
są priorytetowe; o co Pan Bóg prosi nas w tym 
momencie historii świata, Kościoła i Dzieła? Od
powiedź jest jasna: na pierwszym miejscu dbać, 
jak osoby za kochane, o naszą więź z Bogiem, 
wy chodząc od kon tem
placji Chrystusa, który 
ukazuje nam oblicze 
Miłosierdzia Ojca. Pro
gram świętego Jose
maríi jest i  będzie ten 
sam: Obyś szukał Chry-
stusa. Obyś znalazł Chrystusa. Obyś ukochał Chrys
tusa [9]. Praca apostolska Dzieła jest i ma być 
nadmiarem naszego życia wewnętrznego. Jest to 
czas, moje córki i sy nowie, abyśmy weszli jeszcze 
głębiej na drogi kon tem placji pośród świata. 

Ks. Prał. Fernando Ocáriz,
List pasterski, 14 II 2017, nr 89; 30.
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Na Kongresie [w lutym 2017 r.] podkreślono 
centralne znaczenie Osoby Jezusa Chry

stusa, którego pragniemy poznać, być z Nim 
w osobistej relacji oraz kochać. Postawić Jezusa 
w centrum naszego życia oznacza zagłębić się 
bardziej w modlitwę kontemplacyjną pośrodku 
świata oraz pomagać innym iść dro gami kontem-
placji [1]; zo baczyć w nowym świetle antropo lo
giczną i chrześcijańską wartość różnych środ
ków asce tycznych; rozumieć integralność osoby: 

Umieścić Chrystusa na szczycie wszelkich ludzkich 
działalności. Tymi słowami św. Josemaría budził 
wielu chrześcijan. 2 października 2017 r. obchodzić 
będziemy kolejną rocznicę założenia Dzieła. To wła-
ściwy moment by zastanowić się: jak lepiej mogę 
zaangażować się w owo wezwanie Założyciela Opus 
Dei? Czy nie pociąga mnie bycie protagonistą histo-
rii Bożego działania w zwyczajnym świecie? Jak tego 
dokonać dzisiaj?

jem. Jesteśmy wolni, aby kochać Boga, który 
powołuje; Boga, który jest miłością, i który daje 
nam miłość, aby kochać Jego i innych [4]. Owa 
miłość daje nam pełną świadomość naszej misji, 
która nie jest spora dycz nym działaniem apostol-
skim czy jednorazową akcją, ale ciągłą misją apo-
stolską, która wypływa z powołania i obej muje całe 
nasze życie [5]. Miłość do Boga i innych sprawia, 
że dbamy o przyjaźń z wieloma osobami – nie 
zajmujemy się apos tolstwem, lecz jesteśmy apo
stołami! Tak właśnie kroczy „Kościół wyrusza
jący w drogę”, o którym często mówi Papież, 
przypominając nam o znaczeniu życzliwości, 
wspaniało myśl ności i osobistego kontaktu.

Ów „dynamizm ‘wyjścia’, jaki Bóg pragnie 
wzbudzić w wie rzących” [6], to nie strategia, lecz 
siła Ducha Świętego, odwieczna Miłość. W chrze-

ścijaninie, w dziecku Bo-
żym, przyjaźń i miłość 
stanowią jedno: boskie 
światło, które daje cie-
pło [7]. Aktualne oko
liczności ewangelizacji 
sprawiają, że kontakt 
osobisty staje się – o ile 
to możliwe – jeszcze 
bardziej nie zastąpiony. 

Relacyjność to istota sposobu apostołowania, 
jaki św. Josemaría znalazł w opisach ewangelicz
nych. Można po wiedzieć, dzieci mojej duszy, że naj-
większym owocem pracy Opus Dei jest ten, który 
otrzymują osobiście jego członkowie dzięki apostol-
stwu przykładu i lojalnej przyjaźni [8]. (...)

Powoli kończę ten list. Po lekturze tych stron 
być może zadacie sobie pytanie: które z tych 

licznych wniosków, do których doszedł Kongres, 

Jesteśmy wolni, 
aby kochać Boga, 
który powołuje; 
Boga, który jest 
miłością, i który 
daje nam miłość, 
aby kochać Jego 
i innych

Na pierwszym 
miejscu dbać, jak 

osoby za kochane, 
o naszą więź 

z Bogiem
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jej rozum, wolę, serce, relacje z innymi; rozwi
jać wolność wew nętrzną, dzięki której czyni się 
wszystko z miłości; zachęcać do refleksji, aby 

każdy odkrył to, o co 
prosi go Bóg i podej
mował decyzje z pełną 
osobistą odpowiedzial
nością; wzrastać w za
ufaniu do łaski Bożej, 
aby nie popadać w wo
luntaryzm ani senty
mentalizm; uka zywać 
ideał życia chrześci
jańskiego bez mylenia 
go z per fekcjonizmem, 
uczyć akceptacji wła

snej słabości oraz słabości innych osób; przyj
mować we wszystkich okolicznościach postawę 
ufnego oddania, opartego na synostwie Bożym.

W ten sposób wzmacnia się misyjny sens na
szego po wołania, a nasze oddanie staje się całko
wite i radosne. Jesteśmy bowiem po wołani, aby 
przyczyniać się, z inicjatywą i spon tanicznością, 

do polepszania świata i kultury naszych czasów, 
aby otworzyły się na Boże plany wobec ludzko
ści: cogitationes cordis eius – na zamiary Jego serca, 

Postawić Jezusa 
w centrum 
naszego życia 
oznacza zagłębić 
się bardziej 
w modlitwę 
kontemplacyjną 
pośrodku świata 
oraz pomagać 
innym iść dro gami 
kontemplacji

które trwają z po kolenia na pokolenie (Ps 33 [32] 11).
W tym sensie należy ułatwić wszystkim, 

aby żyli z sercem złożonym w Bogu, a w konse

kwencji, aby byli oderwani od rzeczy material
nych. Wolni, aby kochać – taki jest sens naszego 
ubóstwa, prostoty życia i oderwania; aspektów 
ewangelicznych bardzo cenionych w nauczaniu 
Papieża Franciszka.

Ponadto nasza miłość do Kościoła będzie 
nas poruszała do szukania środków material
nych na rzecz rozwoju 
prac apos tolskich. Ta 
sama miłość do Ko
ścioła zaprowadzi nas 
także do obudzenia we 
wszystkich zawodowej 
pasji. Dotyczy to za
równo studentów, którzy powinni mieć wielkie 
pragnienia bu do wania społeczeństwa, jak i tych, 
którzy już pracują w swym za wodzie. Trzeba, by 
wszyscy z czystą intencją kultywowali w  sobie 
świętą ambicję dotarcia jak najdalej w swojej 
dzie dzinie i do pozostawienia po sobie śladu. 
Jedno cześnie za chęcam wszystkich Numerariu
szy i Numerarie do aktywnej i  hojnej postawy 
dyspozycyjności, aby – kiedy za jdzie taka po

trzeba – zajęli się z taką samą pasją pracą forma
cyjną i kie rowaniem inicjatywami apostolskimi. 

Szeroka panorama, jaką mamy przed nami, 
zachęca do odnowienia pragnienia rozwija

nia pracy apostolskiej 
z takim samym zapałem, 
jak na początku Dzieła, 
aby nieść radość Ewan
gelii wielu duszom, i by 
wiele osób poczuło się 
po ciąg nię tych przez Jezu-
sa Chrystusa [2]. Nasz 
Ojciec mówił nam: jeśli 
chcemy, by było nas wię-
cej, powinniśmy być lepsi 
[3]. Chciał bym, aby ta 
refleksja przynagliła nas 
do tego, by z łaską Bożą i wolną oraz hojną od
powiedzią osób, było wiele powołań – tyle, ile 
pragnie Bóg – Numerariuszy, Przyłączonych, 

Supernu me rariuszy oraz kapłanów Stowarzysze
nia Kapłańskiego Świętego Krzyża.

Wolność i powołanie: oto dwa główne wy
miary życia czło wieka, przywołujące się nawza

Wolni, aby kochać 
– taki jest sens 

naszego ubóstwa, 
prostoty życia 

i oderwania

[Rozwijać pracę 
apostolską] 

z takim samym 
zapałem, jak 
na początku 
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Jezusa Chrystusa


