człowieka jest działalnością rekreacyjną, 
nie zaś zwykłym powstrzymywaniem się od pracy.

Racją bytu odpoczynku jest praca, nie zaś odwrotnie. Od-
poczywa się, żeby pracować, a nie pracuje, żeby odpoczywać 
albo zdobywać środki finansowe pozwalające na oddawanie 
się bezczynności. Po zakończeniu stworzenia Bóg odpoczął od 
swojego dzieła, ale również działał dalej: „działa stwórczą mocą, 
podtrzymując w istnieniu świat, który powołał do bytu z nicości 
— i działa mocą zbawczą w sercach ludzi, których od początku 
przeznaczył do «odpoczynku» (por. Hbr 4, 1. 9 n.) w zjednocze-
niu z Sobą, w «domu Ojca» (por. J 14, 2)”16.

„Zawsze rozumiałem odpoczynek jako oderwanie się od co-
dziennych zajęć, nigdy zaś jako dni próżnowania. Odpoczynek 
oznacza gromadzenie: zbieranie sił, rozwijanie ideałów, robie-
nie planów... Jednym słowem: zmianę zajęcia, aby powrócić po-
tem — z nowym zapałem — do zwykłych zadań”17. Święty Jo-
semaría ocenia, że rozrywka i odpoczynek „w życiu każdego są 
równie potrzebne jak praca”18.

Odpoczynek jest w pozytywnym znaczeniu materią uświę-
cenia. Nie jest tylko wymogiem uświęcenia świąt, zaprzesta-
niem pracy, co pozwala poświęcać czas kultowi Bożemu, tylko 
działalnością, która musi być uświęcana. Tak samo, jak chrze-
ścijanin musi „pracować w Chrystusie” — żyć życiem Chrystu-
sa w pracy — powinien również „odpoczywać w Chrystusie”. 
To wyrażenie może odnosić się do odpoczynku wiecznego, ale 
stosuje się również do odpoczynku na tej ziemi. „Odpoczywać 
w Chrystusie” oznacza, z jednej strony, złożyć w Chrystusie 
wszystkie troski19, to zaś jest możliwe w każdej chwili, nawet 
pośród pracy. Z drugiej strony, określenie to można odnosić do 
okresów poświęconych szczególnie odpoczynkowi, a wówczas 
„odpoczywać w Chrystusie” oznacza poszukiwanie w tych chwi-
lach zjednoczenia z Chrystusem, do którego zachęca sam Pan, 
kiedy mówi Apostołom:  „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce 

16 Św. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, 25. Por. J 5, 17.
17 Bruzda, 514.
18 Przyjaciele Boga, 10.
19 Por. Mt 11, 28-30.
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pustynne i wypocznijcie nieco!”20. Jezus chciał, żeby Jego bliscy 
odpoczywali z Nim i „nie odmawiał proponowanego Mu przez 
przyjaciół odpoczynku”21. Zjednoczenie z Chrystusem nie po-
winno znać przerw. Odpoczynek nie oznacza, że obcowanie 
z Nim zostaje zawieszone.

W środowiskach, w których istnieje przesadna konkuren-
cja, dążąca do pochłonięcia niemal całego dostępnego czasu, 
jest szczególnie istotne, żeby nie tracić chrześcijańskiej wizji 
odpoczynku. Szczególnie chodzi o odpoczynek niedzielny — 
„potwierdza bowiem nie tylko absolutny prymat Boga, ale także 
prymat godności człowieka nad wymogami ekonomii, a ponad-
to zapowiada w pewien sposób nadejście «nowego nieba» i «no-
wej ziemi», gdzie człowiek zostanie ostatecznie i całkowicie wy-
zwolony z niewoli swoich potrzeb. Mówiąc krótko, dzień Pański 
staje się w ten sposób, w sensie najbardziej autentycznym, także 
dniem człowieka”22.

Odpoczywać jak dzieci Boże
Z pełnią Objawienia w Chrystusie, wprowadzeni w wymiar 
zbawczy, osiągamy pełniejsze zrozumienie pracy i odpoczynku. 
Odpoczynek jako zapowiedź Zmartwychwstania oświetla zmę-
czenie pracą jako zjednoczenie z Krzyżem Chrystusa.

Tak jak w Chrystusie Krzyż i Zmartwychwstanie tworzą nie-
rozłączną jedność, choćby były to dwa następujące po sobie wy-
darzenia historyczne, analogicznie praca i odpoczynek powinny 
być zintegrowane w jedności życia. Dlatego poza następstwem 
czasowym zmiany zajęcia, która zakłada odpoczynek w stosun-
ku do pracy, powinniśmy pracować i odpoczywać w Panu, to 
znaczy, pracować i odpoczywać jak dzieci Boże.

Ta nowa perspektywa wprowadza odpoczynek do samej 
pracy, która jest wykonywana jako zadanie synowskie, co nie 
pozbawia jej wysiłku i zmęczenia. Tym, co zostaje wykluczo-
ne, jest inny, zupełnie odmienny rodzaj zmęczenia, pochodzą-

20 Mk 6, 31; por. To Chrystus przechodzi, 108.
21 Przyjaciele Boga, 121.
22 Św. Jan Paweł II, List Dies Domini, 68.
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cy z poszukiwania w pracy głównie potwierdzenia osobistego 
i pracy jedynie z ludzką motywacją. Tego zmęczenia Bóg nie 
chce: „Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiady-
wać do późna — dla was, którzy jecie chleb zapracowany cięż-
ko”23.

„Odpoczywajcie, dzieci, w synostwie Bożym. Bóg jest Oj-
cem, pełnym czułości, nieskończonej miłości. Nazywajcie Go 
często Ojcem i mówcie Mu — sam na sam — że Go kochacie, 
że Go ogromnie kochacie — że odczuwacie dumę i siłę wy-
pływające z tego, że jesteście Jego dziećmi”24. My, dzieci Boże, 
znajdujemy odpoczynek w synowskim oddaniu kogoś, kto wie, 
że poza trudnościami i troskami właściwymi dla naszej ziem-
skiej kondycji jest wiekuisty i wszechmogący Ojciec, który nas 
miłuje i podtrzymuje.

Wiedza, że jesteśmy dziećmi Boga — drugimi  Chrystusami, 
samym Chrystusem — prowadzi do pracy bardziej uświęconej 
i pełnej wyrzeczenia, w której obejmuje się codzienny Krzyż 
z miłością Ducha Świętego, żeby spełnić Wolę Bożą i nie osłab-
nąć. Sens Bożego synostwa skłania nas do pracy bez odpoczyn-
ku, ponieważ zmęczenie pracy staje się odkupieńcze. Wówczas 
warto dokładać starań z całą energią w wykonanie zadania, po-
nieważ nie tylko uzyskuje się owoce materialne, ale prowadzi 
się świat do Chrystusa.

Opis Przemienienia opowiada, że „po sześciu dniach” od 
ogłoszenia swojej Męki i śmierci „Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. 
Tam przemienił się wobec nich25. Święty Tomasz, komentując 
ten ustęp, łączy stwierdzenie „po sześciu dniach”, po których 
Pan wybrał do ukazania swoim uczniom zapowiedź chwaleb-
nego Zmartwychwstania, z siódmym dniem, w którym Pan 
odpoczął po dziele stwórczym26. Tych trzech uczniów, zadzi-
wionych chwałą Pana, wyraża radość oglądania Go i pragnienie 

23 Ps 127(126), 2.
24 Zapiski z nauczania „A solas con Dios”, 221.
25 Mt 17, 1-4.
26 Por. św. Tomasz z Akwinu, Ewangelia według św. Mateusza, 17, 1, w: Tenże, 

Ewangelia Ojców Kościoła, tłum. J. Salij, Poznań 2001, s. 225.
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przedłużania tej zapowiedzi z Nieba:  „dobrze, że tu jesteśmy; 
jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty”27. Jednak owej chwili nie 
powinno się jeszcze utrwalać na zawsze. Natomiast radość góry 
Tabor z pewnością dała im nadzieję, żeby iść dalej tą drogą, któ-
ra, przechodząc przez Krzyż, prowadzi do Zmartwychwstania.

Uświęcanie odpoczynku, a zwłaszcza odpoczynku niedziel-
nego — wzoru chrześcijańskiego odpoczynku na cześć Zmar-
twychwstania Pana — pomaga odkryć sens wieczności i przy-
czynia się do odnowienia nadziei: „niedziela jest znakiem tego 
naprawdę jedynego dnia, który nastąpi po obecnym czasie — 
dnia trwającego bez końca, nie znającego zmierzchu ani świtu, 
nieprzemijającej epoki, która nigdy się nie zestarzeje; niedziela 
jest nieustannym zwiastowaniem życia wiecznego, które pod-
trzymuje nadzieję chrześcijan i dodaje im sił w drodze”28.

Uświęcać rozrywki w domu i poza domem
Pierwsi chrześcijanie żyli swoją wiarą w hedonistycznym i po-
gańskim otoczeniu. Od początku zdawali sobie sprawę, że nie 
można pogodzić naśladowania Chrystusa z formami odpo-
czynku i rozrywki, które dehumanizują albo degenerują. Święty 
Augustyn odnosił się w zdecydowany sposób w jednej z homi-
lii do uczestnictwa w widowiskach tego typu: „Odmów udziału 
w nich, tłumiąc w twoim sercu doczesną pożądliwość, i utrzy-
maj zdecydowaną i wytrwałą postawę”29.

Trzeba dokonywać rozróżnienia: „spośród różnych form 
ludzkiej kultury oraz rozrywek, jakie proponuje społeczeństwo, 
wierni winni wybierać te, które najbardziej odpowiadają życiu 
zgodnemu z nakazami Ewangelii”30. Potrzebna jest inicjatywa, 
realizowana z odwagą i prawdziwą troską o dobro innych, żeby 
wybierać godne rozrywki, odpowiadające chrześcijańskiemu 
sensowi odpoczynku. Przede wszystkim we własnym domu. 
Trzeba nauczyć się dobrze przeżywać czas odpoczynku z ro-

27 Mt 17, 4.
28 Por. św. Jan Paweł II, List Dies Domini, 26.
29 Św. Augustyn, Kazanie 88, 17.
30 Św. Jan Paweł II, List Dies Domini, 68.
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dziną, przezwyciężając wygodę i skłonność do myślenia tylko 
o sobie samym po to, żeby czynnie zajmować się odpoczynkiem 
innych. W rodzinach z małymi dziećmi wymagana jest niemała 
uwaga, żeby wybierać w telewizji najodpowiedniejsze programy 
i oglądać je razem z dziećmi, nie ulegając łatwemu rozwiąza-
niu, polegającemu na zostawianiu najmłodszych samych przed 
telewizorem albo surfujących po internecie. Rodzina musi być 
szkołą, w której można nauczyć się odpoczywać, myśląc o in-
nych.

Jednak odpoczywa się nie tylko we własnym domu. Błogo-
sławiony Álvaro, idąc za naukami św. Josemaríi, zastanawiał się 
nad istotną pracą polegającą na stworzeniu miejsc, „w których 
panować będzie duch chrześcijański w stosunkach społecznych, 
w rozrywkach, w wykorzystaniu czasu wolnego”31. Sobór Waty-
kański II zachęcał wszystkich chrześcijan do współpracy przy 
imponującym dziele nastawionym na osiągnięcie, „żeby duch 
ludzki i chrześcijański przepajał właściwe naszej epoce przeja-
wy kultury i działanie zbiorowe”32.

„Rodzina, praca, święto: trzy dary Boże, trzy wymiary na-
szej egzystencji, które muszą znaleźć właściwą równowagę”33. 
W Jezusie, Maryi i Józefie widzimy tę harmonijną równowa-
gę. Życie rodzinne i praca nie przeszkadzały im uczestniczyć 
w świętach: „chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy”34. 
W taki właśnie sposób powinno się również odpoczywać, kulty-
wować relacje z przyjaciółmi, poznawać inne rodziny i nadawać 
ton społeczeństwu.

Kościół potrzebuje osób, które działałyby z mentalnością 
świecką w tej dziedzinie nowej ewangelizacji. „Pilną sprawą jest 
rechrystianizacja rozrywek i panujących zwyczajów. — Pilną 
sprawą jest, by publiczne widowiska nie były skazane na jedną 
z dwóch skrajności: albo nijakość, albo bezbożność. Módl się do 

31 Bł. Álvaro del Portillo, List pasterski z 1 lipca 1988 r.
32 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 61.
33 Benedykt XVI, Homilia z Mszy świętej na zakończenie VII Światowego Spotka-

nia Rodzin, 3 czerwca 2012 r.
34 Łk 2, 41.
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Pana, aby znaleźli się tacy, co zabiorą się do tego pilnego dzieła 
— można by je określić mianem «apostolstwa rozrywki»”35.

35 Droga, 975.
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7. Oś naszego uświęcenia

Pośród wszystkich doczesnych zajęć będących materią uświęce-
nia pierwszorzędne miejsce w nauczaniu św. Josemaríi zajmuje 
praca zawodowa. Ustnie i na piśmie stwierdza on nieustannie, 
że uświęcenie pracy „stanowi trzon prawdziwej duchowości dla 
nas, którzy — zaangażowani w rzeczywistości ziemskie — chce-
my zdecydowanie żyć z Bogiem”1.

„W ramach duchowości świeckiej szczególna fizjonomia 
duchowa, ascetyczna Dzieła wnosi pewną ideę, moje Dzieci, 
którą należy koniecznie podkreślić. Mówiłem wam nieskończe-
nie wiele razy od 1928 roku, że praca jest dla nas osią, wokół któ-
rej musi krążyć cały nasz wysiłek, żebyśmy osiągnęli chrześci-
jańską doskonałość […]. I równocześnie ta praca zawodowa jest 
osią, wokół której kręci się cały nasz wysiłek apostolski”2.

To nauczanie jest szczególną cechą ducha, którego Bóg 
ukazał św. Josemaríi 2 października 1928 roku. Nie jest to je-
dyny sposób nadawania kierunku uświęceniu rzeczywistości 
doczesnej, tylko sposób szczególny i właściwy dla ducha Opus 
Dei. „Nadprzyrodzone powołanie do świętości i do apostolstwa 
zgodnie z duchem Opus Dei potwierdza ludzkie powołanie do 
pracy […]. Jednym z istotnych znaków tego powołania jest wła-
śnie życie w świecie i wykonywanie tam pewnej pracy — przy 

1  Przyjaciele Boga, 61. 
2 List z 25 stycznia 1961 r., 10.
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braniu pod uwagę, powtarzam — własnych osobistych niedo-
skonałości — w jak najdoskonalszy sposób, zarówno z ludzkie-
go, jak i z nadprzyrodzonego punktu widzenia”3.

Praca zawodowa
„Codzienne zajęcia nie są zjawiskiem marginesowym, ale trzo-
nem naszego uświęcenia, ustawiczną okazją do spotkania z Bo-
giem, wysławiania Go i wielbienia poprzez pracę naszego umy-
słu i naszych rąk”4. W tych tekstach i przy wielu innych okazjach, 
przy pomocy zwrotu „trzon naszego uświęcenia”, św. Josemaría 
odnosi się niekiedy do pracy, a innym razem do uświęcenia pra-
cy. Do pracy, ponieważ jest to sama materia, przy pomocy której 
konstruuje się wspomnianą oś, zaś do uświęcenia pracy, ponie-
waż nie wystarczy jedynie pracować. Jeżeli pracy się nie uświę-
ca, nie służy ona za oś do poszukiwania świętości.

Praca, którą św. Josemaría wskazuje jako oś życia duchowe-
go, to nie jakakolwiek działalność. Nie chodzi o zadania, które 
realizuje się jako hobby, żeby kultywować jakieś zainteresowa-
nia albo z innych powodów, niekiedy z konieczności i z musu. 
Chodzi właśnie o pracę zawodową: publicznie uznane zajęcie 
—  munus publicum  — które każdy wykonuje w społeczeństwie 
świeckim jako działalność służącą temu społeczeństwu. Działal-
ność, która społeczeństwo buduje, która jest przedmiotem pew-
nych obowiązków i odpowiedzialności, jak również pewnych 
praw, pośród których znajduje się na ogół prawo do sprawie-
dliwego wynagrodzenia. Praca zawodowa to praca architekta, 
cieśli, nauczyciela albo prace związane z gospodarstwem domo-
wym.

W pewien sposób można nazywać pracą zawodową również 
posługę kapłańską — tak robi niekiedy św. Josemaría5 — w tym 
znaczeniu, że jest to zadanie publiczne w służbie wszystkich 
ludzi, a konkretnie w służbie uświęcenia zwykłych wiernych 
w wykonywaniu rozmaitych profesji, przyczyniające się w ten 

3 Tamże, 70.
4 Przyjaciele Boga, 81.
5 Por. Przyjaciele Boga, 265.
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sposób do chrześcijańskiego budowania społeczeństwa — mi-
sji wymagającej współpracy kapłaństwa powszechnego i urzę-
dowego. Kapłaństwo samo w sobie jest uświęconą posługą, za-
daniem, które nie jest świeckie, lecz święte, niemniej nie czyni 
automatycznie świętym tego, kto je wykonuje. Kapłan musi 
walczyć o to, żeby uświęcać się w wykonywaniu swojej posługi 
i, w konsekwencji, może żyć duchem uświęcenia pracy, którego 
naucza Założyciel Opus Dei, wykonując pracę z „prawdziwie ka-
płańską duszą i całkowicie świecką mentalnością”6.

Należy przypomnieć, że czasami św. Josemaría nazywa pra-
cą zawodową również chorobę i starość oraz inne życiowe sy-
tuacje pochłaniające energię, którą można by poświęcić pracy 
zawodowej, gdyby było to możliwe. Taki jest, na przykład, przy-
padek osoby, która musi zająć się zdobyciem pracy. Nazywając 
to pracą zawodową, niewątpliwie przez analogię, św. Josemaría 
ukazuje, że ten, kto znajduje się w takich okolicznościach, po-
winien zachowywać się jak w pracy zawodowej, którą pragnie 
uświęcić. Tak jak miłość do Boga prowadzi do wykonywania 
w sposób doskonały obowiązków zawodowych, tak samo rów-
nież chory może starannie spełniać — w tym, co od niego zależy 
— z miłości do Boga i w sensie apostolskim, wymogi leczenia, 
ćwiczeń, diety i bycia dobrym chorym, który umie być posłuszny 
aż do utożsamienia się z Chrystusem, „posłusznym aż do śmier-
ci — i to śmierci krzyżowej”7. W tym sensie „choroba i starość, 
kiedy nadchodzą, zamieniają się w pracę zawodową. W ten spo-
sób nie zostaje przerwane poszukiwanie świętości, według du-
cha Dzieła, który opiera się na pracy zawodowej jak drzwi opie-
rają się na zawiasach”8. Przy innych okazjach, odnosząc się do 
tych, którzy szukają pracy, św. Josemaría zwykł mówić, że ich 
praca „zawodowa” polega właśnie w tej chwili na „poszukiwa-
niu pracy” i że z miłości do Boga powinni wykonywać jak najle-
piej wszystkie starania, których wymaga to zadanie.

6 List z 28 marca 1955 r., 3, w: A. de Fuenmayor, V. Gómez Iglesias, J. L. Illa-
nes, El itinerario jurídico del Opus Dei, historia y defensa de un carisma, Pam-
plona 1989, s. 286.

7 Flp 2, 8.
8 Zapiski z nauczania (AGP, P01 III-65, s. 11).
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W każdym razie, zgodnie z logiką, kiedy mówimy o pracy 
zawodowej, zazwyczaj myślimy o osobach wykonujących swój 
świecki zawód, nie zaś o tych innych sytuacjach, do których 
odnosi się przez analogię to określenie. W niniejszym rozdzia-
le będziemy mówić o pracy zawodowej we właściwym i zasad-
niczym znaczeniu, które stanowi oś lub „zawiasy” uświęcenia 
w nauczaniu św. Josemaríi.

Splot życia codziennego
Zadania rodzinne, zawodowe i społeczne tworzą splot, który jest 
materią uświęcenia i terenem apostolstwa zwykłego wiernego. 
Ten splot można uświęcać na różne sposoby. Jedną z dwóch za-
sadniczych cech sposobu, którego naucza św. Josemaría, jest to, 
że osią tego uświęcenia jest praca zawodowa — fundamentalny 
czynnik, przez który społeczeństwo świeckie kwalifikuje oby-
wateli9.

Ta cecha ma swoją podstawę w relacjach między uświęce-
niem osobistym pośród świata oraz wypełnianiem obowiązków 
zawodowych, rodzinnych i społecznych, jak będzie rozważane 
poniżej. Tutaj rozumie się przez świat społeczeństwo świeckie, 
które wierni świeccy przy współpracy kapłaństwa urzędowego 
muszą kształtować i przesycać duchem chrześcijańskim.

Uświęcenie pośród świata wymaga „uświęcenia świata  ab 
intra, z samego wnętrza społeczeństwa świeckiego”10, co polega 
na tym, żeby „rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z który-
mi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie 
dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale 
Stworzyciela i Odkupiciela”11. Aby zrealizować tę misję, istotne 
jest uświęcanie rodziny, która jest „początkiem i podstawą spo-
łeczności ludzkiej” oraz jej „pierwszą i żywotną komórką”12, ale 

9 Por. E. Burkhart, J. López, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san 
Josemaría,  Madrid 2013, t. 3, s. 222n.

10 List z 14 lutego 1950 r., 20.
11 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna  Lumen gentium, 31. 

Por. Ef 1, 10. 
12 Sobór Watykański II, Dekret Apostolicam actuositatem, 11. 
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społeczeństwo nie jest po prostu zbiorem rodzin, tak samo jak 
ciało nie jest tylko zbiorem komórek.

Istnieje organizacja i struktura, właściwe życie społeczeń-
stwa. Aby oświetlać je duchem chrześcijańskim, trzeba uświę-
cać, poza rodziną, stosunki społeczne, tworząc klimat przyjaźni 
i służby, współpracując na drodze uczestnictwa społecznego 
i politycznego przy ustanawianiu takich struktur, jak prawa 
świeckie, zgodne z godnością osoby ludzkiej, a w związku z tym 
z naturalnym prawem moralnym, nadając chrześcijański ton 
obyczajom, modom i rozrywkom. Nie wystarczają jednak do 
tego stosunki społeczne. Jest to także różna działalność zawo-
dowa, która zasadniczo kształtuje społeczeństwo, jego organi-
zację i życie, wpływając również w głęboki sposób na same sto-
sunki rodzinne i społeczne.

Uświęcenie pracy zawodowej, wraz z uświęceniem życia ro-
dzinnego i społecznego, jest nie tylko konieczne, by kształtować 
społeczeństwo zgodnie z wolą Bożą, ale służy za oś w splocie 
tworzącym tę działalność. To nie oznacza, że obowiązki zawo-
dowe są ważniejsze niż zadania rodzinne i społeczne, tylko że są 
wsparciem służącym do tworzenia rodziny i współżycia społecz-
nego. Tak jak nie służyłby do niczego zawias bez drzwi, również 
nie miałaby właściwie sensu — bez względu na to, jak by błysz-
czała — praca zawodowa odizolowana od całości, zamieniona 
w cel sam w sobie — praca, która nie byłaby osią uświęcenia 
całego życia codziennego, zawodowego, rodzinnego i społecz-
nego. A równocześnie czym byłyby drzwi bez zawiasów? Dla św. 
Josemaríi praca zawodowa i wypełnianie obowiązków rodzin-
nych i społecznych nie powinny wchodzić w konflikt, przeciw-
nie — są to nierozłączne elementy jedności życia niezbędnej do 
uświęcania się pośród świata i uświęcania go od środka.

Poza szczególną funkcją pracy, służącej do uświęcania spo-
łeczeństwa od środka, trzeba zastanowić się nad tym, że uświę-
cenie pracy może być traktowane jako oś życia duchowego, po-
nieważ ukierunkowuje osobę na Boga w głębokich aspektach 
poprzedzających życie rodzinne i społeczne; aspektach, którym 
to samo życie rodzinne i społeczne powinno służyć. Istotnie, 
używając słów Soboru Watykańskiego II, możemy powtórzyć, 
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że „Osoba ludzka jest i powinna być zasadą, podmiotem i ce-
lem wszystkich urządzeń społecznych, ponieważ z natury swej 
koniecznie potrzebuje ona życia społecznego”13. Mówiąc o insty-
tucjach społecznych, zaliczamy do nich, jak wskazuje nieco póź-
niej ten sam dokument, „rodzinę i wspólnotę polityczna, [które] 
odpowiadają bardziej bezpośrednio jego najgłębszej naturze”14. 
W związku z tym rodzina i społeczeństwo ukierunkowują się 
całkowicie na dobro osoby, która ma potrzebę życia społeczne-
go. Ze swej strony osoba ludzka musi poszukiwać dobra rodziny 
i społeczeństwa, ale nie kieruje się całkowicie ku temu dobru 
całą swoją istotą i działaniem. W ścisłym znaczeniu kieruje się 
tylko całkowicie na zjednoczenie z Bogiem, na świętość15.

Praca może być osią całego życia duchowego, ponieważ poza 
służeniem dobru rodziny i kształtowaniem chrześcijańskiego 
społeczeństwa jest polem doskonalenia człowieka i jego ukie-
runkowania ku Bogu w aspektach, które nie są objęte życiem 
rodzinnym i społecznym, tylko są szczególne dla środowiska za-
wodowego, jak sprawiedliwość w relacjach pracowniczych, od-
powiedzialność w samej pracy, pracowitość i wiele przejawów 
męstwa, stałości, lojalności, cierpliwości… — żeby wymienić tyl-
ko kilka przykładów — których wymaga praca zawodowa.

Ostatecznie stwierdzenie, że uświęcenie pracy jest „osią” 
uświęcenia pośród świata jest solidnie oparte na chrześci-
jańskiej wizji osoby i społeczeństwa. Zarówno przez wzgląd 
na misję uświęcania społeczeństwa od środka, ponieważ jest 
ono kształtowane głównie przez różne rodzaje pracy zawodo-
wej, jak też przez uświęcenie osobiste w spełnianiu tej misji, 
ponieważ uświęcenie pracy służy całkowitemu ukierunkowaniu 
osoby ludzkiej ku Bogu. Nie tylko przyczynia się do chrześci-
jańskiego uporządkowania życia rodzinnego i społecznego, ale 
służy całkowitemu utożsamieniu z Chrystusem poprzez dosko-
nalenie innych wymiarów osoby ludzkiej, których nie obejmują 
kwestie rodzinne i społeczne.

13 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 25.
14 Tamże.
15 Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae I-II, q. . 4 ad 3.
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Św. Josemaría odnosi się do całego tego zbioru elementów, 
kiedy zachęca do zastanowienia się nad tym, że „praca jest środ-
kiem, poprzez który człowiek wkracza w społeczeństwo, środ-
kiem, przy pomocy którego dopasowuje się do zespołu relacji 
międzyludzkich, instrumentem, który przydziela mu określoną 
pozycję, miejscem współżycia między ludźmi. Praca zawodowa 
i życie w świecie to dwie strony tego samego medalu, dwie rze-
czywistości, które wzajemnie są sobie potrzebne, przy czym jest 
niemożliwością zrozumieć jedną bez drugiej”16.

Powołanie zawodowe
Jako że praca jest osią życia duchowego, jest zrozumiałe, że św. 
Josemaría stwierdza, iż „powołanie zawodowe nie jest jedynie 
jakąś częścią, ale stanowi zasadniczą część naszego powołania 
nadprzyrodzonego”17.

Powołanie zawodowe odkrywa się w oparciu o cechy i zdol-
ności, jakie każdy otrzymał od Boga, w oparciu o obowiązki, 
które musi spełniać w miejscu i w okolicznościach, w jakich się 
znajduje, w oparciu o potrzeby rodziny i społeczeństwa, w opar-
ciu o rzeczywiste możliwości wykonywania takiego czy innego 
zawodu. Wszystko to, a nie tylko gusta czy skłonności — a tym 
bardziej jeszcze kaprysy fantazji — kształtuje powołanie zawo-
dowe każdego człowieka. Nosi ono nazwę powołania, ponieważ 
ten zbiór czynników reprezentuje wezwanie Boga do wyboru 
najbardziej odpowiedniej działalności zawodowej jako materii 
uświęcenia i apostolstwa.

Nie należy zapominać, że powołanie zawodowe jest częścią 
naszego powołania Bożego „w takiej mierze, w jakiej jest środ-
kiem do uświęcania nas i do uświęcania wszystkich innych”18, 
a w związku z tym „jeżeli w jakimś momencie powołanie zawo-
dowe oznacza przeszkodę, […] jeżeli pochłania kogoś do tego 
stopnia, że utrudnia lub uniemożliwia życie wewnętrzne albo 
wierne wypełnianie obowiązków stanu […], wówczas nie jest 

16 List z 6 maja 1945 r., 13.
17 Tekst z 31 maja 1954 r., w: J.L. Illanes, La santificación del trabajo, Madrid 

1981, s. 42.
18 List z 15 października 1948 r., 7.
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częścią powołania Bożego, ponieważ nie jest już powołaniem 
zawodowym”19.

Zważywszy, że powołanie zawodowe jest określone w części 
sytuacją każdego człowieka, nie jest ono wezwaniem do wyko-
nywania stałej i określonej z góry pracy zawodowej, niezależnie 
od okoliczności. „Powołanie zawodowe jest czymś, co konkre-
tyzuje się stopniowo przez całe życie. Niejednokrotnie ten, kto 
rozpoczął jakieś studia, odkrywa później, że lepiej nadaje się do 
innych zadań i poświęca się właśnie tym nowym zadaniom albo 
na koniec specjalizuje się w dziedzinie odmiennej od tej, którą 
przewidywał na początku; albo znajduje, wykonując już długo 
zawód, który wybrał, nową pracę, pozwalającą na poprawę po-
zycji społecznej jego bliskich lub na skuteczniejsze przyczynia-
nie się do dobra społeczności, albo wreszcie jest zmuszony z po-
wodów zdrowotnych do zmiany środowiska i zajęcia”20.

Powołanie zawodowe jest wezwaniem do wykonywania ja-
kiegoś zawodu w społeczeństwie. Nie jakiegokolwiek, ale tego 
(w ramach istniejących możliwości), przy którego pomocy najle-
piej można osiągnąć nadprzyrodzony cel, ku któremu zwraca się 
praca jako materia, jako środek uświęcenia i apostolstwa, przy 
pomocy którego „zarabia się na życie, utrzymuje się rodzinę, 
przyczynia się do wspólnego dobra, rozwija swą osobowość”21. 
Nie należy wybierać najprostszej pracy, jak gdyby było nieważ-
ne, jaka ona jest, ani też wybierać powierzchownie, kierując się 
tylko ludzkim gustem lub blichtrem. Kryterium wyboru musi 
być miłość do Boga i do dusz — służba, jaką można świadczyć 
rozszerzaniu Królestwa Chrystusa i postępowi ludzkiemu przy 
pomnożeniu otrzymanych talentów.

Kiedy oś jest w zawiasie dobrze umieszczona i nasmaro-
wana, drzwi obracają się pewnie i delikatnie. Kiedy praca jest 
pewnie osadzona w sensie synostwa Bożego, kiedy jest pracą 
dziecka Bożego — dziełem Bożym jak praca Chrystusa — cały 
splot życia codziennego może poruszać się w harmonijny spo-
sób, otwierając wnętrze społeczeństwa na łaskę Bożą. Jeżeli bra-

19 Tamże.
20 Tamże, 33.
21 Rozmowy z prałatem Escrivą, 70.
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kuje tej osi, jak będzie można przesycić społeczeństwo duchem 
chrześcijańskim? Natomiast jeżeli oś jest zardzewiała, wykrzy-
wiona albo źle umieszczona, do czego się przyda, nawet jeśli jest 
wykonana z bardzo cennego metalu?

Jeżeli praca wchodzi w konflikt z zadaniami rodzinnymi 
i społecznymi, jeżeli im przeszkadza, komplikuje je, a nawet 
je paraliżuje, będzie trzeba zadać sobie pytanie, do czego służy 
oś bez drzwi. A przede wszystkim, jeżeli praca jest pozbawiona 
swojej podstawy, jaką jest synostwo Boże, gdyby nie była to pra-
ca uświęcona, jaki sens miałaby dla chrześcijanina?

„Prośmy o światło Pana Naszego Jezusa Chrystusa i błagaj-
my Go, aby nam pomógł odkrywać w każdej chwili ten boski 
sens, który sprawia, że nasza praca zawodowa staje się fun-
damentem i osią powołania do świętości. Z Ewangelii wiecie, 
że Jezus był znany jako faber, filius Mariae (Mk 6, 3), rzemieślnik, 
syn Maryi. Zatem również i my winniśmy ze świętą dumą wy-
kazać czynem, że jesteśmy ludźmi, którzy pracują, rzeczywiście 
pracują!”22.

22 Przyjaciele Boga, 62.
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8. Pracować z miłości

„Człowiek nie powinien ograniczać się do robienia rzeczy, do 
wytwarzania przedmiotów. Praca rodzi się z miłości, wyraża 
miłość, jest skierowana ku miłości”1. Kiedy czytamy te słowa św. 
Josemaríi, możliwe, że w głębi duszy powstają pewne pytania 
stanowiące przejście do szczerego dialogu z Bogiem: po co pra-
cuję? jaka jest moja praca? do czego zmierzam albo czego po-
szukuję w mojej pracy zawodowej? Jest to czas przypomnienia, 
że celem naszego życia nie jest robienie czegoś, tylko miłowanie 
Boga. „Świętość nie polega na robieniu codziennie czegoś trud-
niejszego, tylko na robieniu tego samego codziennie z większą 
miłością”2.

Wielu ludzi pracuje — i to dużo pracuje — ale nie uświęca 
swojej pracy. Robią coś, wyznaczają cele, starają się osiągać re-
zultaty — z poczucia obowiązku, chęci zysku zarobku albo am-
bicji. Niekiedy odnoszą sukces, innym razem ponoszą porażkę; 
cieszą się lub smucą, w stosunku do swojego zadania odczuwają 
zainteresowanie i pasję albo też rozczarowanie i wstręt. Prze-
żywają zadowolenie pomieszane z niepokojami, lękami i tro-
skami. Niektórzy dają się ponieść skłonności do działania, inni 
do lenistwa…

1 To Chrystus przechodzi, 48. 
2 Zapiski z nauczania (AGP, P10, 25).
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Wszystko to łączy się z tym samym planem, planem natury 
ludzkiej zranionej konsekwencjami grzechu, z jej konfliktami 
i kontrastami — jak labirynt, gdzie człowiek, który żyje we-
dług ciała (używając słów św. Pawła —  animalis homo), włóczy 
się  w pułapce wędrówki tam i sam, ale nie wkracza na drogę 
wolności i jej sensu. Jednakże istnieje inna możliwość, o której 
również mówi Apostoł — życie według Ducha, to znaczy życie 
dzieci Bożych, które dają się prowadzić Miłości3.

Praca rodzi się z miłości
Co oznacza dla chrześcijanina, że „praca rodzi się z miłości, wy-
raża miłość, jest skierowana ku miłości”4? Przede wszystkim na-
leży zauważyć, do jakiej miłości odnosi się św. Josemaría. Istnie-
je miłość zwana miłością pożądania, kiedy kocha się coś, żeby 
zaspokoić własny wrażliwy gust albo pragnienie przyjemności. 
To nie jest miłość, z której rodzi się ostatecznie praca dziecka 
Bożego, chociaż często ktoś pracuje z przyjemnością i pasjonuje 
go jego zawodowe zadanie.

Chrześcijanin nie może pracować tylko wtedy lub przede 
wszystkim wtedy, kiedy ma na to ochotę albo coś dobrze mu 
wychodzi. Praca rodzi się z innej, wyższej miłości: miłości połą-
czonej z życzliwością, poszukującej bezpośrednio dobra osoby 
miłowanej, a nie własnego interesu. Jeżeli miłość z życzliwością 
jest wzajemna, rodzi się miłość przyjaźni5, która jest o tyle więk-
sza, im bardziej jest się gotowym nie tylko do dawania czegoś, 
ale do dawania samego siebie dla dobra przyjaciela.  „Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przy-
jaciół swoich”6.

My, chrześcijanie, możemy miłować Boga miłością przyjaź-
ni nadprzyrodzonej, ponieważ On uczynił nas swoimi dziećmi 
i chce, żebyśmy traktowali Go z synowską ufnością i dostrze-
gali w innych Jego dzieciach naszych braci. Do tej miłości od-

3 Por. Ga 5, 16.18.22; Rz 8, 14.
4 To Chrystus przechodzi, 48.
5 Por. Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae II-II, q. 23, a. 1.
6 J 15, 13.
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nosi się św. Josemaría, kiedy pisze, że „praca rodzi się z miło-
ści” — jest to miłość dzieci Bożych, które są przyjaciółmi Boga, 
miłość nadprzyrodzona do Boga i do innych ludzi przez wzgląd 
na Boga: „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Du-
cha Świętego, który został nam dany”7.

Pragnienie dobra drugiej osoby nie zawsze prowadzi do 
spełniania jej woli. Może się zdarzyć, że to, czego chce druga 
osoba, nie jest dobrem. Często zdarza się to matkom, które 
nie dają swoim dzieciom wszystkiego, o co proszą, jeżeli może 
im to przynieść szkodę. Natomiast miłowanie Boga jest zawsze 
pragnieniem Jego Woli, ponieważ Wola Boża jest dobrem.

Dlatego dla chrześcijanina praca rodzi się z miłości do Boga, 
ponieważ miłość synowska prowadzi nas do pełnienia Jego 
Woli, a Wolą Bożą jest, żebyśmy pracowali8. Święty Josemaría 
mawiał, że „jeśli naprawdę chcemy uświęcić pracę, musimy 
spełnić nieuchronnie pierwszy warunek: pracować”9. On sam 
chciał pracować jak osiołek w kieracie, z miłości do Boga, któ-
ry błogosławił jego hojność niezliczonymi owocami świętości 
na całym świecie.

Wypełnianie tego podstawowego i koniecznego warunku 
jest równoważne z tym, żeby „pracować tyle, ile chce Bóg” — ani 
mniej, ani więcej. Działalność zawodowa jest przedmiotem cno-
ty moralnej, pracowitości, która wyznacza „złoty środek” — do-
skonałość, gdyż to jest właśnie cnota — między niewielką ilością 
pracy albo unikaniem pracy, czyli przyzwoleniem na lenistwo 
a pracą w nadmiarze, z zaniedbywaniem innych obowiązków, 
które należy wykonywać.

Dla tego, kto pragnie uświęcać pracę, lenistwo jest „pierw-
szym frontem, na którym należy walczyć”10. Przeciwnie do tego, 
nadmierna pracowitość ulega deformacji, kiedy nie stawia się 
pracy należytych ograniczeń, wymaganych przez konieczny od-
poczynek albo opiekę nad rodziną i inne relacje, o które należy 
dbać. Święty Josemaría ostrzega przed niebezpieczeństwem 

7 Rz 5, 5.
8 Por. Rdz 2, 15; 3, 23; Mk 6, 3; 2 Tes 3, 6-12. 
9 Kuźnia, 698; por. Droga, 998. 
10 List z 24 marca 1931 r., 10. 
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nieumiarkowanego oddania pracy — przed „pracoholizmem”, 
jak nazywa tę wadę, żeby dać do zrozumienia, że chodzi o ro-
dzaj patologicznego rozpalenia działalności zawodowej. „Od-
rzucajcie nadmierny pracoholizm, to znaczy  nieumiarkowane 
przywiązanie do własnej pracy zawodowej, która w końcu za-
mienia się w fetysz, w cel, przestając być środkiem”11.

Praca objawia miłość
Praca chrześcijanina objawia miłość, nie tylko dlatego że, jak 
zauważyliśmy, miłość do Boga prowadzi do pracy, lecz dlatego 
że prowadzi do dobrej pracy, ponieważ tego chce Bóg. Ludzka 
praca jest istotnie udziałem w Jego stwórczym dziele12, nato-
miast On — który stworzył wszystko z Miłości — chciał, żeby 
Jego dzieła były doskonałe13  i żebyśmy naśladowali Jego spo-
sób działania.

Doskonałym wzorcem ludzkiej pracy jest praca Chrystusa, 
o którym Ewangelia mówi, że  „dobrze uczynił wszystko”14. Te 
słowa pochwały, wypowiedziane spontanicznie na widok cu-
dów, zdziałanych na mocy Jego Bóstwa, mogą być stosowane 
również — tego chce św. Josemaría — do pracy Jezusa w warsz-
tacie w Nazarecie, wykonywanej na mocy Jego człowieczeń-
stwa. Była to praca wypełniana z Miłości do Ojca i do nas. Pra-
ca, która objawiała tę Miłość poprzez doskonałość, z jaką była 
wykonywana. Nie tylko doskonałość techniczną, ale zasadniczo 
doskonałość moralną, ludzką: doskonałość wszystkich cnót, 
jakie miłości udaje się wprowadzić w życie, nadając im jedyny 
w swoim rodzaju ton szczęścia serca pełnego Miłości, które pło-
nie pragnieniem poświęcenia życia.

Zawodowe zadanie chrześcijanina, kiedy jest dobrze wyko-
nane, ukazuje miłość do Boga. Nie oznacza to, że wynik jest po-
zytywny, tylko że ktoś próbował pracować w najlepszy możliwy 

11 List z 24 grudnia 1951 r., 82. 
12 Por. Św. Jan Paweł II, Encyklika  Laborem exercens, 25;  Katechizm Kościoła 

Katolickiego, 2460. 
13 Por. Pwt 32, 4 (Wulgata); Rdz 1, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Por. Katechizm Kościoła 

Katolickiego, 302. 
14 Mk 7, 37.
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sposób, angażując cnoty i używając środków dostępnych w kon-
kretnych okolicznościach.

„Dla katolika pracować to nie tylko spełniać obowiązki, lecz 
także miłować! Przekraczać siebie — chętnie i zawsze — w wy-
pełnianiu obowiązków i w poświęceniu”15. „Wykonujcie zatem 
waszą pracę, wiedząc, że ogląda ją Bóg: laborem manuum mearum 
respexit Deus (Rdz 31, 42). Dlatego nasze zadania muszą być świę-
te i godne Boga — nie tylko wykończone do ostatniego szcze-
gółu, ale realizowane z moralną prawością, z uczciwością, ze 
szlachetnością, z lojalnością, ze sprawiedliwością”16. Motywacją 
dobrej pracy jest ostatecznie to, że „nie możemy ofiarować Panu 
czegoś, co w miarę naszych ograniczonych możliwości nie jest 
doskonałe, wykonane bez błędu, starannie w najdrobniejszych 
szczegółach: Bóg nie przyjmuje partaniny”17. Między pracą oso-
by, która zamierza ofiarować Bogu źle wykonaną (dobrowolnie) 
pracę a pracą tej samej osoby, jeżeli zaczyna pracować dobrze, 
żeby ofiarować Bogu to, co najlepsze, istnieje tak wielka różni-
ca jak między ofiarą Kaina i ofiarą Abla. Bóg przyjął ofiarę tego 
drugiego, podczas gdy odrzucił ofiarę pierwszego z nich.

Miłość do Boga objawia się zawsze, w taki czy inny sposób, 
w zawodowej działalności tego, kto wykonuje swoje zadanie, 
żeby podobać się Bogu. Być może zwykłe spojrzenie na różne 
osoby, które wykonują tę samą działalność, nie jest wystarcza-
jące, żeby pojąć motywację, z jaką ją wykonują. Jednakże gdyby 
można było bardziej drobiazgowo i uważniej obserwować całe 
zachowanie w pracy — nie tylko aspekty techniczne, ale rów-
nież relacje z pozostałymi kolegami, ducha służby, sposób prze-
żywania lojalności, radość i pozostałe cnoty — byłoby trudno 
przeoczyć „bonus odor Christi”18, miłą Bogu wonność Chrystusa, 
którą wydziela praca któregoś z pracowników.

W jaki sposób ma przejść niepostrzeżenie fakt, że, na przy-
kład, sprawiedliwość jest uformowana przez miłość i że nie jest 
zwykłą ludzką twardą i suchą sprawiedliwością? Albo jakże ma 

15 Bruzda, 527.
16 List z 15 października 1948 r., 26. 
17 Przyjaciele Boga, 55.
18 2 Kor 2, 15.
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się nie wyróżniać uczciwość z miłości do Boga od uczciwości 
z lęku, że zostanie odkryty jakiś błąd albo od uczciwości, która 
szuka jedynie uznania innych osób albo samopotwierdzenia? 
Jakże nie zauważyć miłości do Boga w ofierze, jakiej wymaga 
służba innym, w hojnej pomocy, której nie da się wyjaśnić ludz-
kimi kalkulacjami…?

Jeżeli praca nie objawia miłości do Boga, być może chodzi 
o to, że przygasa ogień owej miłości. Jeżeli nie zauważy się cie-
pła, jeżeli po pewnym czasie codziennego obcowania z kolega-
mi z pracy, nie wiedzą oni, czy mają u swojego boku prawego 
chrześcijanina czy jedynie przyzwoitego i słownego człowieka, 
wówczas być może chodzi o to, że sól straciła smak19. Miłość do 
Boga nie potrzebuje etykiet, żeby dać się rozpoznać. Jest zaraź-
liwa, rozprzestrzenia się sama z siebie. Warto zadać sobie pyta-
nie, czy moja praca objawia miłość do Boga? Ileż modlitwy może 
tryskać z tego pytania?!

Praca zwraca się ku miłości
„Potraktujmy Pana jako cel każdej naszej pracy, którą musimy 
wykonać  „non quasi hominibus placentes, sed Deo qui probat corda 
nostra” (1 Tes 2, 4); aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, któ-
ry bada nasze serca”20. Chociaż św. Josemaría wspomina ten 
aspekt (celowość pracy) na trzecim miejscu — po stwierdzeniu, 
że praca rodzi się z miłości i że objawia miłość — jest to motor, 
który wprawia w ruch pozostałe dwa aspekty, ponieważ ukie-
runkowanie pracy na miłość Boga nie jest celem obok pracy, 
tylko świadomie przyjętą ostateczną przyczyną, popychającą do 
pracy, i to do dobrej pracy.

Należy często zadawać sobie pytanie, dlaczego pracujemy. 
Z miłości do Boga czy z miłości własnej? Może się wydawać, 
że istnieją inne możliwości, jak na przykład praca z przyzwy-
czajenia, żeby dobrze wypaść lub z konieczności… Jednakże 
takie wrażenie wskazuje, że nie zostało to zbadane do głębi, 
ponieważ taka motywacja nie może być ostateczną odpowie-

19 Por. Mt 5, 13.
20  List z 9 stycznia 1932 r., 15.
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dzią. Również jeść trzeba z konieczności, żeby żyć, ale należy 
zadać sobie pytanie: po co chcemy żyć — dla chwały Boga czy 
dla własnej chwały? Tak samo dzieje się z pracą. Nie ma więcej 
alternatyw. Dlatego św. Josemaría zachęca: „Pracujcie zwróce-
ni do Boga, nie pożądając ludzkiej chwały”. I dalej stwierdza, 
że „niektórzy widzą w pracy środek do zdobywania zaszczytów 
albo osiągania władzy lub bogactwa, które zaspokoi ich osobiste 
ambicje, albo wreszcie, żeby odczuwać dumę z własnej zdolno-
ści do działania”21.

Ten, kto szczerze przeprowadza rachunek sumienia, pro-
sząc Boga o światło, odkryje, gdzie jest jego serce, gdy on sam 
wykonuje swoje zajęcia zawodowe. Od tego zaś ostatecznie za-
leży wartość jego zadania. Na końcu czasów — naucza Jezus 
— „dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawio-
ny. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zo-
stawiona”22. Wykonywali tę samą pracę, ale nie mieli tego same-
go w sercu, a ich cel był różny.

„Dodaj do swoich codziennych obowiązków zawodowych 
nadprzyrodzoną motywację, a uświęcisz swoją pracę”23. Te sło-
wa opisują skrótowo wszystkie poprzednie aspekty. Dodawanie 
motywacji nadprzyrodzonej jest tym samym, co ukierunkowa-
nie pracy ku miłości Boga i do innych przez wzgląd na Boga. To 
zaś odpowiada przemianie pracy w modlitwę.

Należy również zastanowić się nad tym, że praca, która kie-
ruje się ku miłości Boga, jest czynem pozostawiającym głęboki 
ślad w tym, kto ją wykonuje. Praca z miłości powoduje wzrost 
w miłości, w miłości Bożej (caritas), która jest istotą świętości. 
Praca wykonywana z miłości uświęca nas, ponieważ kiedy pra-
cuje się w ten sposób, rozszerza się zdolność otrzymywania 
w większej mierze miłości, jaką Duch Święty rozlewa w sercach. 
Ostatecznie jest to praca, która sprawia, że wzrastamy jako 
dzieci Boże.

21 List z 15 października 1948 r., 18.  
22 Mt 24, 40-41.
23 Droga, 359.
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Kiedy praca zwraca się ku miłości, utożsamia nas z Chrystu-
sem — perfectus Deus, perfectus homo24[24], prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem. Tutaj dostrzegamy, że ten trze-
ci aspekt zamyka poprzedni, do którego już się odnosiliśmy. 
Dlatego że praca z miłości do Boga i do innych przez wzgląd 
na Boga domaga się wkładania w jej wykonywanie chrześci-
jańskich cnót. Przede wszystkim wiary i nadziei, które miłość 
wywołuje i ożywia. Potem zaś ludzkich cnót, za których pośred-
nictwem działa i rozwija się miłość. Zadania zawodowe, jeżeli 
są wykonywane z miłości, zamieniają się w teren, na którym 
praktykowane są najróżniejsze ludzkie i nadprzyrodzone cnoty: 
pracowitość, porządek, dobre wykorzystywanie czasu, męstwo 
polegające na wykańczaniu roboty, dbałość o drobiazgi… i tak 
wiele detali związanych z troską o innych, które są przejawami 
szczerej i delikatnej miłości25. Zaś to praktykowanie ludzkich 
cnót jest niezbędne, abyśmy mogli stać się ludźmi kontempla-
cji pośród świata.

„Kontempluję, dlatego że pracuję i pracuję, dlatego że kon-
templuję”26, powiedział  św. Josemaría przy pewnej okazji. Mi-
łość i poznanie Boga — kontemplacja — prowadziły go do pracy, 
dlatego stwierdzał: „pracuję, dlatego że kontempluję”. Nato-
miast praca ta zamieniała się w środek uświęcenia i kontempla-
cji: „kontempluję, dlatego że pracuję”.

Niczym kolisty ruch — od kontemplacji do pracy i od pra-
cy do kontemplacji — który zacieśnia się coraz bardziej wokół 
swojego centrum — Chrystusa, pociągającego nas ku sobie, 
a wraz z nami pociągającego wszystko inne, żeby przez Chry-
stusa, z Chrystusem i w Chrystusie była oddawana wszelka 
cześć i chwała Bogu Ojcu w jedności Ducha Świętego27.

Rzeczywistość polegająca na tym, że praca dziecka Bożego 
zwraca się ku miłości i dlatego je uświęca, jest zasadniczą przy-
czyną, która, w ostatecznie najważniejszej perspektywie świę-

24 Symbol atanazjański. 
25 Por. J. Echevarría, List pasterski z 4 lipca 2002 r., 13.
26 Zapiski z nauczania, 2 listopada 1964 r.
27 Por. Mszał Rzymski, zakończenie Modlitwy Eucharystycznej.
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tości, nie pozwala mówić o zawodach wyższej lub niższej kate-
gorii.

„Godność pracy oparta jest na Miłości”28. „Wszystkie pra-
ce mogą mieć tą samą wartość nadprzyrodzoną; nie ma zadań 
wielkich czy małych — wszystkie są wielkie, jeśli się je wypełnia 
z miłości. Te, które uważa się za wielkie, karleją, gdy zatraca się 
chrześcijański sens życia”29.

Gdyby zabrakło miłości, praca straciłaby swoją wartość 
przed Bogiem, bez względu na to, jaka okazałaby się przed ludź-
mi. „Gdybym też […] znał wszystkie tajemnice i posiadał wszel-
ką wiedzę […], a miłości bym nie miał, byłbym niczym”30, pisze 
św. Paweł. Tym, co się liczy, jest „wysiłek wykonywania po Boże-
mu rzeczy ludzkich, wielkich i małych, ponieważ dzięki Miłości 
wszystkie one uzyskują nowy wymiar”31.

28 To Chrystus przechodzi, 48.
29 Rozmowy z prałatem Escrivą, 109. 
30 1 Kor 13, 2.
31 To Chrystus przechodzi, 60.
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9. Krzyż i zmartwychwstanie w pracy

Dzięki światłu otrzymanemu od Boga św. Josemaría zrozu-
miał do głębi sens pracy w życiu chrześcijanina, powołanego 
do utożsamiania się z Chrystusem pośród świata. Lata Jezusa 
w Nazarecie jawiły się św. Josemaríi jako pełne znaczenia, kiedy 
rozważał, że w rękach Jezusa „praca, a była to praca podobna do 
tej, jaką wykonują miliony ludzi na całym świecie, przekształca 
się w zadanie Boskie, w pracę odkupienia, w drogę zbawienia”1.

Świadomość, że chrześcijanin przez chrzest jest dzieckiem 
Bożym i uczestnikiem kapłaństwa Jezusa Chrystusa prowadzi 
do kontemplowania pracy Jezusa jako wzorca naszego zadania 
zawodowego. Żywego wzorca, który musi się w nas kształtować, 
a nie po prostu przykładu do naśladowania. Chrześcijanin jest 
powołany bardziej do tego, żeby pracować w Chrystusie, w zjed-
noczeniu swojego życia z życiem Chrystusa, niż do tego, żeby 
pracować jak Chrystus.

Dlatego istotne jest, abyśmy niezwykle uważnie kontemplo-
wali zajęcia Pana w Nazarecie. Nie wystarczy powierzchowne 
spojrzenie. Trzeba zastanowić się nad zjednoczeniem swoich 
codziennych zajęć z poświęceniem Jego życia na Krzyżu i z Jego 
Zmartwychwstaniem i Wniebowstąpieniem, ponieważ tylko 
w ten sposób będziemy mogli odkryć, że Jego praca — a także 

1 Rozmowy z prałatem Escrivą, 55.
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nasza praca, w takim stopniu, w jakim jesteśmy z Nim zjedno-
czeni — jest odkupieńcza i uświęcająca.

W Nazarecie i na Kalwarii
Człowiek został stworzony, żeby miłować Boga, zaś miłość obja-
wia się w wypełnianiu Jego Woli z dziecięcym posłuszeństwem. 
Jednakże od początku człowiek był nieposłuszny, a przez nie-
posłuszeństwo na świat przyszły ból i śmierć. Syn Boży przyjął 
naszą naturę, żeby odkupić grzech, będąc doskonale posłusz-
nym swoją ludzką wolą Woli Bożej. Albowiem jak przez niepo-
słuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, 
tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedli-
wymi2.

Ofiara Kalwarii jest szczytem posłuszeństwa Ojcu: „Chry-
stus stał się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżo-
wej”3. Przyjmując dobrowolnie ból i śmierć, które w najwięk-
szym stopniu sprzeciwiają się naturalnemu pragnieniu ludzkiej 
woli, okazał w najwyższy sposób, że nie przyszedł, żeby czynić 
swoją wolę, tylko Wolę Tego, który Go posłał4. Jednakże odda-
nie Pana w Jego Męce i Śmierci na Krzyżu nie jest pojedynczym 
czynem posłuszeństwa z Miłości. Jest najwyższym wyrazem 
pełnego i absolutnego posłuszeństwa, które było obecne w ciągu 
całego Jego życia i w każdej chwili przejawiało się w odmienny 
sposób: „Oto idę — w zwoju księgi napisano o Mnie — abym 
spełniał wolę Twoją, Boże”5.

Kiedy Jezus miał dwanaście lat, a Maryja i Józef odnaleźli Go 
pośród uczonych w Piśmie w Świątyni po trzech dniach poszu-
kiwań, odpowiedział im: „Czy nie wiedzieliście, że powinienem 
być w tym, co należy do mego Ojca?”6. Ewangelia nie mówi nic 

2 Rz 5, 19.
3 Flp 2, 8.
4 Por. J 6, 38; Łk 22, 42.
5 Hbr 10, 7; Ps 40(39), 8-9.
6 Łk 2, 49.
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więcej na temat Jego życia ukrytego, poza tym, że był posłuszny 
i — „był im poddany”7 — że pracował — „był cieślą”8.

Niemniej słowa Jezusa w Świątyni oświetlają lata w Naza-
recie. Wskazują, że kiedy był posłuszny swoim rodzicom i kiedy 
pracował, był w tym, co należy do Jego Ojca i pełnił Bożą Wolę. 
I tak jak pozostając w Świątyni, nie odrzucił trzydniowego cier-
pienia — trzydniowego, jak podczas Triduum Paschalnego — 
ponieważ znał cierpienie swoich rodziców, którzy szukali Go 
zmartwieni, ani nie odrzucił trudności, jakie niesie ze sobą speł-
nianie obowiązku w pracy i w całym życiu codziennym.

Posłuszeństwo w Nazarecie nie było posłuszeństwem mniej 
ważnym, lecz tą samą wewnętrzną dyspozycją, która zawiodła 
Jezusa do oddania życia na Kalwarii. Było to posłuszeństwo ze 
wszystkich ludzkich sił, pełne utożsamienie się w każdym mo-
mencie z Wolą Bożą. Na Kalwarii Jezus objawił się, przelewa-
jąc całą swoją Krew, natomiast w Nazarecie – oddając ją dzień 
po dniu, kropla po kropli, w swojej pracy rzemieśnika, wytwa-
rzającego narzędzia do uprawiania roli i przedmioty przydatne 
w domu.

„Był to faber, filius Mariae  (Mk 6, 3) — cieśla, syn Maryi. I był 
Bogiem, i dokonywał odkupienia rodzaju ludzkiego, przyciąga-
jąc wszystkich do siebie (J 12, 32)”9. Odkupieńczej wartości życia 
Jezusa w Nazarecie nie można zrozumieć, jeżeli oddziela się ją 
od Krzyża, jeżeli nie pojmuje się, że w swojej codziennej pracy 
Jezus wypełniał w doskonały sposób Wolę Ojca, z Miłości, z go-
towością, aby osiągnąć pełnię swojego posłuszeństwa na Kalwa-
rii10.

Z tego samego powodu, kiedy nadchodzi najwyższy moment 
Golgoty, Pan ofiaruje całe swoje życie, również pracę z Nazare-
tu. Krzyż jest ostatecznym kamieniem Jego posłuszeństwa, jak 
zwornik łuku w katedrze. Jest owym kamieniem, który nie tylko 
utrzymuje się na innych, ale który swoim ciężarem sam spaja 
pozostałe kamienie. W ten sposób również spełnianie Woli Bo-

7 Łk 2, 51.
8 Mk 6, 3. Por. Mt 13, 55.
9 To Chrystus przechodzi, 14.
10 Por. Mk 10, 33-34; Łk 12, 49-50.
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żej w codziennym życiu Jezusa posiada całą siłę posłuszeństwa 
Krzyża, a równocześnie osiąga w nim swój szczyt, podtrzymuje 
go i za jego pośrednictwem wznosi się do Ojca w odkupieńczej 
Ofierze za wszystkich ludzi.

Wypełnianie obowiązku
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”11. Naśladowa-
nie Chrystusa w codziennej pracy to pełnienie w niej Bożej Woli 
z tym samym posłuszeństwem Chrystusa: „usque ad mortem, 
aż do śmierci”12. Nie oznacza to tylko, że chrześcijanin powinien 
być gotów raczej umrzeć niż zgrzeszyć. Oznacza to o wiele wię-
cej. W każdym momencie należy się starać, aby umierała nasza 
własna wola, oddając to, co jest własnego w swoim chceniu, że-
byśmy mogli  przemieniać Wolę Bożą w swoją.

We własnej, ludzkiej woli Jezusa leżą dobre i prawe skłon-
ności naszej natury i to właśnie ofiaruje Ojcu w Ogrodzie Oliw-
nym, kiedy się modli: „Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech 
się stanie!”13. Natomiast nasza własna wola jest również ego-
izmem, nieuporządkowaną miłością do samego siebie. Pan nie 
nosił w sobie takich cech, ale poniósł je na Krzyż, żeby nas od-
kupić. Z naszej strony, z pomocą Jego łaski, możemy ofiarować 
Bogu walkę z miłości przeciwko egoizmowi, który gnieździ się 
w naszych sercach. Aby utożsamić się z Wolą Bożą, każdy musi 
ostatecznie powiedzieć jak św. Paweł: „razem z Chrystusem zo-
stałem przybity do krzyża”14.

„Trzeba oddać się całkowicie, trzeba wyrzec się wszystkie-
go. Trzeba, by ofiara była całopalna”15. Nie chodzi o to, żeby rezy-
gnować ze szlachetnych ideałów i projektów, tylko żeby zawsze 
kierować je ku spełnianiu Woli Bożej. On chce, żebyśmy zdoby-
wali zysk z talentów, których nam udzielił. Posłuszeństwo i ofia-

11 Łk 9, 23.
12 Flp 2, 8.
13 Łk 22, 42.
14 Ga 2, 19.
15 Droga, 186.
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ra z własnej woli w pracy polega na wykorzystywaniu talentów 
dla chwały Bożej i w służbie innym ludziom, nie zaś z próżności 
i dla własnych interesów.

A zatem jak Bóg chce, żebyśmy wykorzystywali talenty? Co 
musimy zrobić, żeby spełniać Jego Wolę w naszej pracy? Na to 
pytanie można odpowiedzieć krótko, jeżeli rozumie się dobrze 
wszystko to, co znajduje się w odpowiedzi: Bóg chce, żebyśmy 
wypełniali nasz obowiązek. „Czy naprawdę chcesz osiągnąć 
świętość? — Spełniaj drobne obowiązki każdej chwili: czyń, co 
powinieneś, skupiony na tym, co czynisz”16.

W obowiązkach życia codziennego objawia się Wola Boża. 
Ze swej natury wypełnianie obowiązku wymaga poddania wła-
snej woli temu, co należy zrobić. Jest to konstytutywne dla po-
słuszeństwa dziecka Bożego. Chodzi o to, żeby nie przyjmować 
jako najwyższej normy postępowania własnego gustu, skłonno-
ści albo tego, co nam się podoba. Powinniśmy za normę przyjąć 
to, czego chce Bóg, to znaczy żebyśmy spełniali nasze obowiąz-
ki.

Jakie obowiązki? Sama praca jest obowiązkiem wyznaczo-
nym przez Boga od początku i dlatego powinniśmy rozpocząć 
od walki z lenistwem. Następnie ten ogólny obowiązek konkre-
tyzuje się w zawodzie, jaki ktoś wykonuje, bowiem każdy za-
wód ma swoje szczególne obowiązki — zgodnie z zawodowym 
powołaniem będącym częścią Bożego powołania17. Pośród tych 
obowiązków są ogólne wymogi moralności zawodowej, zasad-
nicze w życiu chrześcijanina, i inne, które wynikają ze szczegól-
nych okoliczności każdej osoby.

Spełnianie tych obowiązków jest Wolą Boga, ponieważ On 
stworzył człowieka, żeby swoją pracą doskonalił stworzenie18. 
To zaś niesie ze sobą, w przypadku zwykłych wiernych, wyko-
nywanie w sposób doskonały zajęć doczesnych, zgodnie z ich 
własnymi prawami, dla dobra osób, rodziny i społeczeństwa. 
Dobro zaś odkrywa się rozumem, a w sposób najpewniejszy 
i najpełniejszy rozumem oświetlonym żywą wiarą — to „wiara, 

16 Tamże, 815.
17 Por. Rozmowy z prałatem Escrivą, 60.
18 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 302.
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która działa przez miłość”19. Postępowanie w taki sposób, reali-
zacja Woli Bożej, to posiadanie dobrej woli. Niekiedy można 
żądać heroizmu, a z pewnością w każdym przypadku żąda się 
heroizmu w trosce o codzienne drobiazgi. Heroizmu, który Bóg 
błogosławi pokojem i radością serca: „na ziemi pokój ludziom 
Jego upodobania”20; „nakazy Pana słuszne — radują serce”21.

Chrześcijańskiego ideału spełniania obowiązku nie urze-
czywistnia osoba obowiązkowa, która ściśle wypełnia swoje 
obowiązki wynikające ze sprawiedliwości. Dziecko Boże ma 
o wiele obszerniejszą i głębszą koncepcję obowiązku. Rozważa 
fakt, że sama miłość jest pierwszym obowiązkiem, pierwszym 
przykazaniem Woli Bożej. Dlatego stara się spełniać z miłości 
i z miłością zawodowe obowiązki sprawiedliwości; co więcej, 
wykonuje więcej niż powinna, nie uważając jednakże, że prze-
sadza z obowiązkami, ponieważ Jezus Chrystus oddał swoje ży-
cie za nas. Jako że ta miłość — miłość dzieci Bożych — jest isto-
tą świętości, jest zrozumiałe, że św. Josemaría naucza, że bycie 
świętymi można w skrócie określić jako spełnianie obowiązku 
każdej chwili.

Wartość wysiłku i zmęczenia
„Praca sama w sobie nie jest ani ciężarem, ani przekleństwem 
czy karą: mówią tak ci, którzy nie czytali uważnie Pisma Świę-
tego”22. Bóg stworzył człowieka, żeby uprawiał ziemię i opieko-
wał się nią23 i dopiero po grzechu powiedział mu: „w pocie czoła 
jeść będziesz chleb”24. Przykrością będącą skutkiem grzechu jest 
zmęczenie, które towarzyszy pracy, nie zaś praca sama w sobie, 
natomiast Mądrość Boża zamieniła zmęczenie w narzędzie od-
kupienia. Przyjmowanie zmęczenia w taki sposób jest dla nas 
integralną częścią posłuszeństwa Woli Bożej. Odkupieńczego 
posłuszeństwa w codziennym spełnianiu obowiązku. „Z całko-

19 Ga 5, 6.
20 Łk 2, 14.
21 Ps 19(18), 9.
22 To Chrystus przechodzi, 47.
23 Por. Rdz 2, 15.
24 Por. Rdz 3, 19.
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wicie świecką mentalnością ćwiczycie tego kapłańskiego ducha, 
ofiarując Bogu pracę, odpoczynek, radość i przeciwności dnia, 
ofiarę całopalną z waszych ciał wyczerpanych wysiłkiem nie-
ustającej służby. Wszystko to jest żywą, świętą, miłą Bogu ofiarą 
— to jest Wasz rozumny kult (Rz 12, 1)”25.

Chrześcijanin nie ucieka od ofiary pracy, nie złości się z po-
wodu wysiłku, nie przestaje wypełniać swojego obowiązku z po-
wodu zniechęcenia albo żeby się nie męczyć. W trudnościach 
widzi Krzyż Chrystusa, który nadaje odkupieńczy sens jego 
działaniu, Krzyż, który „prosi o ramiona, które by go niosły”26. 
Dlatego Założyciel Opus Dei daje radę o potwierdzonej skutecz-
ności: „Zanim zaczniesz pracować, umieść na stole albo obok 
swoich narzędzi pracy krucyfiks i spójrz na niego od czasu do 
czasu... Kiedy poczujesz zmęczenie, twoje oczy zwrócą się na Je-
zusa i znajdziesz nowe siły, by kontynuować pracę”27.

Dziecko Boże nie ulega również zniechęceniu z powodu po-
rażek ani nie pokłada całej swojej nadziei i upodobania w ludz-
kich sukcesach. Odkupieńcza wartość jego pracy nie zależy od 
ziemskich zwycięstw, tylko od pełnego miłości wypełniania 
Woli Bożej. Dziecko Boże nie zapomina, że w Nazarecie Jezus 
wypełniał Wolę Bożą, czynnie pracując, ani że na Krzyżu reali-
zuje pełnię swojego posłuszeństwa, cierpiąc. Sens słów: „Jednak 
nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”28 nie polega na wy-
konywaniu takiego czy innego ludzkiego projektu, tylko na cier-
pieniu do śmierci, w całkowitym oddaniu Ojcu Jezusa — Bogu29. 
Dlatego musimy zrozumieć, że bardziej niż przy pomocy tego, 
co robimy — naszych prac i inicjatyw — możemy dokonywać 
współodkupienia z Chrystusem przy pomocy tego, co cierpimy, 
kiedy Bóg dopuszcza, żeby w naszym życiu stawały się bardziej 
oczywiste słowa: „Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje 
brzemię lekkie”30.

25 List z 6 maja 1945 r., 27.
26 Droga, 277.
27 Droga Krzyżowa, stacja XI, 5.
28 Łk 22, 42.
29 Por. Łk 23, 46; Mt 27, 46.
30 Mt 11, 30.
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Święty Josemaría naucza tej lekcji świętości słowami, spoza 
których można dostrzec jego własne doświadczenie. „Ale nie za-
pominajcie, że przebywanie z Jezusem oznacza, iż z pewnością 
zetkniemy się z Krzyżem. Kiedy oddajemy się w ręce Boże, to 
Bóg często pozwala nam odczuć ból, samotność, przeciwień-
stwa, oszczerstwa, zniesławienia i drwiny, które przychodzą od 
wewnątrz i z zewnątrz — ponieważ pragnie nas ukształtować 
na swój obraz i podobieństwo. On nawet godzi się na to, by na-
zywano nas szaleńcami i uważano za głupców. Nadszedł czas, 
by ukochać bierne umartwienie […]. I w tych momentach bier-
nego oczyszczania, chwilach błogosławionych i gorzkich łez, 
które będziemy się starali ukryć, będzie nam potrzebne schro-
nienie w każdej z tych Najświętszych Ran — by się oczyścić, by 
z głęboką radością umocnić się odkupieńczą Krwią Zbawiciela. 
Podążymy ku nim jak gołębie, które, mówiąc słowami Pisma 
świętego (por. Pnp 2, 14), znajdują schronienie przed burzą 
w szczelinach skał. Kryjemy się tam, by odczuć bliskość Chry-
stusa — i przekonujemy się, że Jego głos jest łagodny, a Jego 
oblicze piękne, gdyż ci, co wiedzą, że Jego głos jest przyjemny 
i wdzięczny, należą do tych, co otrzymali łaskę Ewangelii, która 
każe im mówić: „Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68)”31.

Światło zmartwychwstania
Po napisaniu w Liście do Filipian, że Jezus Chrystus „stał się po-
słusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej”32, święty Pa-
weł pisze dalej: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył”33. 
Wywyższenie Pana, Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpie-
nie — „On jest po prawicy Bożej”34 — nie dadzą się oddzielić od 
Jego posłuszeństwa na Krzyżu i rzucają, razem z posłuszeń-
stwem, intensywne światło na pracę Jezusa w Nazarecie i nasze 
codzienne zajęcia.

31 Przyjaciele Boga, 301-302.
32 Flp 2, 8.
33 Tamże 2, 9.
34 1 P 3, 22. Por. Mt 26, 64; Hbr 1, 13; 10, 12.
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Życie Jezusa w Nazarecie jest ludzkie i Boże, nie zaś tylko 
ludzkie. Jest to życie Syna Bożego, który stał się człowiekiem. 
Chociaż dopiero po Zmartwychwstaniu życie będzie nieśmier-
telne i chwalebne, już przy Przemienieniu ukaże się na moment 
ukryta chwała lat spędzonych w warsztacie Józefa. Ten, które-
go widzimy pracującego jako cieśla, wypełniającego swoje obo-
wiązki w pocie czoła i trudzie, jest Synem Bożym, który stał się 
człowiekiem, jest „pełen łaski i prawdy”35 i przeżywa w swoim 
Przenajświętszym Człowieczeństwie nowe, nadprzyrodzone 
życie: życie według Ducha Świętego. Jezus, którego widzimy 
poddającego się wymogom pracy i posłusznego tym, którzy 
mają władzę w rodzinie i w społeczeństwie, żeby w ten sposób 
być posłusznym Woli Bożej, jest tym samym Jezusem, którego 
widzimy wstępującego do Nieba z mocą i majestatem jako Kró-
la i Pana Wszechświata. Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstą-
pienie pozwalają nam dostrzec, że praca, posłuszeństwo i tru-
dy z Nazaretu są ofiarą kosztowną, nigdy jednak mroczną czy 
smutną, a raczej świetlistą i tryumfującą jak nowe stworzenie.

„Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy 
razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe 
życie — jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Oj-
ca”36. Również my możemy żyć w środku miasta, przebóstwie-
ni, „przez cały dzień zapatrzeni w Jezusa”37, ponieważ Bóg nas, 
umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił 
do życia. „Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrze-
sił i razem posadził na wyżynach niebieskich — w Chrystusie 
Jezusie”38. Bóg wywyższył Najświętsze Człowieczeństwo Jezu-
sa Chrystusa przez Jego posłuszeństwo, żebyśmy my żyli tym 
nowym życiem, prowadzonym przez Miłość Bożą, umierając 
dla nieuporządkowanej miłości własnej. „Jeśliście więc razem 
z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, 
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do 

35 J 1, 14.
36 Rz 6, 4.
37 Por. To Chrystus przechodzi, 8
38 Ef 2, 5-6.
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tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem 
i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu”39.

Jeżeli w pracy wypełniamy z miłości i z miłością Wolę Bożą 
bez względu na to, jak wiele to kosztuje, Bóg wywyższa nas ra-
zem z Chrystusem. Nie tylko na koniec czasów. Już teraz udzie-
la nam zadatku chwały przez dar Ducha Świętego40. Dzięki 
Parakletowi nasza praca zamienia się w coś świętego, my sami 
jesteśmy uświęceni, a świat zaczyna doznawać odnowy. „W tej-
że samej pracy dzięki światłu, jakie przenika w nas z Chrystuso-
wego Zmartwychwstania, znajdujemy zawsze przebłysk nowe-
go życia, nowego dobra, jakby zapowiedź nowego nieba i nowej 
ziemi (por. 2 P 3, 13; Ap 21, 1) — które właśnie poprzez trud pracy 
staje się udziałem człowieka i świata […]. Odsłania się w tym 
krzyżu-trudzie nowe dobro, które z tej pracy bierze początek”41.

Razem z posłuszeństwem Krzyżowi i radością ze Zmar-
twychwstania — nowego życia nadprzyrodzonego — w pełnym 
miłości spełnianiu Woli Bożej w pracy musi być obecne panowa-
nie Wniebowstąpienia. Otrzymaliśmy świat jako dziedzictwo, 
żeby kształtować w każdej doczesnej rzeczywistości Wolę Bożą. 
„Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus — Boga”42.

To jest włókno odkupieńczej miłości dziecka Bożego, jedno-
znaczny ton jego pracy. „Wypełniaj z Miłością swoje obowiązki 
zawodowe, czyń wszystko z Miłości. A jeśli zachowasz tę miłość, 
podkreślam, pomimo gorzkich rozczarowań, niewdzięczności, 
niesprawiedliwości, a nawet klęski, którą poniesiesz na oczach 
ludzi — zdumieją cię owoce twojej pracy. Będą to dojrzałe owo-
ce — zalążki wieczności!”43.

„W zjednoczeniu z ofiarą Mszy Św.”
Ofiara Krzyża, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Pana 
stanowią jedność tajemnicy paschalnej — przejścia od życia do-

39 Kol 3, 1-3.
40 Por. 2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1, 14.
41 Św. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, 27.
42 1 Kor 3, 22-23.
43 Przyjaciele Boga, 68.
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czesnego do wiecznego. Jego praca w Nazarecie jest odkupień-
cza i uświęcająca przez zjednoczenie z tą tajemnicą paschalną.

Ta rzeczywistość znajduje odzwierciedlenie w życiu dzieci 
Bożych dzięki Mszy świętej, która „uobecnia nie tylko tajemni-
cę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwych-
wstania”44. „Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie 
dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do 
Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający 
uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni”45.

Dzięki Mszy możemy sprawiać, że nasza praca będzie prze-
sycona posłuszeństwem aż do śmierci, nowym życiem Zmar-
twychwstania i panowaniem, jakie mamy nad wszystkimi rze-
czami dzięki Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa jako Pana 
Niebios i ziemi. Nie tylko ofiarujemy naszą pracę podczas Mszy, 
ale możemy uczynić Mszę z naszej pracy. „Wszystkie czyny lu-
dzi mają miejsce jakby na ołtarzu i każdy z was, w tym zjedno-
czeniu dusz kontemplacyjnych, jakim jest wasz dzień, odprawia 
w pewien sposób swoją Mszę, która trwa dwadzieścia cztery 
godziny, w oczekiwaniu kolejnej Mszy, która potrwa następne 
dwadzieścia cztery godziny, i tak do końca naszego życia”46. 
W ten sposób stajemy się w naszej pracy „drugimi Chrystusami, 
samym Chrystusem”47.

44 Św. Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 14.
45 Tamże, 11.
46 Zapiski z rozważania, 19 marca 1968 r., cytowane w: J. Echevarría, List pa-

sterski, 1 listopada 2009 r.
47 To Chrystus przechodzi, 106.
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10. Uświęcać poprzez pracę

W historii Kościoła i ludzkości duch, który Bóg ukazał Św. Jose-
maríi Escrivie de Balaguer w 1928 r., niesie ze sobą nauczanie 
nowe a zarazem stare jak Ewangelia, z całą jej siłą przeobraża-
jącą ludzi i świat.

Uświęcenie pracy zawodowej jest żywym nasieniem, zdol-
nym wydać owoc świętości w niezmiernej liczbie dusz: „Dla 
większości ludzi być świętym znaczy uświęcać swą pracę, 
uświęcać się w pracy i uświęcać innych pracą”1. „W tych słowach 
— stwierdził prałat Opus Dei w homilii z 7 października 2002 r., 
w następnym dniu po kanonizacji św. Josemaríi — Założyciel 
Opus Dei ukazał sedno przesłania powierzonego mu przez 
Boga, by przypomniał o nim chrześcijanom”2.

Boski Siewca posiał to ziarno w życiu tysięcy osób, żeby ro-
sło i przynosiło pomnożony owoc: „trzydziestokrotny, sześć-
dziesięciokrotny i stokrotny”3. Spokojne przypomnienie każde-
go z tych trzech aspektów może często stanowić wątek dialogu 
z Bogiem w modlitwie. Czy uświęcam moją pracę? Czy uświę-
cam samego siebie w pracy, to znaczy, czy zamieniam się w dru-

1 Rozmowy z prałatem Escrivą, 55. Por. To Chrystus przechodzi, 45, 122.
2 J. Echevarría, Homilia podczas Mszy Świętej dziękczynnej za kanonizację św. 

Josemaríi, 7 października 2002 r.
3 Mk 4, 20.



102

giego Chrystusa poprzez mój zawód? Jakie owoce apostolstwa 
przynoszę moją pracą?

Dziecku Bożemu nie wolno lękać się tych pytań o ostateczny 
sens jego zadań. Powinno się raczej lękać, jeżeli ich sobie nie 
zadaje, ponieważ wówczas narażałoby się na niebezpieczeń-
stwo, że bieg jego dni nie zakończy się odnalezieniem drogi do 
prawdziwego celu, zaś jego siły ulegną rozproszeniu na różne 
działania i będą przypominać jałową krzątaninę.

W jedności życia
Te trzy aspekty, w których św. Josemaría podsumowuje ducha 
uświęcenia pracy, są wewnętrznie zjednoczone — tak jak w kło-
sie pszenicy drzemie korzeń, łodyga i ziarno będące owocem 
tej rośliny.

Pierwszy aspekt — uświęcenie pracy: uczynienie działal-
ności zawodowej świętą poprzez jej wykonywanie z miłości do 
Boga, z największą doskonałością, jaką każdy może osiągnąć, 
żeby ofiarować ją w jedności z Chrystusem — to kwestia najbar-
dziej podstawowa, jak korzeń pozostałych aspektów.

Drugi aspekt — uświęcanie się w pracy — to w pewnym 
sensie konsekwencja poprzedniego aspektu. Ten, kto stara się 
uświęcać pracę, w sposób konieczny uświęca samego siebie, 
to znaczy, pozwala, żeby Duch Święty uświęcał go, utożsamia-
jąc go coraz bardziej z Chrystusem. Niemniej, nie wystarczy 
podlewać korzeń rośliny, ale trzeba również dbać o jej łodygę, 
żeby rosła prosto, niekiedy zaś dać jej oparcie — palik — żeby 
nie złamał jej wiatr albo chronić ją przed zwierzętami i choro-
bami… Tak samo również należy dokładać wielu starań, żeby 
utożsamiać się z Chrystusem w pracy: konieczne są modlitwa, 
sakramenty i środki formacyjne, przy pomocy których kulty-
wuje się chrześcijańskie cnoty. Dzięki tym cnotom umacnia się 
również sam korzeń, a uświęcanie pracy staje się czymś coraz 
bardziej wrodzonym.

Z trzecim aspektem — uświęcaniem przy pomocy pracy 
— dzieje się coś podobnego. Z pewnością można uważać go 
za konsekwencję dwóch pozostałych, ponieważ uświęcając swo-
ją pracę i utożsamiając się w niej z Chrystusem, chrześcijanin 
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w konieczny sposób wydaje owoc — uświęca innych swoją pra-
cą — zgodnie ze słowami Pana: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc obfity”4. Nie oznacza to, że chrześcijanin nie 
musi się troszczyć o przynoszenie owoców, jak gdyby te powsta-
wały z korzenia i z łodygi bez potrzeby robienia czegokolwiek.

W uświęceniu pracy te trzy aspekty są żywotnie połączone 
ze sobą w taki sposób, że jedne wpływają na drugie. Ten, kto nie 
poszukuje uświęcania innych swoją pracą, troszcząc się tylko 
o uświęcenie swojej pracy, w rzeczywistości jej nie uświęca. Taki 
ktoś byłby niczym jałowy figowiec, który tak nie podobał się Je-
zusowi, ponieważ nawet mając korzenie i liście, był pozbawio-
ny owoców5. Istotnie, „dobrym wskaźnikiem prawości intencji, 
z jaką powinniście wykonywać waszą pracę zawodową, jest wła-
śnie sposób, w jaki wykorzystujecie stosunki towarzyskie albo 
przyjaźń, rodzące się podczas wykonywania pracy, żeby przy-
bliżać te dusze do Boga”6.

Zastanowimy się teraz bardziej szczegółowo nad tym ostat-
nim aspektem uświęcenia pracy, który w jakiś sposób pozwala 
poznać również pozostałe dwa, tak jak owoce ujawniają roślinę 
i korzeń. „Poznacie ich po ich owocach”7, mówi Pan.

„Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli 
i owoc przynosili” (J 15, 16)  
Jeżeli ktoś rozważa pracę zawodową w ludzkiej perspektywie, 
z pewnością będzie przekonany, że ludzie wykonują daną pra-
cę w wyniku różnych okoliczności — zdolności i preferencji, 
obowiązków i zbiegów okoliczności — które doprowadziły ich 
do realizowania tych, a nie innych zadań. Chrześcijanin musi 
patrzeć jednak z większej wysokości, dostrzegać to, co leży głę-
biej, posługując się nadprzyrodzonym wzrokiem, który każe mu 
odkrywać w pracy osobiste wezwanie Boga do świętości i apo-
stolstwa.

4 J 15, 5.
5 Mt 21, 19.
6 List z 15 października 1948 r., 18, w: J. Echevarría, List pasterski, 2 paździer-

nika 2001 r., 34.
7 Mt 7, 16.
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To, co wydaje się przypadkową sytuacją, nabiera wówczas 
sensu misji i człowiek zaczyna funkcjonować w nowy sposób 
w tej samej pracy, którą wykonywał wcześniej8. Już nie jak ktoś, 
kto przez przypadek wylądował w danym miejscu, tylko jak 
ktoś, kto został tam posłany przez Chrystusa. „Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 
owoc wasz trwał”9. Miejsce pracy, środowisko zawodowe, w któ-
rym każdy się znajduje, jest jego polem apostolstwa, odpowied-
nią glebą, na której ma siać i uprawiać dobre ziarno Chrystusa. 
Obietnica Jezusa nie może zawieść: kiedy poszukuje się zjedno-
czenia z Nim we własnej pracy, zawsze pojawiają się apostol-
skie owoce.

Nie wolno jednak ulegać pozorom. Pan ostrzega również, 
że Ojciec niebieski przycina gałąź, która już rodzi, żeby dawała 
więcej owoców10. Działa w ten sposób dlatego, że chce jeszcze 
bardziej błogosławić swoim dzieciom. Przycina je jak gałęzie, 
żeby je poprawiać, choćby przycinanie było bolesne. Często po-
lega to na trudnościach, które On dopuszcza, żeby oczyszczać 
duszę, pozbawiając tego, co zbędne. Niekiedy, na przykład, 
znika ludzka nadzieja w odniesieniu do własnej pracy i należy 
wykonywać pracę wbrew sobie, z miłości, kiedy jedyną przyjem-
nością jest podobanie się Bogu. Innym razem jest to poważna 
trudność ekonomiczna, którą być może Bóg dopuszcza po to, że-
byśmy nadal dokładali wszelkich ludzkich środków, ale z więk-
szą synowską ufnością w Nim, jak nas naucza Jezus11, nie da-
jąc się opanować smutkowi i trosce o przyszłość. Innym razem 
chodzi o porażkę zawodową mogącą pogrążyć osoby pracujące 
jedynie z ludzką perspektywą albo wznieść na Krzyż osoby pra-
gnące dokonywać współodkupienia z Chrystusem. Przycinanie 
często skutkuje tym, że owoce się opóźniają, ale jest gwarancją 
ich większej liczby.

W każdym razie byłoby błędem mylić tę sytuację z inną, do 
której również odnosi się Jezus w przypowieści: „Oto już trzy 

8 Por. Św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae I, q. 43, a. 1, c.
9 J 15, 16.
10 J 15, 2.
11 Por. Mt 6, 31-34.
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lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figo-
wym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjała-
wia?”12. Jest to przypadek kogoś, kto nie daje owoców apostol-
skich w swojej pracy z powodu wygody i lenistwa, zgnuśnienia 
i zwracania uwagi wyłącznie lub zasadniczo na samego siebie. 
Wówczas brak owoców nie jest tylko pozorny. Nie ma ich, po-
nieważ nie ma hojności, ani wytrwałości, ani ofiary. Ostatecznie 
dlatego, że brakuje dobrej woli.

Sam Chrystus naucza nas rozróżniania sytuacji przez znaki. 
„A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego 
gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbli-
ża się lato”13. Wydaje się, że ci, których Pan przycina, nie przy-
noszą owoców, ale są pełni życia. Ich miłość do Boga przejawia 
się przez inne oczywiste znaki, jak delikatność w trosce o pory 
modlitwy, miłość w stosunku do wszystkich, wytrwałe stara-
nie, jeśli chodzi o wszelkie ludzkie i nadprzyrodzone środki 
apostolskie — znaki tak ewidentne jak delikatne pędy figowca, 
zwiastuny owoców, które nadejdą we właściwym czasie. W rze-
czywistości uświęcają oni inne dusze swoimi zawodowymi za-
daniami, ponieważ „wszelka praca, która jest modlitwą, jest 
apostolstwem”14. Praca zamieniona w modlitwę rzeczywiście 
uzyskuje od Boga deszcz łask, który przynosi owoce w wielu ser-
cach.

Inni natomiast ani nie przynoszą owoców, ani nie idą dro-
gą, na której mogliby je przynieść. Jednak wciąż żyją i mogą się 
zmienić, jeżeli zechcą. Nie zabraknie im opieki, którą Bóg im 
zsyła, wysłuchując próśb ich przyjaciół, jak prośby ogrodnika, 
który wstawiał się za figowcem: „Panie, jeszcze na ten rok je po-
zostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A je-
śli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”15. Zawsze jest możliwe 
wyjście z tej sytuacji apostolskiej jałowości, w jakiś sposób do-
browolnej. Zawsze jest czas, żeby się nawrócić i przynieść dużo 
owoców, z łaską Bożą. „Niech twoje życie nie mija bezpłodnie. 

12 Łk 13, 6-7.
13 Mt 24, 32.
14 To Chrystus przechodzi, 10.
15 Łk 13, 8-9.
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— Bądź pożyteczny. — Zostaw po sobie ślad. — Świeć światłem 
swojej wiary i miłości…”16. I dopiero wówczas praca zawodowa 
napełnia się sensem, pojawia się cała atrakcyjność jej piękna 
i powstaje nowy entuzjazm, do tej pory nieznany. Entuzjazm 
taki jak ten św. Piotra, gdy posłuchał nakazu Jezusa: „Wypłyń 
na głębię!”17 i usłyszał po cudownym połowie obietnicę owoców 
innego rodzaju i innej wagi: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz 
łowił”18.

W naszym życiu mogą zajść dwie poprzednie sytuacje, 
w pewnych momentach pierwsza, zaś w innych druga. Być może 
na zewnątrz są one zbieżne w tym, że nie widać apostolskich 
owoców własnej pracy zawodowej, ale nietrudno zrozumieć, 
czy odpowiada to pierwszej czy drugiej sytuacji. Wystarczy być 
szczerym w modlitwie i odpowiedzieć jasno na następujące py-
tanie: czy dokładam wszelkich będących w moim zasięgu sta-
rań, żeby uświęcać innych pracą? Czy też może zniechęcam się 
i poprzestaję na małym, mogąc w rzeczywistości zrobić o wiele 
więcej? Czy miłuję tych, którzy ze mną pracują? Czy próbuję im 
służyć? Zawsze należy poszukiwać wymagającej pomocy w kie-
rownictwie duchowym. To jest droga świętości i płodności apo-
stolskiej.

Jak płonący żar
Przekształcanie pracy zawodowej w środek apostolstwa jest 
istotną częścią ducha uświęcenia pracy i znakiem, że istotnie 
ktoś uświęca samego siebie. Świętość i apostolstwo są nie-
rozłączne jak miłość do Boga i miłość do innych przez wzgląd 
na Boga.

„Powinieneś zachowywać się jak płonący żar, który zapala 
wszystko, gdziekolwiek się znajdzie, a przynajmniej staraj się 
podnosić temperaturę duchową tych, którzy cię otaczają, zachę-
cając ich do prowadzenia intensywnego życia chrześcijańskie-

16 Droga, 1.
17 Łk 5, 4.
18 Tamże, 5, 10.
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go”19. Praca zawodowa jest naturalnym miejscem, w którym się 
znajdujemy, jak rozżarzone węgle w ogrzewaczu. Tam powinny 
się realizować te słowa św. Josemaríi, w taki sposób, że otacza-
jący nas ludzie otrzymają ciepło miłości Chrystusa. Chodzi o da-
wanie przykładu pogody ducha, uśmiechu, umiejętności słucha-
nia i rozumienia, bycia usłużnym.

Każdy powinien być w stanie dostrzec w nas osobę, która 
podnosi otoczenie na wyższy poziom, ponieważ — obok kom-
petencji zawodowych — duch służby, lojalność, uprzejmość, 
radość i staranie o przezwyciężanie własnych wad nie przecho-
dzą niepostrzeżenie.

Wszystko to tworzy część prestiżu zawodowego, który mają 
kultywować osoby pragnące przyciągać innych do Chrystusa. 
Prestiż zawodowy chrześcijanina nie wywodzi się ze zwykłego 
dobrego technicznego wykonywania pracy. Jest to prestiż za-
wodowy, utkany z cnót uformowanych miłością. Dzięki temu 
prestiżowi „praca zawodowa — wszelka praca zawodowa — 
zamienia się w świecznik, który przyświeca waszym kolegom 
i przyjaciołom”20. Bez miłości natomiast nie może być chrze-
ścijańskiego prestiżu zawodowego, przynajmniej tego, o który 
prosi Bóg, a który jest „haczykiem rybaka ludzi”21 — narzędziem 
apostolstwa. Bez miłości nie jest możliwe przyciąganie dusz do 
Boga, ponieważ Bóg jest miłością22. Warto to podkreślić, że do-
bry profesjonalista, skuteczny i kompetentny, który nie stara się 
żyć już nie tyle sprawiedliwością, co miłością, nie będzie miał 
prestiżu zawodowego, właściwego dla dziecka Bożego.

Prestiż w każdym razie nie jest celem, tylko środkiem, aby 
„przybliżać dusze do Boga odpowiednim słowem […] poprzez 
apostolstwo, które nazwałem kiedyś apostolstwem opartym 
na przyjaźni i zaufaniu”23. Świadomi, że razem z synostwem 
Bożym otrzymaliśmy przez chrzest uczestnictwo w kapłaństwie 

19 Kuźnia, 570.
20  Przyjaciele Boga, 61.
21 Droga, 372.
22 1 J 4, 8.
23 List z 24 marca 1930 r., 11, w: L.I. Seco, La Herencia de Mons. Escrivá de Bala-

guer, Madrid 1986.
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Chrystusa, a w związku z tym potrójne zadanie uświęcania, 
nauczania i prowadzenia innych, mamy prawo, aby wkraczać 
w życie innych, żeby dochodzić do tego głębokiego obcowania 
opartego na miłości i zaufaniu, w miarę możliwości ze wszyst-
kimi, na szerokim polu, jakie obejmują relacje zawodowe.

Pole to nie ogranicza się do osób, które pracują w tym samym 
miejscu albo są w podobnym wieku, ale rozciąga się na wszyst-
kie te osoby, z którymi w taki czy inny sposób można nawią-
zać kontakt przy okazji pracy. Chrześcijanin poszukuje szans, 
żeby być razem z innymi, żeby móc rozmawiać na osobności, 
ożywiając relację, wykorzystując taki okazje, jak obiad, chwila 
sportu, spacer. Będzie zatem trzeba poświęcić czas innym, być 
dostępnym, umiejąc odnaleźć odpowiednią chwilę. „Powinni-
śmy dawać to, co otrzymujemy, nauczać tego, czego się uczymy; 
czynić innych — bez wyniosłości, z prostotą — uczestnikami 
tego poznania miłości Chrystusa. Kiedy każdy z was realizuje 
swoją pracę, wykonuje w społeczeństwie swój zawód, możecie 
i powinniście przemieniać swoje zajęcia w służbę”24.

Porządkować społeczeństwo
Przy pomocy pracy zawodowej — każdy swojej — chrześcijanie 
mogą skutecznie przyczyniać się do kierowania całego społe-
czeństwa duchem Chrystusa. Co więcej, uświęcona praca jest 
w konieczny sposób uświęcająca dla społeczeństwa. „Wykona-
na bowiem w ten sposób ludzka praca, nawet jeśli zadanie wyda 
się nie wiem jak skromne czy nieznaczące, przyczynia się do 
uporządkowania po chrześcijańsku rzeczywistości doczesnej”25.

W związku z tym św. Josemaría pisał w  Kuźni: „Staraj się, 
by instytucje i struktury ludzkie, w których pracujesz i działasz 
jako pełnoprawny obywatel, kierowały się zasadami zgodnymi 
z chrześcijańską koncepcją życia. Nie wątp, że zapewnisz w ten 
sposób ludziom środki do życia odpowiadającego ich godności 

24 To Chrystus przechodzi, 166.
25 Rozmowy z prałatem Escrivą, 10.
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i pomożesz wielu duszom, by z łaską Bożą osobiście odpowie-
działy na chrześcijańskie powołanie”26.

Wprowadzanie w życie w poważny sposób norm moralno-
ści zawodowej właściwych dla każdej pracy jest podstawowym 
i zasadniczym wymogiem w tej pracy apostolskiej. Jednakże 
poza tym należy dążyć do ich rozszerzania, umożliwiając in-
nym poznanie tych norm i życie nimi. Nie ma wymówki, że ktoś 
niewiele może zrobić w środowisku, w którym zakorzeniły się 
niemoralne obyczaje. Obyczaje te są konsekwencją nagroma-
dzenia grzechów uczynkowych, lecz znikną jako owoc wysiłku 
osobistego wprowadzania w życie chrześcijańskich cnót27. Czę-
sto trzeba będzie prosić o radę. W modlitwie i w sakramentach 
pracownik odnajdzie męstwo, kiedy go brakuje, żeby wykazać 
czynami, że miłuje prawdę ponad wszystko, w razie potrzeby, 
kosztem własnego zatrudnienia.

„W chwili, kiedy 7 sierpnia 1931 roku podczas sprawowania 
Mszy świętej rozległy się w jego duszy słowa Jezusa: «gdy zosta-
nę nad ziemię wywyższony przyciągnę wszystkich do siebie» (J 
12, 32), Josemaría Escrivá zrozumiał jaśniej, iż posłannictwo lu-
dzi ochrzczonych polega na wynoszeniu Krzyża Chrystusowego 
ponad wszelką rzeczywistość ludzką i odczuł w swoim wnętrzu 
żarliwe wezwanie do ewangelizacji wszystkich środowisk”28. 
Ten ideał kierowania społeczeństwa duchem chrześcijańskim 
„jest do urzeczywistnienia, to nie jest daremne marzenie!”29. 
Święty Josemaría — stwierdził św. Jan Paweł II w dniu kano-
nizacji Założyciela — „przypomina wam o potrzebie przezwy-
ciężenia lęku przed kulturą materialistyczną, która grozi roz-
padem istotnej tożsamości uczniów Chrystusa. Lubił on z mocą 
podkreślać, że wiara chrześcijańska sprzeciwia się konformi-
zmowi i wewnętrznej bierności”30.

26 Kuźnia, 718.
27 Por. Św. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 16; 

Encyklika Centesimus annus, 38.
28 Św. Jan Paweł II, Homilia podczas kanonizacji św. Josemaríi, 6 października 

2002 r.
29 To Chrystus przechodzi, 183.
30 Św. Jan Paweł II, Homilia podczas kanonizacji Św. Josemaríi, 6 października 

2002 r.
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Pan strzeże przed niebezpieczeństwem. Mówi, że nadejdzie 
czas, w którym „ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie 
miłość wielu”31. My, chrześcijanie, ostrzeżeni Jego słowami, za-
miast zniechęcać się obfitością zła — również własnymi nędza-
mi — zareagujemy pokorą i ufnością w Bogu, uciekając się do 
wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny. „Wiemy też, że Bóg 
z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich do-
bra”32.

31 Mt 24, 12.
32 Rz 8, 28.
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11. Jedność życia w wykonywaniu 
zawodu

"Każda uczciwa praca może być modlitwą; a wszelka praca, któ-
ra jest modlitwą, jest apostolstwem. W ten sposób dusza umac-
nia się w prostej i mocnej jedności życia”1.

Praca, modlitwa, apostolstwo: trzy terminy, które dla tego, 
kto wie, że jest dzieckiem Bożym, nie należą do różnych dzie-
dzin, ponieważ łączą się w życiu niczym nuty akordu, tworząc 
harmonijny dźwięk.

Możliwe, że na początku działalności zawodowej słyszy się 
wyłącznie pojedynczy dźwięk własnej pracy, monotonny i po-
zbawiony wdzięku. Jednakże kiedy człowiek odkrywa, jak za-
mienić pracę w modlitwę, która wznosi się do Nieba, i w apo-
stolstwo, które użyźnia ziemię, nuty łączą się i dźwięk zaczyna 
nabierać rytmu i piękna. Gdybyśmy porzucili wysiłek tworzenia 
i komponowania, powrócilibyśmy do poszczególnych nut, do 
dźwięków bez melodii. Natomiast jeśli tylko  pozwolimy, żeby 
Duch Święty rządził naszym życiem zawodowym i kierował or-
kiestrą, powstaje po raz kolejny muzyka, wspaniała kompozycja 
miłości do Boga i do ludzi w codziennej pracy — kompozycja 
modlitwy i apostolstwa. Każda ze zdolności naszego istnienia 
— wola, rozum, uczucia… wykonuje po mistrzowsku swoją par-

1 To Chrystus przechodzi, 10.
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tię, a my osiągamy tę prostą i mocną jedność życia, która podo-
ba się Bogu i przyciąga ku Niemu ludzi.

W działalności zawodowej istnieją trzy aspekty, które nale-
ży zbadać z uwagą, żeby osiągnąć harmonię jedności życia: in-
tencja, osąd i zachowanie spójne z jednym i drugim.

Prawość intencji
Jedność życia w pracy zawodowej zależy przede wszystkim od 
prawości intencji: od jasnej i trwałej decyzji pracy z miłości do 
Boga, a nie z ambicji albo innej formy egoizmu, pracy w odnie-
sieniu do Boga i w poszukiwaniu Jego chwały, nie zaś w odnie-
sieniu do ludzi i w poszukiwaniu własnej chwały, osobistej sa-
tysfakcji lub podziwu innych.

„Nikt nie może dwom panom służyć”2. Nie możemy kombi-
nować, nasze serce nie może akceptować zasady: „Panu Bogu 
świeczkę, a diabłu ogarek”3. Intencja powinna być przejrzysta. 
Niemniej istnieje możliwość, że ktoś doświadczy, iż nawet je-
żeli pragnie się żyć dla chwały Boga, prawość woli z łatwością 
ulega zniekształceniu w konkretnych działaniach, w których 
obok świętej motywacji często można znaleźć mniej czyste dą-
żenia4. Dlatego św. Josemaría radzi oczyszczać wolę, nieustan-
nie oczyszczając intencję. „Poprawiaj się. — Każdego dnia tro-
szeczkę. — Na tym polega twoja ciągła praca, jeśli naprawdę 
chcesz zostać świętym”5.

Ten, kto pracuje z prawością intencji, stara się zawsze do-
brze wykonywać swoje zadania. Nie pracuje w jeden określony 
sposób, kiedy inni na niego patrzą, zaś w inny , kiedy nikt go 
nie widzi. Wie, że zawsze patrzy na niego Bóg i dlatego próbuje 
wypełniać swoje obowiązki z doskonałością, tak jak podoba się 
Bogu. Dba o detale związane z porządkiem, pracowitością, du-
chem ubóstwa… również jeżeli nikt tego nie zauważa albo jeżeli 
mu się nie chce. W szarych dniach codziennej pracy, kiedy grozi 

2 Mt 6, 24.
3 Droga, 724.
4 Por. tamże, 788.
5 Tamże, 290. 
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monotonia, dziecko Boże wysila się, układając ostatnie kamie-
nie z miłości i w ten sposób jego praca zamienia się w modlitwę.

Chwile sukcesu lub porażki wystawiają na próbę jakość na-
szej intencji, ponieważ pojawia się pokusa próżności lub znie-
chęcenia. Święty Josemaría naucza, żeby przygotowywać się do 
tych okoliczności, które mogłyby prowadzić do skupienia się 
na sobie samym, wykrzywiając chcenie woli. „Powinieneś być 
czujny, żeby twoje sukcesy zawodowe albo twoje niepowodze-
nia — bo one nadejdą! — nie przesłoniły ci ani na chwilę praw-
dziwego celu twojej pracy: chwały Bożej!”6.

Aby umacniać prawość intencji — prawdziwy filar jedności 
życia — trzeba szukać obecności Boga w pracy — ofiarować pra-
cę na początku, odnawiać to ofiarowanie w miarę możliwości, 
składać dziękczynienie na koniec… i starać się, żeby praktyki 
pobożności, przede wszystkim Msza święta, jeżeli mamy możli-
wość w niej uczestniczyć, rozciągały się na cały dzień w ciągłym 
obcowaniu z Panem. Zapominanie o Bogu w pracy oznacza sła-
bą jedność życia, nie zaś po prostu roztrzepanie — ten, kto mi-
łuje naprawdę, nie zapomina o umiłowanym.

Prawidłowy osąd
Prawość intencji jest istotna dla jedności życia, ale nie należy 
zapominać, że wola potrzebuje przewodnika w postaci rozu-
mu oświeconego wiarą. Istnieją osoby, którym nie udaje się 
postępować w sposób po chrześcijańsku spójny, nie z powodu 
początkowej złej woli, tylko z powodu braku właściwego osądu. 
Kiedy nie dokłada się starań, żeby dobrze formować sumienie, 
żeby nabywać głęboką wiedzę o moralnych skutkach każdego 
zawodu, istnieje niebezpieczeństwo przyjęcia za normę tego, co 
powszechne. Wówczas jest możliwe, że zachowując dobrą wolę, 
popełnia się poważne błędy i niesprawiedliwości, a z powodu 
nieumiejętności przyjęcia roztropnego osądu przestaje się czy-
nić dobro, które powinno się czynić. Brak osądu uniemożliwia 
osiągnięcie jedności życia.

6 Kuźnia, 704.
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Człowiek rozsądny wybiera to, co dobre, nie popadając 
w skrajności ani nie idąc na układy z tym, co przeciętne. Nie-
kiedy brak rozsądku prowadzi do myślenia, że alternatywą wo-
bec wady jest wada przeciwna: że aby nie być sztywnym, trzeba 
być słabym albo żeby nie być agresywnym — dobrodusznym… 
W praktyce taki człowiek nie rozumie dobrze natury cnót. Zło-
ty środek, na którym polega cnota —  in medio virtus  — to nie 
zatrzymywanie się w pół drogi do szczytu, tylko osiąganie go 
między dwiema wadami7. Można być równocześnie energicz-
nym i łagodnym, wyrozumiałym i wymagającym w stosunku 
do obowiązków, prawdomównym i dyskretnym, radosnym bez 
popadania w naiwność: „Bądźcie więc roztropni jak węże, a nie-
skazitelni jak gołębie!”8, mówi Pan.

Niezbędnym kryterium jedności życia jest kryterium chrze-
ścijańskie, a nie po prostu ludzkie, ponieważ regułą tego kry-
terium nie jest jedynie prawy rozum, ale rozum oświecony 
żywą wiarą, wiarą uformowaną przez miłość (caritas). Dziecko 
Boże nie ma kultywować dwóch klas cnót — jednych ludzkich 
i drugich chrześcijańskich, jednych bez miłości i innych z miło-
ścią, ponieważ takie postępowanie byłoby podwójnym życiem. 
W swojej pracy dziecko Boże nie powinno godzić się z prakty-
kowaniem w jednych rzeczach tylko ludzkiej sprawiedliwości, 
ograniczając się, na przykład, do ścisłego wypełniania prawa — 
natomiast w innych rzeczach sprawiedliwości chrześcijańskiej, 
w duchu miłości. Zawsze i we wszystkim należy praktykować 
tę drugą sprawiedliwość — sprawiedliwość Chrystusa. „Szcze-
gólną uwagę zwróćcie na rady i przestrogi kierowane do tej 
garstki ludzi, którzy staną się Jego Apostołami, wysłannikami 
na wszystkie krańce świata. Co stanowi tu motyw przewodni? 
Czy nie nowe przykazanie miłości? To właśnie miłością torowa-
li sobie drogę w ówczesnym zepsutym, pogańskim świecie […]. 
Jeśli sprawiedliwość wymierza się w sposób oschły, nie dziwcie 
się, że ludzie czują się zranieni. Godność człowieka wymaga 
o wiele więcej, człowiek jest przecież dzieckiem Bożym. To mi-

7 Por. Przyjaciele Boga, 83. 
8 Mt 10, 16.
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łość winna przenikać i towarzyszyć sprawiedliwości, gdyż osła-
dza i przebóstwia wszystko: «Bóg jest miłością» (1 J 4, 16) […].

Miłość bliźniego, która jest jak hojne przelewanie się spra-
wiedliwości, na pierwszym miejscu wymaga spełnienia obo-
wiązku: należy zacząć od tego, czego wymaga sprawiedliwość; 
kolejnym krokiem jest czynienie tego, co bardziej słuszne... Lecz 
miłość wymaga jeszcze czegoś więcej: wielkiej subtelności, wiel-
kiej delikatności, wielkiego szacunku, wielkiego taktu. Słowem, 
postępowania za radą Apostoła: „Jeden drugiego brzemiona no-
ście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe” (Ga 6, 2) […]. To wy-
maga stanowczości w podporządkowaniu własnej woli wzorco-
wi Bożemu, aby pracować dla wszystkich, walczyć o szczęście 
wieczne i dobrobyt innych. Nie znam lepszej drogi bycia spra-
wiedliwym aniżeli droga oddania się i służby”9. To oznacza po-
siadanie chrześcijańskiego kryterium, światła niezbędnego do 
jedności życia. Nabycie tego osądu wymaga poświęcenia czasu 
na formację, a zwłaszcza na studiowanie doktryny. Byłoby nie-
rozważneym ufać intuicji i nie dokładać starań, żeby formować 
umysł. Jednak poza tym, nie wystarczy studium teoretyczne. 
Chrześcijańska jedność życia wymaga doktryny przystosowanej 
w modlitwie.

Odwaga
Poza chęcią i wiedzą, jedność życia wymaga działania, ponie-
waż „miłość to czyny, a nie piękne słowa”10.  „Tak niech świeci 
wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie11, mówi Pan. Nale-
ży zrobić szczery rachunek sumienia, jak radzi św. Josemaría: 
„Czy wokół ciebie szerzy się życie chrześcijańskie? Myśl o tym 
codziennie”12.

To logiczne, że jeśli istnieje jedność życia, staje się ona 
w sposób naturalny widoczna dla naszego otoczenia. Ten, kto 

9 Przyjaciele Boga, 172-173.
10 Por. Droga, 933.
11 Mt 5, 16.
12 Kuźnia, 856.
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ukrywałby swoją kondycję chrześcijanina ze strachu przed za-
szufladkowaniem, z lęku albo ze wstydu, zrywałby jedność ży-
cia, nie mógłby być solą i światłem, jego uczynki byłyby jałowe 
w stosunku do życia nadprzyrodzonego. Pan mówi każdemu 
z nas: „dabo te in lucem gentium, ut sit salus mea usque ad extremum 
terrae, ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie 
dotarło aż do krańców ziemi”13.

Musimy mieć „odwagę żyć w zgodzie z naszą świętą wia-
rą — nieustannie i publicznie”14, pisze św. Josemaría, nawią-
zując do ostrzeżenia Pana: „Kto się bowiem Mnie i słów moich 
zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyj-
dzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów”15. 
Jezus daje nam również impuls przy pomocy cudownej obietni-
cy: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, 
przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”16. Nie 
ma tu miejsca na dwuznaczności. Nie wolno lękać się mówić 
o Bogu —  poprzez słowo, ponieważ sam Chrystus nakazał: „Idź-
cie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”17, 
oraz poprzez przykład „wiary, która działa przez miłość”18.

To naturalne, że w środowisku, w którym porusza się chrze-
ścijanin, inni ludzie poznają jego żywą i działającą wiarę. Przez 
kontrast wiara taka musi być tym łatwiej rozpoznawalna w spo-
łeczeństwie, w którym przeważają materializm i hedonizm. 
Gdyby przez długi czas wiara pozostawała niezauważona, nie 
wynikałoby to z naturalności, tylko z podwójnego życia. Tak 
dzieje się, i jest to smutne, z osobami, które odsyłają wiarę do 
życia „prywatnego”. Ta postawa, jeżeli nie jest zwykłym tchórzo-
stwem, jeżeli odpowiada idei, że wiara nie powinna wpływać 
na postępowanie zawodowe, odzwierciedla mentalność nie 
świecką, tylko laicką, która pragnie wydrzeć Boga z życia spo-
łecznego, często zaś również pragnie obywać się bez prawa mo-

13 Iz 49, 6.
14 Bruzda, 46.
15 Łk 9, 26.
16 Mt 10, 32.
17 Mk 16, 15.
18  Ga 5, 6.
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ralnego. Jest to właśnie przeciwnością ideału wyniesienia Chry-
stusa na szczyt całej ludzkiej działalności. 

Do takiego ideału jesteśmy powołani my, chrześcijanie, 
i dobrze, żeby wiedziało to wiele osób w naszym otoczeniu. Co 
więcej, z pewnością apostolstwo chrześcijanina, który żyje po-
śród świata, powinno być apostolstwem „opartym na przyjaźni 
i zaufaniu”19 skierowanym do kolegów po fachu, w cztery oczy. 
Nie wyklucza to, że niekiedy będzie stosowne lub konieczne — 
wymóg jedności życia — byśmy występowali publicznie i tłu-
maczyli przyczyny moralnego, ludzkiego i chrześcijańskiego 
postępowania. Trudności mogą być liczne, ale wiara towarzyszy 
chrześcijaninowi i daje mu męstwo, którego potrzebuje, żeby 
bronić prawdy i pomagać wszystkim ją odkryć.

Jednak w praktyce doświadczenie mówi nam, że nawet od-
rzucając skrajności, łatwo jest ulec owej laickiej mentalności 
i przekonać się, na przykład, że w określonym środowisku za-
wodowym mówienie o Bogu w żadnym wypadku nie jest czymś 
stosownym, dlatego że byłoby to szokujące albo nie na miejscu, 
albo dlatego że inni twierdziliby, iż postawy chrześcijanina 
w kwestiach zawodowych są uzależnione od religii. Pojawia się 
wówczas pokusa wzięcia własnej wiary w nawias, właśnie wte-
dy, kiedy powinna się ona ujawniać.

„Bezwyznaniowość. Neutralność. — Stare mity, które wciąż 
próbują się odradzać. Czy zadałeś sobie kiedyś trud, by zastano-
wić się nad tym, jakim absurdem jest «zostawianie za drzwia-
mi» swojej katolickiej postawy przy wstępowaniu na uniwer-
sytet lub do związku zawodowego, do grona uczonych albo do 
parlamentu — tak, jak zostawia się w szatni kapelusz?”20. Święty 
Josemaría nie zachęca do chwalenia się, a tym bardziej do uży-
wania etykietek katolika, które są niezgodne z mentalnością 
świecką. Prosi jedynie o to, żeby zadać sobie trud zastanowienia 
się — w zależności od okoliczności — jakie są zewnętrzne i wi-
dzialne wymogi jedności życia we własnym zawodzie i w dzia-
łaniu społecznym. „Musicie mieć odwagę, niekiedy niemałą, 
zważywszy na okoliczności czasów, żeby  waszą wiarę  czynić 

19  Bruzda, 192.
20  Droga, 353.
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obecną, powiem lepiej  —  namacalną: niech widzą wasze dobre 
uczynki i motywację waszych uczynków, nawet kiedy czasami 
pojawi się krytyka i sprzeciw tego czy tamtego”21.

Jedność życia jest darem Boga, a równocześnie zdobyczą, 
która wymaga osobistej walki. Praca zawodowa jest terenem, 
na którym wykuwa się ową jedność poprzez konkretne decyzje 
postępowania we wszystkim w odniesieniu do Boga i z apostol-
skim wysiłkiem. Z pomocą łaski Bożej musimy dążyć i dojść do 
miłowania Go w całości: „ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente, 
ex tota virtute, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swo-
im umysłem i całą swoją mocą”22.

21 Instrukcja, 8 grudnia 1941 r., 13.
22  Mk 12, 30.
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12. Uświęcenie pracy a chrystianizacja 
społeczeństwa

Blaski i cienie epoki, w której żyjemy, są wyraźnie widoczne dla 
wszystkich. Rozwój ludzkości i plagi, które ją atakują to pod wie-
loma względami postęp obywatelski, natomiast pod innymi — 
barbarzyństwo… Są to kontrasty, które zarówno św. Jan Paweł 
II, jak i jego następcy wskazywali wielokrotnie1, zachęcając 
chrześcijan do oświecania społeczeństwa światłem Ewangelii.

Niemniej, chociaż wszyscy jesteśmy powołani do przeobra-
żania społeczeństwa zgodnie z wolą Bożą, wielu nie wie, jak to 
robić. Myślą, że to zadanie zależy niemal wyłącznie od tych, któ-
rzy rządzą lub mają zdolność wpływania poprzez swoją pozycję 
społeczną lub ekonomiczną i że oni sami mogą jedynie odgry-
wać rolę widzów: bić brawo lub gwizdać, ale bez wchodzenia 
na boisko, bez uczestniczenia w meczu.

Postawa chrześcijanina nie może być postawą widza, po-
nieważ nie odpowiada to rzeczywistości jego powołania. „Pan 
chce, żebyśmy to my, chrześcijanie — dlatego że ponosimy nad-
przyrodzoną odpowiedzialność za współpracę z Bożą mocą, 
gdyż Bóg tak postanowił w swoim nieskończonym miłosierdziu 
— starali się przywrócić naruszony ład i ponownie nadać do-
czesnym strukturom, we wszystkich państwach, ich naturalną 

1 Por. św. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, rozdz. 1.
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funkcję narzędzia służącego postępowi ludzkości i ich nadprzy-
rodzoną funkcję środka służącego dotarciu do Boga, środka słu-
żącego Odkupieniu”2.

Nie jesteśmy widzami. Przeciwnie — szczególną misją 
świeckich jest uświęcać świat „od wewnątrz”3: „nadawać chrze-
ścijański sens ludzkim zawodom, instytucjom i strukturom”4. 
Jak naucza Sobór Watykański II, świeccy muszą „rozświe-
tlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, 
i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały 
po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupi-
ciela”5. Jednym słowem, należy „schrystianizować cały świat od 
wewnątrz, pokazując, że Jezus Chrystus odkupił całą ludzkość 
— to jest posłannictwo chrześcijanina”6.

W tym celu zaś my, chrześcijanie, mamy daną konieczną 
moc, choćbyśmy nie mieli mocy ludzkiej. Naszą siłą jest modli-
twa i uczynki zamienione w modlitwę. „Modlitwa jest najpotęż-
niejszą bronią chrześcijanina. Modlitwa czyni nas skutecznymi. 
Modlitwa czyni nas szczęśliwymi. Modlitwa daje nam całą siłę 
potrzebną do spełniania przykazań Bożych”7. Szczególną bro-
nią, jaką posiada większość chrześcijan w celu przeobrażania 
społeczeństwa, jest praca zamieniona w modlitwę. Nie po pro-
stu praca, tylko praca uświęcona.

Bóg sprawił, że św. Josemaría zrozumiał to w konkretnym 
momencie, 7 sierpnia 1931 r., podczas Mszy świętej. Kiedy nade-
szło Podniesienie, Bóg przywołał w jego duszy z nadzwyczajną 
siłą słowa Jezusa:  „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie”8. „Zrozumiałem to doskona-
le. Pan mówił nam: jeżeli wy umieścicie Mnie wewnątrz każdej 
ziemskiej działalności, spełniając w każdej chwili obowiązek, 
będąc Moim świadectwem w tym, co wydaje się wielkie, i w tym, 

2 List z 30 kwietnia 1946 r., 19.
3 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 31.
4 List z 9 stycznia 1959 r., 17.
5 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 31.
6 Rozmowy z prałatem Escrivą, 112.
7 Kuźnia, 439.
8 J 12, 32.
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co wydaje się małe…, wówczas omnia traham ad meipsum! Moje 
królestwo pośród was stanie się rzeczywistością”9.

Schrystianizować społeczeństwo
Bóg powierzył człowiekowi zadanie wznoszenia społeczeństwa 
w służbie jego dobra doczesnego i wiecznego, w sposób zgod-
ny z jego godnością10. Społeczeństwa, w którym tworzące i bu-
dujące je prawa, obyczaje i instytucje, przy pomocy wszystkich 
swoich wymogów sprzyjają integralnemu dobru ludzkich istot. 
Społeczeństwa, w którym każdy doskonali się, poszukując do-
bra innych, ponieważ człowiek „nie może odnaleźć się w pełni 
inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”11.

Wszystko jednak uległo zaburzeniu z powodu grzechu 
pierwszego człowieka i następującego po nim rozpowszechnie-
nia grzechów, które — jak naucza Katechizm Kościoła — spra-
wiają, że „wprowadza między nich [ludzi] pożądliwość, przemoc 
i niesprawiedliwość. Grzechy powodują powstawanie sytuacji 
społecznych i instytucji przeciwnych dobroci Bożej. «Struktury 
grzechu» są wyrazem i skutkiem grzechów osobistych. Skłania-
ją one z kolei ich ofiary do popełniania zła. W znaczeniu analo-
gicznym stanowią one «grzech społeczny»”12.

Syn Boży, który stał się człowiekiem, nasz Pan Jezus Chry-
stus, przyszedł na świat, żeby odkupić nas od grzechu i jego 
konsekwencji. Chrystianizacja społeczeństwa to nic innego niż 
wyzwolenie go z tych następstw, które Katechizm podsumowu-
je słowami, jakie właśnie przeczytaliśmy. Z jednej strony polega 
to na wyzwoleniu społeczeństwa ze struktur grzechu — na przy-
kład, z niesprawiedliwych praw i obyczajów przeciwnych pra-
wu moralnemu — z drugiej zaś, bardziej dogłębnie, polega to 
na staraniu, żeby międzyludzkim relacjom przewodziła miłość 
Chrystusa i żeby nie były one wypaczane egoizmem pożądliwo-
ści, przemocy i niesprawiedliwości. „Oto jest twoje zadanie jako 

9 Zapiski z rozważania, 27 października 1963 r.
10 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 353, 1929, 1930.
11 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 24.
12 Katechizm Kościoła Katolickiego, 1869. 
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chrześcijańskiego obywatela: przyczyniać się do tego, aby mi-
łość i wolność Chrystusa przewodziły wszystkim sferom współ-
czesnego życia: kulturze, gospodarce, pracy i wypoczynkowi, 
życiu rodzinnemu i społecznemu”13.

Chrystianizacja społeczeństwa to nie narzucanie siłą praw-
dziwej wiary. Właśnie chrześcijański duch domaga się posza-
nowania dla społecznej i obywatelskiej wolności w dziedzinie 
religijnej, w taki sposób, że nie powinno się nikomu przeszka-
dzać w praktykowaniu jego religii, zgodnie z jego sumieniem, 
nawet kiedy jest w błędzie, o ile tylko szanuje wymogi porządku 
publicznego, pokoju i moralności publicznej, które państwo ma 
obowiązek chronić14. Tym, którzy są w błędzie, trzeba pomagać 
poznać prawdę, która w pełni znajduje się tylko w wierze kato-
lickiej, nauczając ich przykładem i słowem, nigdy przymusem. 
Akt wiary może być autentyczny tylko wówczas, kiedy jest wol-
ny.

Jednak kiedy chrześcijanin stara się, żeby prawo cywilne 
wspierało poszanowanie ludzkiego życia od momentu poczę-
cia, stabilność rodziny poprzez uznanie nierozerwalności mał-
żeństwa, prawa rodziców w związku z edukacją dzieci zarówno 
w szkołach publicznych, jak i prywatnych, prawdę w informacji, 
moralność publiczną, sprawiedliwość w relacjach pracowni-
czych itd., nie usiłuje narzucać swojej wiary innym, tylko speł-
nić swój obywatelski obowiązek i przyczynić się do wznoszenia 
w tym, co do niego należy, społeczeństwa zgodnego z godnością 
osoby ludzkiej. Z pewnością chrześcijanin dzięki Objawieniu 
Bożemu posiada szczególną pewność co do znaczenia tych za-
sad i prawd w dziele budowania sprawiedliwszego społeczeń-
stwa, jednak ich poznanie jest w zasięgu rozumu ludzkiego 
i każdy człowiek, niezależnie od swojej postawy religijnej, może 
je odkryć i podzielać.

„Staraj się, by instytucje i struktury ludzkie, w których pra-
cujesz i działasz jako pełnoprawny obywatel, kierowały się za-
sadami zgodnymi z chrześcijańską koncepcją życia. Nie wątp, 
że zapewnisz w ten sposób ludziom środki do życia odpowiada-

13 Bruzda, 302.
14 Por. Sobór Watykański II, Dekret Dignitatis humanae, 1, 2, 7.
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jącego ich godności i pomożesz wielu duszom, by z łaską Bożą 
osobiście odpowiedziały na chrześcijańskie powołanie”15. Cho-
dzi o to, aby „uzdrawiać istniejące na świecie urządzenia i wa-
runki […], aby to wszystko […] raczej sprzyjało praktykowaniu 
cnót, niż mu przeszkadzało”16. Wiara chrześcijańska sprawia, 
że chrześcijanin głęboko odczuwa aspirację, właściwą każdemu 
obywatelowi, poszukiwania dobra wspólnego społeczeństwa. 
Dobra wspólnego, które nie redukuje się do rozwoju ekono-
micznego, chociaż z pewnością również go obejmuje. Obejmuje 
również, i to przede wszystkim — w sensie jakościowym, nie za-
wsze jeśli chodzi o następstwo czasu — najlepsze możliwe wa-
runki wolności, sprawiedliwości, życia moralnego pod każdym 
względem i pokoju — warunki, które odpowiadają godności 
osoby ludzkiej.

Kiedy chrześcijanin ze wszystkich sił stara się w ten sposób 
kształtować społeczeństwo, robi to na mocy swojej wiary, a nie 
w imię podlegającej opinii ideologii partii politycznej. Postępu-
je tak,jak „postępowali pierwsi chrześcijanie. Nie mieli realizo-
wać społecznych ani osobistych programów wynikających z ich 
nadprzyrodzonego powołania, ale byli przesiąknięci duchem, 
koncepcją życia i świata, która nie mogła nie mieć konsekwencji 
dla społeczeństwa, w którym się poruszali”17. „Zadanie apostol-
skie, które Chrystus powierzył wszystkim swoim uczniom daje 
zatem konkretne rezultaty w sferze społecznej. Nie do przyjęcia 
jest myślenie, że aby być chrześcijaninem, trzeba odwrócić się 
do świata plecami, mieć pesymistyczną wizję ludzkiej natury”18.

Trzeba starać się uzdrawiać struktury społeczeństwa, żeby 
przesycać je duchem chrześcijańskim, ale to nie jest wystar-
czające. Choćby wydawało się, że to odległy cel, nie przestaje to 
być podstawowym wymogiem. Potrzeba jednak o wiele więcej: 
przede wszystkim trzeba starać się, żeby ludzie byli chrześcija-
nami, żeby każdy promieniował dookoła w swoim codziennym 
postępowaniu światłem i miłością Chrystusa, dobrą wonią Je-

15 Kuźnia, 718.
16 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 36.
17 List z 9 stycznia 1959 r., 22.
18 To Chrystus przechodzi, 125.
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zusa Chrystusa19. Celem jest nie to, żeby struktury były zdrowe, 
lecz żeby ludzie byli święci. Tak samo błędny byłby brak troski 
o to, żeby prawa i obyczaje społeczeństwa były zgodne z du-
chem chrześcijańskim, jak również zadowalanie się tylko tym. 
W takiej sytuacji zdrowe struktury ponownie znalazłyby się 
w niebezpieczeństwie. Zawsze trzeba rozpoczynać od nowa. 
„Wszakże nie powstanie nowa ludzkość, jeśli wpierw nie po-
wstaną nowi ludzie, odnowieni przez chrzest, i przez życie we-
dług Ewangelii”20.

Poprzez pracę
„Od tego, czy ty i ja postępujemy tak, jak chce Bóg — nie zapo-
minaj o tym — zależy wiele istotnych rzeczy”21. Jeżeli chcemy 
schrystianizować społeczeństwo, pierwszą kwestią jest świę-
tość osobista — nasze zjednoczenie z Bogiem. „Powinniśmy 
być — każdy z nas — alter Christus, ipse Christus, drugim Chry-
stusem, samym Chrystusem. Tylko w ten sposób będziemy mo-
gli podjąć się tego wielkiego, niezmierzonego, niekończącego 
się przedsięwzięcia: uświęcać od wewnątrz wszystkie doczesne 
struktury, niosąc tam zaczyn Odkupienia”22. Trzeba, żebyśmy 
nie tracili soli, światła i ognia, który Bóg umieścił w nas, byśmy 
mogli przeobrażać nasze otoczenie. Św. Jan Paweł II podkreślał, 
że jest to „zadaniem wymagającym odwagi i cierpliwości”23. Od-
wagi, aby w razie konieczności nie obawiać się zderzenia z oto-
czeniem, i cierpliwości, ponieważ przemiana społeczeństwa od 
środka wymaga czasu, a przecież nie trzeba przyzwyczajać się 
do obecności zła skrystalizowanego w społeczeństwie. Przyzwy-
czajanie się do śmiertelnej choroby jest tym samym, co uleganie 
jej. „Chrześcijanin powinien być zawsze gotów do uświęcania 
społeczeństwa  od wewnątrz, przebywając w pełni w świecie, 
lecz nie będąc ze świata; nie uczestnicząc w tym wszystkim, co 

19 Por. 2 Kor 2, 15.
20 Bł. Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 18.
21 Droga, 755.
22 To Chrystus przechodzi, 183. 
23 Św. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 38.
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jest w nim — nie z powodu rzeczywistych cech, lecz zawinio-
nych wad, grzechu — negacją Boga, sprzeciwem wobec Jego 
godnej umiłowania woli zbawczej”24.

Bóg chce, żebyśmy wylewali chrześcijańskiego ducha 
na społeczeństwo poprzez uświęcenie pracy zawodowej, ponie-
waż „przez pracę chrześcijanin podporządkowuje stworzenie 
(por. Rdz 1, 28) i kieruje je ku Jezusowi Chrystusowi, ku centrum, 
w którym należy zgromadzić wszystko”25. Praca zawodowa to 
„środek niezbędny dla postępu społecznego oraz zaprowadze-
nia coraz bardziej sprawiedliwych stosunków między ludźmi”26.

Każdy musi postawić przed sobą zadanie schrystianizowa-
nia społeczeństwa poprzez swoją pracę. Po pierwsze, poprzez 
staranie o zbliżenie do Boga kolegów i osób, z którymi kontak-
tuje się zawodowo, żeby ci ludzie również doszli do uświęcenia 
swojej pracy i do nadania chrześcijańskiego tonu społeczeń-
stwu. Po drugie zaś, również poprzez wysiłek o chrystianizację 
struktur własnego środowiska zawodowego — należy starać się, 
żeby były one zgodne z prawem moralnym. Ten, kto poświęca 
się zarządzaniu, aptekarstwu, adwokaturze, informacji albo re-
klamie może po chrześcijańsku wpływać na swoje środowisko: 
w relacjach i w instytucjach zawodowych i pracowniczych. Nie 
wystarczy nie plamić się niemoralnymi praktykami. Trzeba po-
stawić sobie za cel oczyszczenie własnego środowiska zawodo-
wego, uczynienie go zgodnym z godnością ludzką i chrześcijań-
ską.

Dlatego „powinniśmy otrzymać taką formację, która wzbu-
dzi w naszych duszach, w momencie przystępowania do pracy 
zawodowej każdego z nas, instynkt i zdrowy niepokój, żeby 
godzić to zadanie z wymogami chrześcijańskiego sumienia, 
z Bożymi nakazami, które powinny panować w społeczeństwie 
i w działalności poszczególnych osób”27.

Możliwości przyczyniania się do chrystianizacji społeczeń-
stwa w oparciu o pracę zawodową idą dalej niż to, co można 

24 To Chrystus przechodzi, 125. 
25 List z 6 maja 1945 r., 14. 
26 Rozmowy z prałatem Escrivą, 10.
27 List z 6 maja 1945 r., 15.
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wykonywać w ścisłym środowisku pracy. Kondycja obywatela, 
który wykonuje jakiś zawód w społeczeństwie jest tytułem do 
podejmowania różnorodnych inicjatyw albo współpracy z róż-
norodnymi inicjatywami razem z innymi obywatelami, którzy 
podzielają te same ideały. Chodzi o inicjatywy edukacyjne do-
tyczące młodzieży — szkoły, w których prowadzi się formację 
ludzką i chrześcijańską, tak konieczne i pilne w naszych cza-
sach, inicjatywy polegające na pomocy, stowarzyszenia wspie-
rające szacunek dla życia, prawdę w informacji lub prawo do 
zdrowej moralnej atmosfery… Wszystko powinno być dokony-
wane z zawodową mentalnością dzieci Bożych powołanych do 
uświęcania się pośród świata.

„Oddajmy w pełni nasze życie Panu Bogu Naszemu, pracu-
jąc w sposób doskonały, każdy przy swoich zawodowych zada-
niach i w swoim stanie, nie zapominając, że powinniśmy mieć 
jedno dążenie we wszystkich naszych dziełach — aby umiesz-
czać Chrystusa na szczycie całej ludzkiej działalności”28.

28 List z 15 października 1948 r., 41.
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13. Prestiż zawodowy

„Powołanie bowiem chrześcijańskie jest z natury swojej rów-
nież powołaniem do apostolstwa”1. Chrystus powołał nas tak 
jak pierwszych uczniów, byśmy Go naśladowali i prowadzili do 
Niego inne dusze: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie 
rybakami ludzi”2.

Posługując się tym porównaniem użytym przez Pana, św. 
Josemaría naucza, że prestiż zawodowy ma pewną funkcję 
w zamysłach Boga dla tych, którzy zostali powołani do uświę-
cania innych swoją pracą. Jest on istotnym środkiem apostol-
stwa, „haczykiem rybaka ludzi”3.

Dlatego wskazuje tym, którzy korzystają z formacji ofe-
rowanej przez Opus Dei, żeby poszukiwali prestiżu w swoim 
zawodzie:  „Również ty masz powołanie zawodowe, które cię 
«pogania» niczym oścień. — Otóż, ten «oścień» jest haczykiem 
do łowienia ludzi. Oczyszczaj zatem swoje intencje i zdobywaj 
możliwie jak największy prestiż zawodowy, na służbę Bogu i lu-
dziom. Pan liczy również na to”4.

1 Sobór Watykański II, Dekret Apostolicam actuositatem, 2.
2 Mk 1, 17.
3 Droga, 372.
4 Bruzda, 491.
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Prestiż i pokora
Bóg stworzył wszystkie rzeczy, żeby objawić swoją chwałę i jej 
udzielać5. Natomiast sprawiając, że nasza praca jest uczestnic-
twem w Jego stwórczej mocy, zechciał, żeby odzwierciedlała 
ona wobec innych Jego chwałę. „Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie”6.

Uświęcenie pracy zawodowej wymaga, żebyśmy wykonywa-
li ją z doskonałością, z miłości do Boga i żeby ta doskonałość 
z miłości była światłem, które pociągnie do Boga tych, którzy 
nas otaczają.

Czy nie powinniśmy poszukiwać naszej chwały, tylko chwa-
ły Boga, zgodnie z tym co mówi psalm:  „Non nobis, Domine, 
non nobis, sed nomini tuo da gloriam?,  nie nam, Panie, nie nam, 
lecz Twemu imieniu daj chwałę”7. „Deo omnis gloria. — Wszyst-
ka chwała dla Boga […]. Nasza próżność jest właśnie «próżną» 
chwałą, świętokradczym przywłaszczeniem; «ja» nie powinno 
pojawiać się nigdy”8.

Przy wielu okazjach będzie trzeba dokonać oczyszczenia in-
tencji. Jednak dziecko Boże nie może być poniżane i zaprzestać 
poszukiwania prestiżu zawodowego z lęku przed próżnością 
albo ze strachu przed brakiem pokory. Prestiż zawodowy jest 
cechą, która służy misji apostolskiej, właściwej dla świeckich, 
jest talentem, który powinien przynosić korzyść.

Magisterium Kościoła przypomina, że świeccy  „winni za-
chowywać nie tylko prawa właściwe każdej dyscyplinie, lecz tak-
że starać się o zdobycie prawdziwej sprawności na polu każdej 
z nich”9. „Świeccy muszą wykonywać swoją pracę z zawodową 
kompetencją, uczciwością i w duchu chrześcijańskim, traktując 
ją jako drogę do osobistego uświęcenia”10.

5 Por. Sobór Watykański I, Konstytucja dogmatyczna Dei Filius, kanon 5.
6 Mt 5, 16.
7 Ps 115(113b), 1.
8 Droga, 780.
9 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 43.
10 Św. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 43.
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Święty Josemaría zaprasza do rozważania faktu, że prestiż 
zawodowy nie utrudnia pokory: „Jako że praca jest osią naszej 
świętości, powinniśmy zdobywać prestiż zawodowy, a wówczas 
każdy na swoim stanowisku i przy zachowaniu swojej kondycji 
społecznej będzie otoczony godnością i dobrym imieniem, od-
powiadającymi jego zasługom, zdobytym w uczciwej walce ze 
swoimi współpracownikami, z kolegami z pracy albo po fachu.

Nasza pokora nie polega na tym, żebyśmy zachowywali się 
nieśmiało, poniżali samych siebie albo nie mieli śmiałości w tej 
szlachetnej dziedzinie ludzkich wysiłków. W nadprzyrodzo-
nym duchu, z pragnieniem służby — z chrześcijańskim duchem 
służby — musimy się starać być pośród pierwszych w grupie 
równych sobie.

Niektórzy ludzie, o mało świeckiej mentalności, pojmują 
pokorę jako brak pewności siebie, jako niezdecydowanie, któ-
re przeszkadza w działaniu, jako rezygnację z praw — niekiedy 
praw prawdy i sprawiedliwości — po to, żeby z nikim się nie 
kłócić i być miłym dla wszystkich. Dlatego znajdą się tacy, któ-
rzy nie zrozumieją naszej praktyki głębokiej — prawdziwej — 
pokory, a nawet będą ją nazywać dumą. Chrześcijańska koncep-
cja tej cnoty została bardzo zniekształcona, być może z powodu 
próby stosowania do jej praktykowania w życiu codziennym 
form o charakterze zakonnym, które nie mogą odpowiadać 
chrześcijanom muszącym żyć z powołania pośród splątanych 
dróg świata”11.

Z miłości do Boga i dusz
Zawodowy prestiż chrześcijanina nie polega koniecznie na suk-
cesie. Jest prawdą, że ludzki tryumf jest jak światło, które pocią-
ga ludzi. Lecz jeżeli zbliżając się do tego, kto tryumfuje, ludzie 
nie znajdą w nim chrześcijanina, człowieka o pokornym sercu, 
rozmiłowanego w Bogu, tylko zadowolonego z siebie pyszał-
ka, wówczas dzieje się to, co opisuje następujący punkt  Dro-
gi: „Twoja miłość bliźniego jest... pozorna. — Z daleka przycią-
gasz, bo błyszczysz. — Z bliska odpychasz, ponieważ brakuje ci 

11 List z 6 maja 1945 r., 30-31.



130

ciepła. — Jaka szkoda!”12.
Prestiż, który służy do prowadzenia dusz do Boga to pre-

stiż cnót chrześcijańskich, ożywianych miłością: prestiż osoby 
pracowitej, kompetentnej przy wykonywaniu własnych zadań, 
sprawiedliwej, radosnej, szlachetnej i lojalnej, uczciwej, miłej, 
szczerej, usłużnej… Prestiż cnót, które mogą towarzyszyć za-
równo ludzkiemu sukcesowi, jak i porażce. To prestiż kogoś, kto 
kultywuje dzień po dniu te cechy z miłości do Boga i do innych.

Święty Josemaría napisał, że „praca rodzi się z miłości, wy-
raża miłość, jest skierowana ku miłości”13. To samo należy po-
wiedzieć o prestiżu w pracy: „rodzi się z miłości”, ponieważ to 
miłość — a nie próżność czy egocentryzm — musi być moty-
wacją prowadzącą do starania się o niego; „wyraża miłość”, po-
nieważ u chrześcijanina cieszącego się prestiżem zawodowym 
musi być widoczny duch służby. Jest „skierowany ku miłości”, 
ponieważ prestiż nie może zamieniać się cel pracy, tylko w śro-
dek służący do przybliżania dusz do Boga codziennie w kon-
kretny sposób.

Prestiż zawodowy bez owoców apostolskich byłby prestiżem 
jałowym, światłem, które nie świeci. Prestiż ma być haczykiem 
rybaka, a czy można o kimś powiedzieć, że jest rybakiem, jeżeli 
nie łowi? Nie jest to klejnot, żeby go oglądać i pilnować na podo-
bieństwo skąpca strzegącego swoich skarbów. Powinien nato-
miast być wykorzystywany w służbie Bogu, bez strachu.

Nie należy ignorować zagrożeń. Chrześcijanie mogą przy-
ciągać swoim prestiżem zawodowym ludzi, którzy słysząc 
o Bogu, wycofują się i przestają cenić ich jak przedtem. Jak 
wiadomo, istnieją nawet środowiska — kluby, grupy, wpływo-
we towarzystwa — które otwierają swoje wrota przed presti-
żowymi specjalistami, oferując korzyści ze stosunków i wza-
jemnego wsparcia, pod warunkiem, że specjaliści owi nie będą 
manifestować swojej wiary, akceptując milcząco podejście do 
życia, w którym religia powinna zostać ograniczona do sfery 
prywatnej. Środowiska takie usiłują usprawiedliwiać tę posta-
wę poszanowaniem wolności, ale w rzeczywistości wykluczają 

12 Droga, 459.
13 To Chrystus przechodzi, 48.
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istnienie prawdy w dziedzinie religijnej i w ten sposób w tych 
środowiskach giną wspólnie prawda i wolność, kiedy neguje się 
więź, o jakiej naucza Pan: „poznacie prawdę, a prawda was wy-
zwoli”14. W tych na wskroś laickich klubach, w których jest za-
bronione — to słowo odzwierciedla rzeczywistość — mówienie 
o Bogu i w rezultacie uprawianie apostolstwa, nie ma miejsca 
dla chrześcijanina, zmuszanego do pozostawiania wiary przed 
wejściem, tak jak w przedpokoju zostawia się kapelusz.

Wniosek jest taki, że nie można się izolować, tylko należy 
podejmować śmielszą pracę apostolską, z siłą i radością dzieci 
Bożych, które otrzymały ten świat jako dziedzictwo, żeby mo-
gły go posiąść i kształtować. Praca oparta na osobistym apo-
stolstwie przyjaźni i zaufania, która tworzy również otwarte 
i wolne środowiska — obce temu fanatyzmowi obojętności, bez 
potrzeby konfesyjnych etykiet — w których jest możliwe prowa-
dzenie dialogu i współpraca ze wszystkimi osobami dobrej woli, 
chcącymi budować społeczeństwo zgodnie z istotną godno-
ścią osoby ludzkiej. Nie jest to zadanie łatwe, ale nieuniknione. 
Chrześcijanin powinien zdobywać prestiż zawodowy i umieć go 
wykorzystywać, żeby wlewać chrześcijańskiego ducha w społe-
czeństwo.

W każdej pracy
Przez lata życia w Nazarecie Jezus „czynił postępy w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi”15. Ewangelia mówi nam rów-
nież, że był znany jako „cieśla”16. Musimy tylko połączyć te dwie 
informacje, żeby docenić prestiż, jakim Pan cieszył się w swo-
jej pracy.

Kiedy wykonywał swoje codzienne zadania cieśli, bez nie-
zwykłych cudów, jego współobywatele widzieli, że wzrastał nie 
tylko w latach, ale również w mądrości i w łasce. Ileż szczegółów 
zawierają te słowa! Są w nich: sposób rozmawiania z ludźmi, 
przyjmowania zleceń i wykonywania ich z zawodowym mistrzo-

14 J 8, 32.
15 Łk 2, 52.
16 Mk 6, 3.
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stwem, praktykowania sprawiedliwości z miłością, służenia in-
nym, uporządkowanej i intensywnej pracy, odpoczynku i troski 
o to, żeby inni też odpoczywali. W Jego pogodzie, w Jego poko-
ju, w Jego radości i we wszystkich Jego zajęciach postrzegano 
coś, co przyciągało, co prowadziło do szukania Jego obecności, 
ufania Mu i naśladowania Jego przykładu. Przykładu człowie-
ka, którego inni postrzegali jako tak ludzkiego i tak Boskiego, 
który przekazywał miłość do Boga i miłość do ludzi, który spra-
wiał, że czuli się, jakby byli równocześnie w niebie i na ziemi, 
i w ten sposób zachęcał ich do bycia lepszymi. Jakże odmienny 
byłby świat, myślało wielu z nich, gdybyśmy starali się być w na-
szej pracy jak Jezus! Jakże odmienne byłoby życie w mieście lub 
na wsi!

Wzrastanie Jezusa w latach, mądrości i łasce, stopniowe 
objawianie się pełni życia Bożego, które napełniało Jego ludzką 
naturę od momentu Wcielenia, zdarzało się w pracy tak zwy-
kłej jak praca cieśli. „Dla Boga żadne zajęcie samo z siebie nie 
jest ani wielkie, ani małe. Wszystkim nadaje wartość dopiero 
Miłość, z jaką się je wykonuje”17. Ostatecznie prestiż zawodowy 
jest objawianiem się miłości, z którą wykonuje się pracę. Jest 
to cecha osoby, nie zadania, które się wykonuje. Prestiż zawo-
dowy nie polega na poświęcaniu się zawodowi prestiżowemu 
w oczach ludzkich, tylko na wykonywaniu w prestiżowy sposób 
jakiegokolwiek zawodu — olśniewającego albo nie.

W oczach ludzkich, owszem, istnieją prace bardziej olśnie-
wające niż inne, jak na przykład te, które wiążą się ze spra-
wowaniem władzy w społeczeństwie lub mają większy wpływ 
na kulturę, większy zasięg w środkach przekazu, w sporcie itd. 
Właśnie dlatego — ponieważ cieszą się większym szacunkiem 
i mają wielki wpływ na społeczeństwo — jest bardziej koniecz-
ne, żeby ci, którzy je wykonują, cieszyli się nie tylko prestiżem 
technicznym, ale również moralnym — chrześcijańskim presti-
żem zawodowym. Jest niezwykle istotne, żeby dzieci Boże pro-
wadziły w sposób prestiżowy ten rodzaj działalności, od której 
w dużej mierze zależy charakter naszego społeczeństwa.

17 Bruzda, 487.
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Na ogół działalność taką prowadzą intelektualiści i dla-
tego  „powinniśmy zadbać o to, by we wszystkich dziedzinach 
życia intelektualnego znalazły się osoby prawe, o sumieniu au-
tentycznie chrześcijańskim, cechujące się spójnością życia, któ-
re będą posługiwać się nauką jako bronią w służbie ludzkości 
i Kościoła”18. Święty Josemaría ma to szczególnie na uwadze, 
kiedy pisze, objaśniając pracę apostolską Opus Dei, że „wybrał 
nas sam Jezus Chrystus […], byśmy znajdując się w samym 
środku świata, w którym nas postawił i od którego nie chciał 
nas oddzielić, szukali uświęcenia we własnym stanie. Byśmy, 
wyjaśniając świadectwem życia i słowa, że powołanie do świę-
tości jest powszechne, głosili osobom ze wszystkich środowisk, 
a zwłaszcza intelektualistom, ideał chrześcijańskiej doskonało-
ści w samym środku życia społecznego”19.

18 Kuźnia, 636.
19 List z 14 lutego 1944 r., 1, w: A. Vázquez de Prada, Założyciel Opus Dei. Życie 

Josemaríi Escrivy, t. 1, Panie, żebym przejrzał!, tłum. P. Skibiński, Katowice-
-Kraków 2002, s. 338.
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14. Praca i rodzina

Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej  Amoris laetitia1 
przypomniał, że dobro rodziny jest decydujące dla przyszłości 
świata i Kościoła. Aby osiągnąć to dobro, trzeba mieć na uwa-
dze, że „praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinne-
go […]. Te dwa kręgi wartości — jeden związany z pracą, drugi 
wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego — muszą 
łączyć się z sobą prawidłowo i wzajemnie się przenikać”2.

Harmonijne połączenie wymogów powołania rodzinnego 
i powołania zawodowego nie zawsze jest łatwe, ale stanowi ono 
istotną część wysiłku, aby żyć w jedności życia. To Boża miłość 
daje jedność, wprowadza ład w serce, naucza, jakie są priory-
tety. Pośród tych priorytetów jest umiejętność stawiania dobra 
ludzi ponad inne interesy — poprzez pracę w czyjejś służbie, 
będącą przejawem miłości, oraz życie miłością w sposób upo-
rządkowany, poczynając od tych, których Bóg umieścił bezpo-
średnio pod naszą opieką.

Życie rodzinne i życie zawodowe wzajemnie się podtrzy-
mują. Praca w domu i poza domem „jest poniekąd warunkiem 
zakładania rodziny”. Przede wszystkim dlatego, że rodzina „do-

1 Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 31.
2 Św. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, 10. 
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maga się środków utrzymania, które w drodze zwyczajnej naby-
wa człowiek przez pracę”3.

Z kolei praca jest podstawowym elementem służącym do 
tego, żeby osiągać cele rodziny. „Praca i pracowitość warunku-
ją także cały proces wychowania w rodzinie właśnie z tej racji, 
że każdy „staje się człowiekiem” między innymi przez pracę, 
a owo stawanie się człowiekiem oznacza właśnie istotny cel ca-
łego procesu wychowania”4.

Święta Rodzina pokazuje nam, jak przenikać oba te środo-
wiska. Święty Josemaría przestudiował nauki Najświętszej Ma-
ryi Panny i świętego Józefa, i te same nauki głosił. Swoją pracą 
zapewnili Oni Jezusowi ognisko domowe, w którym mógł wzra-
stać i rozwijać się.

Przykład Nazaretu rozbrzmiewał w duszy Założyciela Opus 
Dei jako szkoła służby, w której „nikt nie zastrzega niczego tyl-
ko dla siebie. Nie słychać tam o moim honorze ani o moim cza-
sie, ani o mojej pracy, ani o moich ideach, ani o moich upodo-
baniach, ani o moich pieniądzach. Tam stawia się wszystko 
w służbie wspaniałej gry Boga z ludzkością, którą to grą jest 
Odkupienie”5.

Naśladować św. Józefa
„Posłuchajcie: co robi Józef z Maryją i Jezusem, żeby spełnić 
nakaz Ojca, podążać za poruszeniem Ducha Świętego? Oddaje 
Mu całą swoją istotę, oddaje na służbę swoje życie pracownika. 
Józef, który jest stworzeniem, karmi Stworzyciela. On, który 
jest ubogim rzemieślnikiem, uświęca swoją pracę zawodową, 
o czym przez wieki chrześcijanie zapomnieli i co przypomniało 
Opus Dei. Oddaje Mu swoje życie, oddaje Mu miłość swojego 
serca i czułość swojej opieki, udziela mu siły swoich ramion, 
daje Mu… wszystko to, czym jest, i to, co może: codzienną ludz-

3 Tamże. 
4 Tamże.
5 Św. Josemaría Escriva, List z 14 lutego 1974 r., 2, w: F. Requena, J. Sesé, Fu-

entes para la historia del Opus Dei, Madrid 2002, s. 144-145.
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ką pracę, właściwą dla jego stanu”6.
Święty Józef pracował, żeby służyć Synowi Bożemu i Jego 

Matce. Nie wiemy nic na temat materialnych produktów jego 
pracy, nie dotrwały też do naszych czasów przedmioty, które 
wykonywał lub naprawiał. Wiemy natomiast, że jego zadania 
służyły dziełu Odkupienia. Józef nauczył Jezusa rzemiosła, któ-
remu poświęcił długie lata swojego życia, i pracował głęboko 
zjednoczony z Tym, który już w owych chwilach niósł nam od-
kupienie. Swoją pracą Józef wzniósł dom w Nazarecie, w którym 
miał wzrastać Jezus, dom, który jest obrazem Kościoła. Józef 
nie zaniedbywał nigdy Rodziny, żeby poświęcić się swojej pra-
cy rzemieślnika albo z powodu zmęczenia dniem pracy, tylko 
całkowicie oddał się służbie Synowi Bożemu i Maryi Dziewicy. 
Nie pozbawił Ich opieki, która jest obowiązkiem głowy rodziny. 
Natomiast jego praca, absolutnie nieograniczana z powodu wy-
mogów narzucanych przez tę opiekę — podróże, zmiana kraju 
i miejsca zamieszkania, trudności i niebezpieczeństwa — zo-
stała wzbogacona w sposób nieskończony.

Jakże wielką naukę stanowi to dla nas, którzy z łatwością 
dajemy się ponieść pragnieniu osobistej afirmacji i sukcesu 
w pracy! Chwała św. Józefa polegała na patrzeniu, jak  „Jezus 
czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce”7, i na służbie Mat-
ce Bożej. Godziny ciągłego wysiłku świętego Patriarchy miały 
swój cel. Nie kończyły się na dziele materialnym, bez względu 
na to, jak dobrze byłoby wykonane — ich celem było dobro Je-
zusa i Maryi. Stanowiły drogę do miłowania Boga w Jego Synu 
i Jego Matce.

Bóg dał nam również możliwość odkrywania i miłowania 
Go poprzez służbę rodzinie za pomocą naszych zawodowych 
zadań. Wiele osób umieszcza fotografie swoich bliskich osób 
na biurku albo w miejscu pracy, chrześcijanin umieszcza tam 
również coś, co przypomina mu o Bożym sensie ludzkiej miło-
ści: czasami krucyfiks albo obraz Świętej Rodziny, albo inną sto-

6 Św. Josemaría Escriva, Rozważanie „Święty Józef — nasz Ojciec i Pan” (19 
marca 1968 r.), w: J. M. Casciaro, La encarnación del Verbo y la corporalidad 
humana, w: „Scripta Theologica” 18 (1986/3), s. 751-770. 

7 Łk 2, 52.
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sowną pamiątkę, w zależności od miejsca, w którym się znajdu-
je, ponieważ, jeżeli jest miłość do Boga, wówczas rodzina łączy 
się z pracą.

Żal budzi patrzenie na osoby wewnętrznie rozdarte, które 
niepotrzebnie cierpią. Obowiązki rodzinne wydają im się prze-
szkodą we wzrastaniu zawodowym. Próbują pogodzić mnóstwo 
zobowiązań, które są nie do pogodzenia i żalą się, że nie mają 
czasu dla rodziny. Jednakże często nie chodzi o brak czasu, tylko 
brak uporządkowanego i zakochanego serca. Przykład świętego 
Józefa może pomóc nam wszystkim. Opieka nad Świętą Rodzi-
ną i praca rzemieślnika nie były w jego życiu odizolowanymi od 
siebie dziedzinami, tylko jedną rzeczywistością. Miłość do Ma-
ryi i do Jezusa prowadziła go do pracy, zaś jego praca służyła 
Świętej Rodzinie.

Pilne apostolstwo
„Rodzina stanowi jeden z najważniejszych układów odniesie-
nia, wedle których musi być kształtowany społeczno-etyczny 
porządek pracy ludzkiej […]. Rodzina jest bowiem równocze-
śnie wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy i jest zarazem 
pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka”8.

Stoimy dzisiaj przed wyzwaniem. Chodzi o uzyskanie tego, 
żeby rodzinie przyznano centralne miejsce, które przysługuje 
jej w życiu osób i w świecie pracy. To wyzwanie przyjmuje róż-
ne oblicza. Na pierwszym miejscu trzeba docenić zawody ściśle 
związane z właściwymi celami rodziny, takie jak prace domowe, 
zadania wychowawcze, szczególnie w pierwszych latach życia, 
i różne formy współpracy w opiece nad chorymi i osobami w po-
deszłym wieku.

Pilne wyzwanie stanowi również osiągnięcie takiej organi-
zacji pracy, która by nie stała w sprzeczności z obowiązkami do-
mowymi. Takie sytuacje występują często z powodu zarobków 
niewystarczających do utrzymania rodziny, z powodu czasu 
pracy zmuszającego ojca lub matkę do znacznego ograniczenia 
ich obecności w domu. A także z powodu przeszkód stawianych 

8 Św. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, 10.
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wielu matkom pragnącym pogodzić postawę otwarcia na życie 
oraz oddanie rodzinie z zawodami wykonywanymi poza do-
mem. Te i inne trudności dotykają w szczególny sposób mło-
dych specjalistów, którzy czują się poddani presji środowiska, 
organizacji społecznej i trybowi życia utrudniającym założenie 
rodziny i godzącym w jej stabilność.

Z pewnością należy prosić Pana o męstwo, żeby umieć po-
wiedzieć „nie” pewnym wymogom pracy, nie dając się pochło-
nąć temu, co jest tylko środkiem. Jednak trzeba również wpro-
wadzić kulturę i prawodawstwo dotyczące pracy, które ułatwią 
konieczne oddanie rodzinie. Społeczeństwo, które nie chroni 
rodziny kroczy ku samozagładzie. Magisterium Kościoła nie 
ustaje w przypominaniu: „Nikt nie może myśleć, że osłabienie 
rodziny jako społeczności naturalnej, opartej na małżeństwie 
jest czymś, co społeczeństwu przynosi korzyści”9.

„Starania, jakich dokładacie, moje córki i moi synowie, żeby 
odcisnąć głęboko chrześcijańskie znamię na waszych rodzinach 
i na wychowaniu waszych dzieci, uczyni z waszych rodzin ogni-
ska życia chrześcijańskiego, krynice czystych wód, które wpłyną 
na wiele innych rodzin, ułatwiając również pojawianie się po-
wołań”10.

9 Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 52. 
10 J. Echevarría, List z 28 listopada 2002 r., 11-12.



140



141

15. Siła zaczynu

Społeczeństwo jest jak materiał spleciony z międzyludzkich re-
lacji. Praca, rodzina i pozostałe okoliczności życia tworzą splot 
więzów, w którym nasza egzystencja jest niejako utkana11, w taki 
sposób, że kiedy staramy się uświęcić konkretny zawód, po-
szczególną sytuację rodzinną albo resztę codziennych obowiąz-
ków, nie uświęcamy pojedynczej nici, ale całą społeczną tkankę.

Ta uświęcająca praca zamienia chrześcijan w potężny za-
czyn służący do porządkowania świata w taki sposób, żeby lepiej 
odzwierciedlał miłość, z jaką został stworzony. Kiedy miłość jest 
obecna w jakiejkolwiek ludzkiej działalności, zredukowane zo-
stają przestrzenie egoizmu — głównego czynnika nieporządku 
w człowieku — w jego relacjach z innymi ludźmi i przedmio-
tami. Nosicieli Miłości Ojca pośród społeczeństwa, wiernych 
świeckich „Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie za-
dania, kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali się do 
uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako”12.

Jeśli chodzi o przeobrażanie społeczeństwa, skuteczność 
tego chrześcijańskiego zaczynu, w dużej mierze zależy od tego, 
żeby każdy starał się osiągnąć odpowiednie przygotowanie do 
swojej pracy. Przygotowanie to nie powinno się ograniczać do 

11 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, 31. 
Por. św. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, 15.

12 Tamże.
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szczególnego wykształcenia — technicznego czy umysłowego 
— jakiego wymaga każdy zawód. Istnieją inne aspekty, niezbęd-
ne do osiągnięcia prawdziwej ludzkiej i chrześcijańskiej „kom-
petencji”, które wpływają niezwykle bezpośrednio na relacje 
pracownicze i społeczne rodzące się w związku z pracą, funda-
mentalne dla skierowania tkanki społecznej ku Bogu.

Być ze świata, ale nie być światowym
Chrześcijanin, który jest powołany do uświęcania się w swoim 
zawodzie, musi być ze świata, ale nie może być światowy. Musi 
poszukiwać doczesnego dobrobytu, nie uważając go za naj-
wyższe dobro. Powinien z realizmem uznawać obecność zła, 
nie zniechęcając się, kiedy napotyka je na swojej drodze. Nato-
miast powinien również próbować wynagradzać za zło i wal-
czyć z większą gorliwością, żeby oczyszczać świat z grzechu. 
„Nigdy nie powinno zabraknąć nadziei ani w waszej pracy, ani 
w waszym staraniu o zbudowanie doczesnego państwa. Cho-
ciaż równocześnie, jako uczniowie Chrystusa, którzy ukrzyżo-
wali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami (Ga  5, 
24), starajcie się utrzymać żywe poczucie grzechu i hojnego za-
dośćuczynienia wobec fałszywego optymizmu tych osób, które, 
będąc wrogami krzyża Chrystusowego (Flp 3, 18), wszystkie na-
dzieje pokładają w postępie i ludzkiej energii”13.

„Bycie ze świata” w pozytywnym znaczeniu prowadzi do 
„podtrzymywania ducha kontemplacyjnego pośród wszystkich 
działań ludzkich […], urzeczywistniając ten program: im głębiej 
tkwimy w świecie, tym bardziej mamy należeć do Boga”14. Ten 
wysiłek, daleki od ustępowania wobec trudności otoczenia, daje 
impuls do większej śmiałości — owocu bardziej intensywnej 
i stałej obecności Boga. Dlatego że jesteśmy ze świata i że jeste-
śmy z Boga, nie możemy się zamykać: „I chrześcijanom nie jest 
dozwolone porzucanie swej misji w świecie, jak duszy nie wolno 
samowolnie oddzielać się od ciała”15. Święty Josemaría konkre-

13 List z 9 stycznia 1959 r., 19. Por. To Chrystus przechodzi, 95-101. 
14 Kuźnia, 740.
15 List do Diogneta, 6, 10, w: Przyjaciele Boga, 63 (właściwie: „Tak zaszczytne 

stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się go opuścić”, por. http://
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tyzuje to zadanie chrześcijańskich obywateli, mówiąc, że na-
leży „przyczyniać się do tego, aby miłość i wolność Chrystusa 
przewodziły wszystkim sferom współczesnego życia: kulturze, 
gospodarce, pracy i wypoczynkowi, życiu rodzinnemu i społecz-
nemu”1.

Głównym przejawem chrześcijańskiego ducha jest uznanie, 
że pełnia ludzkiego szczęścia leży w zjednoczeniu z Bogiem, 
a nie w posiadaniu dóbr ziemskich. Jest to właśnie coś zupełnie 
przeciwnego do bycia światowym. Człowiek światowy umiesz-
cza serce w dobrach tego świata, nie pamiętając, że są one 
stworzone, żeby prowadzić go do Stwórcy. Być może czasem 
na widok doświadczenia osób oddalonych od Boga, które wyda-
ją się odnajdywać szczęście w posiadanych rzeczach, myślimy, 
że zjednoczenie z Bogiem nie jest jedynym źródłem pełnej ra-
dości. Jednakże nie powinniśmy się oszukiwać. W takich przy-
padkach chodzi o szczęście nietrwałe, płytkie i niepozbawione 
niepokojów. Te same osoby byłyby nieporównanie szczęśliwsze 
już na tej ziemi i później w pełni w Niebie, gdyby obcowały z Bo-
giem i kierowały używanie tych dóbr ku Jego chwale. Ich szczę-
ście przestałoby być kruche, narażone na liczne niepewności. Ci 
ludzie nie baliby się — tym strachem, który zabiera im pokój — 
że zabraknie im takich czy innych dóbr, ani nie przerażałaby ich 
rzeczywistość bólu i śmierci.

Błogosławieństwa z Kazania na Górze — „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pociesze-
ni. Błogosławieni cisi […], którzy łakną i pragną sprawiedliwości 
[…], którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości…”2  — 
pokazują, że pełne szczęście (błogosławieństwo) nie leży w bo-
gactwach tego świata. Święty Josemaría skarżył się, że czasami 
„oszukuje się dusze. Mówi się im o wyzwoleniu, które nie jest 
wyzwoleniem Chrystusa. Nauki Jezusa, Jego Kazanie na Górze, 
te błogosławieństwa będące poematem Miłości Bożej, są igno-

opusdei.org/pl-pl/article/list-do-diogneta/, dostęp 10.03.2018 – przyp. 
red.). 

1 Bruzda, 302.
2 Mt 5, 3-12. 
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rowane. Poszukuje się tylko szczęścia ziemskiego, podczas gdy 
szczęścia nie można osiągnąć na tym świecie”3.

Słowa Pana nie usprawiedliwiają jednak negatywnego po-
strzegania dóbr ziemskich, jak gdyby były one czymś złym albo 
przeszkodą w osiągnięciu Nieba. Dobra ziemskie nie są prze-
szkodą, tylko przedmiotem uświęcenia i Pan nie zachęca do ich 
odrzucenia. Naucza raczej, że „potrzeba mało albo tylko jedne-
go”4 do świętości i szczęścia — miłości do Boga. Ten, kto nie po-
siada owych dóbr albo kto cierpi, powinien wiedzieć nie tylko, 
że pełna radość przynależy do Nieba, ale że już na tej ziemi jest 
„błogosławiony” — może mieć zadatek szczęścia w Niebie — 
ponieważ ból i ogółem brak ziemskiego dobra mają wartość od-
kupieńczą, jeżeli przyjmuje się je jako Krzyż Chrystusa z miłości 
do Woli naszego Boga Ojca, który wszystko kieruje ku naszemu 
dobru5. Poszukiwanie materialnego dobrobytu dla tych, którzy 
nas otaczają, jest bardzo miłe Bogu, jest cudowną formą nasy-
cania rzeczywistości doczesnej miłością i jest doskonale zgodne 
z osobistą postawą wyrzeczenia, której nauczał nas Pan.

Świecka mentalność, kapłańska dusza
Dziecko Boże musi być „duszą kapłańską”, ponieważ stało się 
uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa, aby razem z Nim być 
Współodkupicielem. W nauczaniu św. Josemaríi, które kieru-
je się do osób powołanych do uświęcania się pośród świata, ta 
cecha jest wewnętrznie zjednoczona z „mentalnością świec-
ką”, która prowadzi do wykonywania pracy i różnych obowiąz-
ków w sposób kompetentny, zgodnie z ich własnymi prawami, 
chcianymi przez Boga6.

Zgodnie z podstawowymi normami moralności zawodowej, 
o które trzeba z delikatnością dbać jako o założenie konieczne 
do uświęcania pracy, istnieje wiele sposobów wykonywania 
ludzkich zadań zgodnie z wolą Bożą. W ramach praw właści-

3 Zapiski z rozważania, 25 grudnia 1972 r. 
4 Łk 10, 42.
5 Por. Rz 8, 28.
6 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, 36.
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wych  każdej działalności i w szerokiej perspektywie, jaką otwie-
ra chrześcijańska moralność, mieści się mnóstwo możliwości 
i wszystkie z nich dają się uświęcić. Spośród nich każdy może 
wybierać z osobistą odpowiedzialnością i wolnością, szanując 
wolność innych. Ta niezbywalna wolność sprawia, że uczest-
nictwo każdego w życiu społecznym — w domu, w pracy, w re-
lacjach międzyludzkich — jest jedyne w swoim rodzaju, orygi-
nalne i niepowtarzalne, tak jak niepowtarzalna jest odpowiedź 
każdej duszy na miłość do Boga. Nie powinniśmy pozbawiać in-
nych ludzi dobrego wykorzystywania naszej wolności, będącego 
źródłem inicjatyw służby ku chwale Boga. Przyjmowanie tego 
faktu w głęboki sposób jest istotną cechą ducha, którą przeka-
zuje św. Josemaría: „Wolność, moje dzieci, wolność, która jest 
kluczem owej świeckiej mentalności, którą mamy wszyscy”7.

Kapłańska dusza i świecka mentalność to dwa nierozłączne 
aspekty na drodze świętości, których naucza św. Josemaría. „We 
wszystkim i zawsze powinniśmy mieć – tak kapłani, jak i świec-
cy – duszę prawdziwie kapłańską i mentalność w pełni świecką, 
abyśmy mogli zrozumieć i wcielać w naszym życiu osobistym 
tę wolność, którą cieszymy się w ramach Kościoła i w sprawach 
doczesnych, mając świadomość, że jesteśmy jednocześnie oby-
watelami państwa Bożego (por. Ef 2, 19) oraz państwa ludzi”8.

Abyśmy byli zaczynem chrześcijańskiego ducha w społe-
czeństwie, trzeba, żeby w naszym życiu spełniało się to zjedno-
czenie; w taki sposób, żeby nasze zawodowe zajęcia, wykonywa-
ne z mentalnością świecką, były przesycone duszą kapłańską.

Jasnym sygnałem tej jedności jest stawianie na pierwszym 
miejscu obcowania z Bogiem, pobożności, konkretyzującej się 
w planie życia duchowego. Potrzebujemy podtrzymywać Miłość 
jako żywotny impuls naszego życia, ponieważ nie można praco-
wać rzeczywiście dla Boga bez coraz głębszego życia wewnętrz-
nego. Jak przypominał św. Josemaría: „Gdybyście nie mieli życia 

7 List z 29 września 1957 r., w: A. Cattaneo, Tracce per una spiritualità laicale 
offerte dall’omelia Amare il mondo appasionatamente, „Annales Theologici” 16 
(2002), s. 128. 

8 List z 2 lutego 1945 r., 1, w: A. Vázquez de Prada, Założyciel Opus Dei. Życie 
Josemaríi Escrivy, t. 2, Bóg i odwaga, tłum. P. Skibiński, Katowice-Kraków 
2003, s. 742.
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wewnętrznego, kiedy poświęcacie się waszej pracy, to nie udało-
by się wam jej przebóstwić, a w zamian mogłoby się wam przy-
darzyć to, co dzieje się z żelazem, kiedy jest czerwone i wkłada 
się je do zimnej wody — rozhartowuje się i gaśnie. Musicie mieć 
ogień pochodzący z wewnątrz, który nie zgaśnie i który rozpali 
wszystko, czego się dotknie. Dlatego właśnie mogłem powie-
dzieć, że nie chcę żadnego dzieła, żadnej pracy, jeżeli moi syno-
wie nie stają się w niej lepsi. Mierzę skuteczność i wartość dzieł 
stopniem świętości, jakiego nabierają wykonujące je narzędzia.

Z taką samą siłą, z jaką przedtem zachęcałem was do pracy, 
do dobrej pracy, bez strachu przed zmęczeniem, teraz z takim 
samym naciskiem zachęcam was do posiadania życia wewnętrz-
nego. Nigdy nie przestanę powtarzać: nasze Normy pobożno-
ści, nasza modlitwa są tym, co najważniejsze. Bez ascetycznej 
walki nasze życie byłoby nic nie warte, bylibyśmy nieskuteczni, 
jak owce bez pasterza, ślepcy prowadzący innych ślepców (por. 
Mt 9, 36; 15, 4)”9.

Aby zaczyn się nie zepsuł, musi mieć siłę od Boga. To Bóg 
przeobraża osoby i środowisko, które nas otacza. Tylko wów-
czas, kiedy będziemy z Nim zjednoczeni, będziemy prawdziwie 
zaczynem świętości. Inaczej pozostaniemy w cieście jako zwy-
kła jego część, nie wnosząc tego, czego się oczekuje od zaczynu. 
Wytrwałość, aby dbać o plan życia duchowego, ostatecznie spo-
woduje cud przeobrażającego działania Boga — najpierw w nas 
samych, dlatego że ten plan jest drogą zjednoczenia z Nim, a na-
stępnie w innych ludziach, w całym społeczeństwie.

9 List z 15 października 1948 r., 20.
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16. Pracować w każdym czasie

Święty Josemaría pisał, że praca to „choroba zakaźna, nieule-
czalna i postępująca”1. Jeden z objawów tej „choroby” polega 
na tym, że ktoś nie umie być bezczynny. Pragnienie oddania 
chwały Bogu jest ostatecznym powodem tej pracowitości, tego 
wysiłku o uświęcenie czasu, o chęć ofiarowania Bogu każdej mi-
nuty z każdej godziny, każdej godziny z każdego dnia… każdego 
etapu życia. „Człowiek pracowity wykorzystuje czas, który jest 
więcej niż złotem — jest chwałą Boga! Czyni to, co powinien 
i jest w tym, co czyni nie z przyzwyczajenia czy dla zabicia cza-
su, lecz w wyniku starannej i wyważonej refleksji”2.

„Człowiek rozumny na kroki swe zważa”3, mówi Księga 
Przysłów. Zważanie na kroki w zadaniach zawodowych jest ową 
staranną i wyważoną refleksją, o której mówi św. Josemaría, 
a która prowadzi do zastanowienia nad tym, dokąd wędrujemy 
w naszej pracy i do oczyszczania intencji. Człowiek roztropny 
rozróżnia w każdej okoliczności najlepszy sposób kierowania się 
ku swojemu celowi. Naszym celem jest zaś Pan. Kiedy zmieniają 

1 Św. Josemaría Escrivá, List z 15 października 1948 r., w: A. Nieto, Josemaría 
Escrivá, sacerdote de Dios, trabajador ejemplar (Przemówienie wygłoszone 
na Uniwersytecie Nawarry 26 czerwca 1985 r.).

2 Przyjaciele Boga, 81.
3 Prz 14, 15.
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się okoliczności, należy mieć rozbudzone serce, żeby dostrzegać 
wezwania Boga w zmianach i poprzez zmiany nowych sytuacji.

Zatrzymamy się na dwóch konkretnych momentach życia 
zawodowego: jego początku i końcu. W ramach swojego szcze-
gólnego charakteru momenty te pomagają zastanowić się nad 
niektórymi aspektami uświęcenia pracy. Te aspekty to między 
innymi: czujna gotowość i męstwo wiary w celu utrzymania 
prawości intencji, względna wartość materialnego charakteru 
tego, co robimy, ulotność sukcesów lub porażek, konieczność 
utrzymywania zawsze młodej i sportowej postawy, gotowość do 
rozpoczynania na nowo, z miłości do Boga i do bliźnich, ile razy 
będzie to konieczne…

Początki życia zawodowego
Jedną z istotnych cech nauczania św. Josemaríi jest jedność ży-
cia. Życie w jedności oznacza kierowanie wszystkiego ku jedy-
nemu celowi — poszukiwaniu „jedynie i we wszystkim chwały 
Boga”4. Ci, którzy poświęcają większą część dnia rozwijaniu 
jakiegoś zawodu, powinni nauczyć się wpisywać ów zawód 
w całość projektu życia. Początek życia zawodowego jest jed-
nym z najważniejszych momentów w tej nauce. Jest to sytuacja 
zmiany, nowych wyzwań i możliwości… a także trudności, które 
trzeba poznać.

W niektórych środowiskach żąda się od młodych pracowni-
ków poświęcenia bez ograniczeń czasu czy takiego zaangażowa-
nia, jak gdyby praca była jedynym wymiarem ich życia. Z jednej 
strony, praktyki te czerpią inspirację z technik motywacyjnych, 
ale odpowiadają one również mentalności, która dokonuje ab-
solutyzacji sukcesu zawodowego w stosunku do każdego inne-
go wymiaru życia. Poszukuje się pobudzania postawy, w której 
zaangażowanie w przedsiębiorstwo albo zespół pracowników 
jest stawiane ponad wszelkimi innymi zainteresowaniami. To 
właśnie osoby z powołaniem zawodowym, które chcą dobrze 
wykonywać swoją pracę, mogą zwyciężyć te postawy. Święty 
Josemaría — nauczyciel uświęcania pracy — dostrzegał nie-

4 Kuźnia, 921.
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bezpieczeństwo pomieszania porządku dążeń. „Ważne, żebyś 
się trudził, żebyś przykładał się do pracy... Powinieneś jednak 
postawić swoją pracę zawodową na właściwym miejscu: jest 
ona wyłącznie środkiem do osiągnięcia celu, nigdy nie moż-
na jej traktować — przenigdy — jako czegoś najważniejszego. 
Ileż różnych przejawów „pracoholizmu” utrudnia zjednoczenie 
z Bogiem!”5.

Środki, jakich się używa, żeby domagać się tej wyłączności 
to zazwyczaj nie sztywne nakazy, ale raczej uświadamianie, 
że szacunek, poważanie i przyszłe możliwości pracownika za-
leżą od jego bezwarunkowej dyspozycyjności. W ten sposób za-
chęca się do spędzania jak największej liczby godzin w przed-
siębiorstwie, a nawet do rezygnacji z weekendu albo z okresów 
odpoczynku — przenaczonych dla rodziny, na spotkania z przy-
jaciółmi itd. — nawet jeżeli nie ma takiej rzeczywistej potrzeby. 
Te i inne formy okazywania maksymalnej dyspozycyjności są 
często pobudzane gratyfikacjami lub korzyściami, które pozwa-
lają korzystać z wysokiego statusu społecznego: ekskluzywnych 
hoteli i miejsc pobytu podczas podróży służbowych, upomin-
ków… Z drugiej strony każde ograniczenie dyspozycyjności po-
strzega się jako niebezpieczne odchylenie od „mentalności ze-
społowej”. Grupa robocza albo przedsiębiorstwo próbują w ten 
sposób wchłonąć całość energii, natomiast pozostałe zewnętrz-
ne zobowiązania zawsze muszą zostać podporządkowane zo-
bowiązaniom wynikającym z pracy. W takich okolicznościach 
może dojść do skrzywienia prawości intencji, jeżeli uznamy, 
że jest to część prestiżu zawodowego odpowiedniego dla apo-
stolstwa. Święty Josemaría przestrzegał przed ewentualnym 
fałszywym rozumowaniem w tej kwestii. „Niecierpliwa i nie-
uporządkowana troska o awans zawodowy może maskować 
miłość własną pod płaszczykiem «służenia duszom». Z obłudą 
— właśnie to mam na myśli — wymyślamy sobie usprawiedli-
wienia, jakoby nie powinniśmy zaniedbywać pewnych koniunk-
tur, pewnych sprzyjających okoliczności...”6.

5 Bruzda, 502.
6 Tamże, 701.
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Kiedy zaniedbuje się męstwo i umiarkowanie konieczne do 
utrzymania aspiracji zawodowych w ramach porządku, który 
pozwala ukierunkować je na miłość do Boga, nietrudno wy-
obrazić sobie konsekwencje. Wystarczy pomyśleć o kryzysach, 
jakie rodzą się w życiu rodzinnym, kiedy ojciec lub matka nie 
chcą przerwać pracy, mogąc to zrobić, i targują się o konieczne 
poświęcanie czasu i energii domowi. Inna sytuacja to ochłodze-
nie w obcowaniu z Bogiem, kiedy plan życia duchowego nie jest 
umieszczany na pierwszym miejscu, albo gnuśność w apostol-
stwie przyjaźni lub zaufania, kiedy troska o ludzi jest zwykle 
postrzegana jako przeszkoda w zobowiązaniach zawodowych.

Postawa kogoś, kto daje się uwieść ludzkiemu sukcesowi 
— który różni się bardzo od prestiżu zawodowego będącego 
haczykiem apostoła — uniemożliwia jedność życia chrześcijań-
skiego. Praca zawodowa przestaje być częścią zespołu działań 
opartych o porządek miłości, który obejmuje spełnianie innych 
obowiązków duchowych, rodzinnych i społecznych. Tym, co 
rzeczywiście powinno interesować dziecko Boże, jest spełnianie 
woli Ojca poprzez staranie o pracę w Jego obecności, która jest 
pełna miłości. To właśnie nadaje sens wszystkiemu, to właśnie 
powinno nas poruszać do pracy i odpoczynku, do robienia tego 
czy innego; to właśnie daje nam pokój i radość. Aby chrystiani-
zować środowiska zawodowe, wymagana jest dojrzałość ludzka 
i nadprzyrodzona, chrześcijański prestiż zawodowy, który nie 
redukuje się do zwykłej wydajności.

My, dzieci Boże, zostaliśmy wyzwoleni przez Chrystusa 
na Krzyżu. Możemy przyjąć lub odrzucić to wyzwolenie. Jeżeli 
je przyjmiemy i odwzajemnimy, będziemy żyć wolni od niewol-
nictwa albo opinii innych, od tyranii naszych namiętności i od 
wszelkiego nacisku, który usiłuje nagiąć nasze serce, żebyśmy 
służyli panom odmiennym od naszego Boga Ojca.

Często będzie potrzebna spora dawka męstwa, żeby po-
wiedzieć „nie” zawodowym propozycjom, o których szczerze 
wiemy, że nie leżą na naszej osobistej drodze uświęcenia i apo-
stolstwa, chociaż mogą znajdować się na drodze kogoś innego. 
Jednakże nie ma tutaj prostych recept. Roztropne działanie 
w sprawie tak wielkiej wagi wymaga solidnego życia wewnętrz-
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nego, zdecydowanego pragnienia oddania chwały Bogu oraz 
pokornej, czujnej i otwartej postawy, a także przyjmowania rad.

Koniec jednego etapu, początek innego
Inną fazą, która ma swoje szczególne wymagania, jest moment 
przejścia na emeryturę. Ta zmiana sytuacji życiowej wyma-
ga przystosowania wielu aspektów praktycznych, ale przede 
wszystkim wymaga młodego ducha, gotowego do poszukiwania 
i wykonywania tego, o co Bóg prosi na tym nowym etapie.

Jest to dobra chwila, żeby powrócić do rozważania zna-
czenia uświęcenia pracy, poczynając od pierwszego wymogu 
— pracy właśnie w sytuacji, w której okoliczności nie zmusza-
ją do robienia tego tak, jak poprzednio. Na pierwszym planie 
dostrzegamy, że motywacją do pracy nie jest tylko konieczność, 
ale miłość do Boga, który nas stworzył, żebyśmy pracowali, do-
póki możemy.

Jest to wspaniała okazja, żeby zastanowić się, jak być uży-
tecznym Panu i bliźnim, w odnowionym duchu służby, bardziej 
pogodnym i bardziej prawym, w tak wielu drobnych rzeczach 
lub w wielkich inicjatywach. Możliwości są niezwykle różno-
rodne. Są tacy, którzy przez pewien czas utrzymują poprzednią 
działalność zawodową, szkoląc osoby, mające ich zastąpić. Inni 
zwracają się ku niezwykle wartościowej działalności o charak-
terze pomocowym: opiece nad chorymi, wspieraniu ośrodków 
edukacyjnych lub formacyjnych potrzebujących osób z do-
świadczeniem i możliwością poświęcenia czasu. Jeszcze inni 
wykorzystują okazję, żeby angażować zdolności, których nie 
mogli rozwijać wcześniej: współpracują przy działaniach kul-
turalnych, które można prowadzić przez internet, uczestniczą 
w kształtowaniu opinii publicznej, wspierają stowarzyszenia 
rodzinne i kulturalne, promują grupy telewidzów lub konsu-
mentów, które ulepszają społeczeństwo… W każdym razie musi 
chodzić o działania wykonywane w sposób profesjonalny, z pro-
fesjonalną mentalnością, którą miało się do tej pory. Musi być 
ona dalej okazywana poprzez doskonałość, z jaką wykonuje się 
nową pracę, poprzez przygotowanie, jakie stara się osiągnąć, 



152

żeby ją wykonywać, oraz poprzez powagę, z jaką szanuje się roz-
kład czasu pracy i wszystkie zaciągane zobowiązania.

Horyzonty apostolskie tego etapu życia są bardzo szero-
kie. Przejście do sytuacji większej wolności w organizacji czasu 
nie powinno dawać miejsca zgnuśnieniu. Wszystko musi być 
przesycone apostolskim wysiłkiem. Okazje do kontaktu z inny-
mi osobami mogą być w tych nowych okolicznościach o wiele 
większe niż wcześniej, może nawet pojawić się okazja prowa-
dzenia pracy apostolskiej z osobami młodymi, nie tylko przy 
współpracy w związku z jakąś inicjatywą, ale poprzez jej stwo-
rzenie> Może to być klub albo działania formacyjne pozwalają-
ce nadać kierunek bagażowi chrześcijańskiego ducha, którego 
nosi się wewnątrz.

„Duch ludzki zresztą, choć odczuwa skutki starzenia się cia-
ła, jest stale otwarty ku wieczności i dlatego pozostaje poniekąd 
zawsze młody”7. Święty Josemaría w ostatnich latach swojego 
ziemskiego życia, kiedy słabły jego siły fizyczne, nie przestał po-
dejmować projektów pełnych śmiałości, jakim na przykład była 
budowa sanktuarium w Torreciudad. Równie zaskakujący był 
przykład św. Jana Pawła II, który promował liczne inicjatywy 
ewangelizacyjne, ogromną śmiałością, siłą i energią mimo cho-
roby, która towarzyszyła mu przez lata, aż do jego świętej śmier-
ci.

Do niego samego można zastosować słowa, którymi za-
chęcał nas do wielkiego szacunku dla ostatniego etapu życia: 
„Wszyscy znamy ludzi starych, którzy mogą być wymownym 
przykładem zdumiewającej młodości i żywotności ducha…”8.

7 Św. Jan Paweł II, List Ojca Świętego do moich Braci i Sióstr — ludzi w pode-
szłym wieku, 12.

8 Tamże.
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17. Jezus Chrystus w sednie każdej pracy

„To ustawicznie głosiłem od roku 1928: naglącą potrzebę chry-
stianizacji społeczeństwa”1, stwierdza św. Josemaría w homilii; 
a wkrótce potem wskazuje sposób, w jaki można to osiągnąć: 
„wynoszenie naszych codziennych obowiązków, zawodu czy 
funkcji do porządku łaski”2. Innymi słowy, chodzi o uświęce-
nie pracy. „Przez pracę — pisze — chrześcijanin poddaje stwo-
rzenie (por.  Rdz  1, 28) i kieruje je ku Jezusowi Chrystusowi — 
centrum, w którym ma być zgromadzone wszystko”3. Chodzi 
tutaj o fascynującą perspektywę. Jej początek leży w historycz-
nym fakcie, o którym trzeba pamiętać, żeby zrozumieć zasięg 
tego przesłania.

„Gdy zostanę nad ziemię wywyższony…”
Dzień 7 sierpnia 1931 roku był pamiętną datą dla św. Josemaríi. 
Wielokrotnie przypominał, że tego dnia Pan ukazał mu z nie-
zwykłą jasnością charakterystykę ducha, którego przekazywał 
od 1928 roku. Zrozumiał, że Jezus Chrystus będzie panował 
w świecie, jeżeli chrześcijanie umieszczą Go w sednie i na szczy-
cie swojej działalności zawodowej, uświęcając własną pracę. 

1 Przyjaciele Boga, 210.
2 Tamże.
3 List z 6 maja 1945 r., 14.
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W ten sposób Jezus Chrystus przyciągnie do Siebie wszystkich 
ludzi i wszystkie rzeczy, a Jego Królestwo będzie rzeczywisto-
ścią, ponieważ całe społeczeństwo — ludzie, instytucje i obycza-
je — zbudowane ze splotu różnych zawodów, zostanie ukształ-
towane po chrześcijańsku.

To przesłanie zostało odciśnięte w duszy św. Josemaríi od 
tamtej chwili, kiedy zrozumiał w nowym znaczeniu słowa Pana 
zebrane w Ewangelii św. Jana (zgodnie z Wulgatą, używaną 
wówczas w liturgii): „et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham 
ad meipsum — A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przy-
ciągnę wszystkich do siebie”. Oto jeden z fragmentów, w których 
odnosi się do tej chwili: „Kiedy pewnego dnia, w ciszy jednego 
z madryckich kościołów, czułem się niczym! — nie czymś ma-
łym, coś małego znaczyłoby jeszcze cokolwiek — pomyślałem: 
czy Ty, Panie, chcesz, żebym uczynił cały ten cud? […]. I tam, 
w głębi mojej duszy, zrozumiałem w nowym, pełnym znaczeniu 
owe słowa Pisma: et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad 
meipsum (J 12, 32). Zrozumiałem to doskonale. Pan mówił nam: 
jeżeli wy umieścicie Mnie w sednie wszystkich zajęć na ziemi, 
spełniając w każdej chwili obowiązki, będąc Moim świadec-
twem w tym, co wydaje się wielkie, i w tym, co wydaje się małe… 
wówczas omnia traham ad meipsum! Moje panowanie nad wami 
będzie rzeczywistością”4.

Biografie św. Josemaríi opowiadają o głębokim wzrusze-
niu, jakiego doświadczył w duszy, otrzymując to światło5. Sło-
wa z Ewangelii św. Jana (J 12, 32), wyryte pod jego wizerunkiem 
w murach Bazyliki św. Piotra, pobłogosławionym przez Bene-
dykta XVI dnia 14 września 2005 r., przypominają o znaczeniu 
tego wydarzenia dla życia Kościoła.

W innym miejscu — pisząc w trzeciej osobie — objaśnia 
sens, jaki odkrył w tym fragmencie Ewangelii: „[Ów kapłan] 
zrozumiał jasno, że przy pomocy codziennej pracy przy wyko-
nywaniu wszystkich zadań świata trzeba jednać ziemię z Bo-

4 Zapiski z rozważania, 27 października 1963 r.
5 Por. A. Vázquez de Prada,  Założyciel Opus Dei. Życie Josemaríi Escrivy, t. 

1, Panie, żebym przejrzał!, tłum. P. Skibiński, Kraków-Katowice 2002, s. 418-
419.
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giem w taki sposób, żeby to, co świeckie — nawet jeżeli pozo-
staje świeckie — zamieniało się w to, co święte, poświęcone 
Bogu — ostatecznemu celowi wszystkiego”1. Przemiana tego, co 
świeckie, w to, co uświęcone, „nawet jeżeli pozostaje świeckie”, 
oznacza, że działalność zawodowa — medycyna, budownictwo, 
hotelarstwo itd. — bez zmiany natury i funkcji tych dziedzin 
w społeczeństwie, z zachowaniem ich autonomii i własnych 
praw, może zamienić się w modlitwę, w dialog z Bogiem i w ten 
sposób zostaje uświęcona — oczyszcza się i wznosi. Dlatego 
św. Josemaría stwierdza, że „ściśle rzecz biorąc, nie można po-
wiedzieć, że istnieje rzeczywistość świecka, kiedy Słowo Boże 
raczyło przyjąć całkowitą ludzką naturę i uświęcić świat swoją 
obecnością i pracą swoich rąk, ponieważ było zamysłem Ojca 
pogodzić ze sobą, jednając przez Krew Jego krzyża, wszystkie 
rzeczy, zarówno te ziemskie, jak i te niebieskie (Kol 1, 20)”2.

Mówiąc o umieszczeniu Pana „w sednie” ludzkiej działal-
ności, św. Josemaría wskazuje, że owo przekształcenie tego, co 
świeckie, w to, co święte lub uświęcone, odbywa się na najgłęb-
szym poziomie działalności. W rzeczywistości istotą tego prze-
obrażenia jest miłość (caritas), miłość nadprzyrodzona, która 
formuje i ożywia w całości to, co się robi: „Gdybyśmy my, ludzie, 
zdecydowali się żywić w swoich sercach Bożą miłość! Chrystus, 
nasz Pan, został ukrzyżowany i z wysokości Krzyża odkupił 
świat, przywracając pokój między Bogiem i ludźmi. Jezus przy-
pomina wszystkim: et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham 
ad meipsum (J 12, 32)”3.

Wielokrotnie zamiast mówić: „w sednie” św. Josemaría pi-
sze: „na szczycie” albo „na wierzchołku” ludzkich zajęć. „Jeśli 
umieścicie Mnie na szczycie wszelkiej ziemskiej działalności, 
wypełniając obowiązek każdej chwili, będąc moimi świadkami 
w tym, co wydaje się wielkie, i w tym, co wydaje się małe, omnia 
traham ad meipsum, przyciągnę wszystko do siebie. Moje króle-
stwo pośród was stanie się rzeczywistością!”4.

1 List z 9 stycznia 1932 r., 2.
2 List z 6 maja 1945 r., 14.
3 To Chrystus przechodzi, 183.
4 Tamże.
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„Na szczycie” jest równoważne z „w sednie”, ponieważ 
stwierdzenie, że miłość Chrystusa ożywia jakieś zajęcie z jego 
wnętrza to tyle samo, co stwierdzenie, że miłość Chrystu-
sa przewodzi temu zajęciu ze szczytu. Jednakże określenie 
„na szczycie” albo „na wierzchołku” dodaje coś więcej. Wskazu-
je ono, że w tej działalności trzeba widzieć Chrystusa, ponieważ 
„nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też 
światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 
wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie”5. W związku z tym stwierdzenie, 
że chrześcijanin musi umieszczać Chrystusa na szczycie swojej 
pracy, oznacza, że miłość, z którą tę pracę wykonuje, musi ob-
jawiać się w obcowaniu z innymi, w postawie oddania i służby. 
W naturalny sposób powinno się zauważać miłość Chrystusa 
w postępowaniu Jego uczniów, razem z kompetencją zawodo-
wą i w jej ramach. „Każdy chrześcijanin powinien uobecniać 
Chrystusa wśród ludzi; powinien postępować w taki sposób, 
żeby wszyscy, którzy z nim obcują, poczuli  bonus odor Christi 
(por. 2 Kor 2, 15), miłą woń Chrystusa; powinien zachowywać się 
w taki sposób, żeby poprzez uczynki ucznia można było odkryć 
oblicze Nauczyciela”6.

Istnieje również inne znaczenie określenia „umieszczać 
Chrystusa na szczycie ludzkiej działalności”, które jest konse-
kwencją poprzedniego. Ten, kto wykonuje swoją pracę z miłości 
do Chrystusa i po to, żeby ludzie na jej widok wielbili Boga, po-
winien próbować wykonywać tę pracę w najlepszy możliwy spo-
sób również po ludzku, z największą doskonałością, do jakiej 
jest zdolny. W ten sposób umieszcza Chrystusa na szczycie swo-
jej pracy. To nie oznacza, że musi być w tym zadaniu najlepszy, 
ale że musi się wysilać, żeby wykonywać je z największą ludzką 
kompetencją, jaką może osiągnąć, równocześnie wprowadza-
jąc w życie chrześcijańskie cnoty przesycone miłością do Boga. 
Umieszczanie Pana na szczycie własnej pracy nie powinno 
być rozumiane jako ziemski sukces. Chodzi o coś, co pozostaje 

5 Mt 5, 14-16
6 To Chrystus przechodzi, 105.
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w zasięgu wszystkich, nie tylko niektórych, szczególnie uzdol-
nionych osób. Jest to osobisty wymóg: każdy musi umieszczać 
Jezusa Chrystusa na szczycie działalności, choćby po ludzku się 
w niej nie wyróżniał.

Niemniej, najgłębszy sens owego „umieszczania Chrystu-
sa na szczycie ludzkiej działalności” polega na łączeniu pracy 
i wszystkich uczciwych zajęć z Mszą świętą — szczytem życia 
Kościoła i chrześcijanina7. W tym zamykają się poprzednie zna-
czenia, ponieważ łączenie pracy z Ofiarą Chrystusa oznacza wy-
konywanie jej z miłości i z jak największą ludzką doskonałością. 
Wówczas praca zamienia się w akt kultu Boga: jest uświęcana 
przez jej zjednoczenie z Ofiarą Ołtarza, sakramentalną odno-
wą lub aktualizacją Ofiary Kalwarii, „przekształca się w dzieło 
Boga,  operatio Dei,  opus Dei”8. Tradycyjne znaczenie wyrażenia 
„opus Dei”, które wskazuje na liturgiczną służbę, otwiera się 
w słowach św. Josemaríi na pracę i na wszystkie zajęcia. Św. 
Josemaría zwraca się do chrześcijanina, żeby w ciągu dnia był 
„duszą eucharystyczną”, ponieważ tylko w ten sposób Chrystus 
będzie na szczycie jego zajęć. „Będziemy więc prosić Pana, aby 
pozwolił nam być duszami eucharystycznymi […]. Ułatwimy też 
innym rozpoznanie Chrystusa, przyczynimy się do umieszcze-
nia Go na szczycie wszystkich ludzkich działań. Spełni się obiet-
nica Jezusa: «A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przycią-
gnę wszystkich do siebie»”9.

Eucharystia buduje Kościół, ponieważ gromadzi w jednym 
Ciele tych, którzy w niej uczestniczą: „ponieważ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bie-
rzemy z tego samego chleba”10. Eucharystia „jest spełnieniem 
obietnicy pierwszego dnia Wielkiego Tygodnia Jezusa:  «A Ja, 
gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 

7 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna  Lumen gentium, 11; 
Konstytucja Sacrosanctum Concilium, 10.

8 Rozmowy z prałatem Escrivą, 10.
9 To Chrystus przechodzi, 156.
10  1 Kor 10, 17.
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siebie (J 12, 32)”11. Wówczas udaje się dojrzeć głęboki sens tego, 
że światło otrzymane przez św. Josemaríę na temat tego tekstu 
dotarło do niego właśnie w chwili, „kiedy wznosił Hostię”12  — 
w momencie Konsekracji, podczas Mszy świętej. Kiedy chrze-
ścijanin łączy swoją pracę z Ofiarą Ołtarza, ta uświęcona praca 
buduje Kościół, ponieważ uobecnia jednoczącą siłę Eucharystii 
— działanie Chrystusa, który przez Ducha Świętego przyciąga 
wszystkich ludzi i wszystkie rzeczy do Siebie.

Droga, którą Bóg chciał pokazać św. Josemaríi, aby Chrystus 
panował w tym świecie polega na tym, żeby każdy osobiście pró-
bował uświęcać swoją pracę, wkładając w nią Krzyż Chrystusa, 
to znaczy, łącząc ją z Ofiarą Kalwarii, która aktualizuje się w Eu-
charystii, będąc w ten sposób zaczynem życia chrześcijańskie-
go pośród świata. Ten sposób przyczyniania się do panowania 
Chrystusa jest mało efektowny, ale niesie wielką skuteczność 
Bożej obietnicy: „Jeżeli umieścicie Mnie w sednie wszystkich 
swoich działań na ziemi […],  omnia traham ad meipsum!  Moje 
królestwo pośród was stanie się rzeczywistością!”13.

Umieszczenie Chrystusa na szczycie „każdego ludzkie-
go zajęcia”, żeby On panował, nie oznacza, że Jego panowanie 
będzie wynikiem ludzkiego wpływu wielkiej liczby chrześcijan 
działających we wszystkich zawodach. To Pan przyciągnie do 
Siebie wszystkie rzeczy, jeżeli garstka wiernych chrześcijan — 
mężczyzn i kobiet — będzie się starać być autentycznie święty-
mi — każdy na swoim miejscu pośród świata. Nie jest to kwestia 
ludzkich proporcji. Święty Josemaría rozumiał, że prosi się nas, 
chrześcijan, żebyśmy umieszczali Chrystusa w sednie naszych 
zajęć, być może o niewielkim prestiżu społecznym, i że jeżeli 
będziemy to robić, On przyciągnie wszystkie rzeczy do Siebie 
— nie tylko te, które są skutkiem naszej ograniczonej pracy, ale 
wszystkie, na całym świecie. „Było jasne, że owe słowa, które re-
lacjonuje św. Jan — et ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad 

11 J. Ratzinger,  La Iglesia, una comunidad siempre en camino, Madrid 1991, s. 
125 [w polskim wydaniu: J. Ratzinger, Kościół. Wspónota w drodze, tłum. D. 
Chodyniecki, Kielce 2009 tego fragmentu nie umieszczono – przyp. red.].

12 List z 29 grudnia 1947 r./14 lutego 1966 r., 89.
13 Zapiski z rozważania, 27 października 1963 r.
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meipsum (J 12, 32) — powinniśmy rozumieć w takim znaczeniu, 
że mamy wynieść Jezusa Chrystusa jako Pana na szczyt całej 
ludzkiej działalności, że to On przyciągnie wszystko do siebie, 
w swoim duchowym panowaniu miłości”14.

Panowanie Chrystusa a postęp doczesny
Tak jak pragnienie, żeby Chrystus panował w moim własnym, 
indywidualnym życiu, obejmuje poszukiwanie ludzkiej dosko-
nałości — poprzez praktykowanie cnót uformowanych przez 
miłość — tak również pragnienie, żeby Chrystus panował w spo-
łeczeństwie wymaga troski o doskonalenie tegoż społeczeństwa 
— doczesnego dobra wspólnego, którego częścią jest postęp. 
W rzeczywistości nie jest to zwykły paralelizm między dobrem 
osoby ludzkiej i społeczeństwa, jak gdyby poszukiwanie jedne-
go mogło być niezależne od drugiego. Dobro osób tworzących 
społeczeństwo jest tym, co nazywamy dobrem wspólnym. Zaś 
dobro osób przyczynia się do dobra wspólnego społeczeństwa, 
jeżeli tylko to ostatnie jest rozumiane całościowo. Warunki ży-
cia społecznego, które próbuje się poprawić, nie ograniczają się 
do rozwoju ekonomicznego i dobrobytu materialnego, chociaż 
z pewnością obejmują jeden i drugi. Są to również, i to wcze-
śniej — w znaczeniu jakościowym, a nie następstwa czasowego, 
w którym czasami mogą mieć pierwszeństwo aspekty material-
ne — wolność, sprawiedliwość, pokój, kultura: wszystko to, co 
przede wszystkim przysługuje godności osoby ludzkiej.

Wrażliwość św. Josemaríi w tej kwestii jest bardzo wyczu-
lona: „Bardzo zrozumiałe są niecierpliwość, smutek i niespo-
kojne pragnienia tych, którzy z duszą z natury chrześcijańską 
nie godzą się z niesprawiedliwością osobistą czy społeczną, jaką 
może wytworzyć ludzkie serce. Tyle wieków życia ludzi ze sobą, 
a wciąż jeszcze tyle nienawiści, tyle zniszczenia, tyle fanatyzmu 
nagromadzonego w oczach, które nie chcą widzieć, i w sercach, 
które nie chcą kochać. Dobra ziemskie rozdzielone są między 
niewielu; dobra kultury ograniczone są do zamkniętych krę-
gów. A poza nimi — głód chleba i wiedzy, ludzkie życie, które 

14 List z 14 lutego 1944 r., 19.
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jest święte, bo pochodzi od Boga, traktowane jest jak zwykła 
rzecz, jak liczba w statystyce. Rozumiem i podzielam tę niecier-
pliwość, która każe mi patrzeć na Chrystusa zapraszającego nas 
ciągle do praktykowania nowego przykazania miłości”15.

„Uczciwie ukierunkowany postęp jest dobry i Bóg go pra-
gnie”16. Poszukiwanie doczesnego postępu przez wzgląd na pa-
nowanie Chrystusa jest częścią uświęcenia pracy zawodowej. 
Jest nią zaś dlatego, że uświęcenie pracy oznacza wynoszenie 
samej ludzkiej rzeczywistości pracy do porządku świętości. 
„Po ludzku to praca jest źródłem postępu, cywilizacji i dobro-
bytu”17. Przez swoją naturę praca zawodowa to „środek nie-
zbędny dla postępu społecznego oraz zaprowadzenia coraz 
bardziej sprawiedliwych stosunków między ludźmi”18. Ten, kto 
chce uświęcać swoją pracę, nie może pomijać tej rzeczywisto-
ści. Koniecznie będzie musiał dążyć do postępu doczesnego, 
żeby ukierunkować go na Boga. „Nie do przyjęcia jest myślenie, 
że aby być chrześcijaninem, trzeba odwrócić się do świata pleca-
mi, mieć pesymistyczną wizję ludzkiej natury”19.

Jednakże ten postęp nie jest nadprzyrodzonym celem osta-
tecznym ani jego zadatkiem, ponieważ żadne ziemskie dobro 
nie może być samo w sobie początkiem dóbr nadprzyrodzo-
nych. Nie oznacza to pomniejszania znaczenia ludzkiego po-
stępu, jest to tylko brak jego ubóstwienia. Poszukiwanie po-
stępu jest celem podporządkowanym poszukiwaniu świętości, 
nadprzyrodzonego celu ostatecznego. „Pan zechciał, żebyśmy 
zgodnie z naszym powołaniem ukazywali ową optymistyczną 
wizję stworzenia, ową miłość do świata, która tętni w chrześci-
jaństwie. Nigdy nie powinno zabraknąć nadziei, ani w waszej 
pracy, ani w waszym staraniu o zbudowanie doczesnego pań-
stwa. Chociaż równocześnie, jako uczniowie Chrystusa, którzy 
«ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądania-
mi» (Ga  5, 24), starajcie się utrzymać żywe poczucie grzechu 

15 To Chrystus przechodzi, 111.
16 Tamże, 123.
17 List z 31 maja 1954 r., 17.
18 Rozmowy z prałatem Escrivą, 10.
19 To Chrystus przechodzi, 125.
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i hojnego zadośćuczynienia wobec fałszywego optymizmu tych 
osób, które, będąc «wrogami krzyża Chrystusowego» (Flp 3, 18), 
wszystkie nadzieje pokładają w postępie i ludzkiej energii”20.

20 List z 9 stycznia 1959 r., 19.




