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LA FORMACIÓ, CLAU PER AJUDAR 
A MILLORAR LA SOCIETAT

“Certament, l’Esperit Sant distribueix l’abundor dels seus dons entre els membres del 
Poble de Déu —que són tots corresponsables de la missió de l’Església—, però això no 
eximeix ningú, sinó tot el contrari, del deure d’adquirir aquesta adequada formació 
doctrinal. Jo entenc per doctrina el coneixement suficient que cada fidel ha de tenir de 
la missió total de l’Església i de la peculiar participació, i consegüent responsabilitat 
específica, que li correspon en aquesta missió única”. (Converses núm. 2)
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“La missió principal de l’Obra —ja ho he dit abans— és, doncs, la de formar 

cristianament els socis i d’altres persones que desitgin rebre aquesta formació. El 
desig de contribuir a la solució dels problemes que afecten la societat (...) fa que 

l’Obra dugui a terme algunes activitats i iniciatives” (Converses núm. 27)

L’APOSTOLAT CRISTIÀ 
ÉS UNA GRAN CATEQUESI

“L’apostolat cristià —i em refereixo ara en concret 
al d’un cristià corrent, al de l’home o la dona que 
viu com una persona de tantes entre els seus 
iguals— és una gran catequesi, en la qual per mitjà 
del tracte personal, d’una amistat lleial i autèntica, 
es desperta en els altres la fam de Déu per ajudar-
los a descobrir horitzons nous”. (És Crist que passa, 
núm. 149)

“Influeix tant l’ambient!», m’has dit. —I t’he hagut 
de contestar: sens dubte. Per això us cal tanta 
formació que pugueu portar, amb naturalitat, el 
vostre propi ambient, per tal de donar «el vostre to» 
a la societat amb la qual convisqueu. —I, aleshores, 
si has agafat aquest esperit, estic segur que em 
diràs, amb l’astorament dels primers deixebles 
quan contemplaven les primícies dels miracles que 
s’operaven per les seves mans en el nom de Crist: 
«Influïm tant en l’ambient!”. (Camí, núm. 376)

(Converses núm. 93, sobre paternitat responsable) “No oblidin els esposos, en sentir 
consells i recomanacions sobre aquesta matèria, que el que es tracta és de conèixer 
allò que Déu vol. Quan hi ha sinceritat —rectitud— i la mínima formació cristiana, la 
consciència sap descobrir la voluntat de Déu, en això com en totes les altres coses”. 

SER COHERENT AMB LA TEVA FE
 

“Ningú no pot violar la llibertat de les consciències: 
l’ensenyança de la religió ha d’ésser lliure, encara 
que el cristià sap prou bé que, si vol ser coherent 
amb la seva fe, té obligació greu de formar-se bé 
en aquest camp, que ha de posseir, doncs, una 
cultura religiosa: doctrina per a poder-ne viure i per 
a poder ser testimoni de Crist amb l’exemple i amb 
la paraula”. (Converses, núm. 73) 

LES SEVES PARAULES LES SEVES PARAULES

Sant Josepmaria distingeix en la formació que l’Opus Dei ofereix, cinc aspectes: l’humà, l’espiritual o 
ascètic, el doctrinal-religiós, l’apostòlic i el professional. (E. Burkhart, Diccionario de san Josemaría, 
pàg. 535). 

“Ho dic amb agraïment i amb orgull de fill: 
jo continuo dient ─al matí i a la nit, i en 
veu alta─ les oracions que vaig aprendre, 
quan era petit, de llavis de la meva mare”. 
(Converses, núm. 103)

TRANSMETRE LA PIETAT 
ALS FILLS

“En tots els ambients cristians se sap, per experiència, 
els bons resultats que dona aquesta iniciació natural 
i sobrenatural a la vida de pietat, feta a l’escalf de 
la llar. El nen aprèn a posar el Senyor en la línia dels 
afectes primers i més fonamentals; aprèn a fer-se 
amb Déu com a Pare i amb la Verge com a Mare; 
aprèn a pregar, seguint l’exemple dels pares. Quan 
això s’entén, es veu la gran tasca apostòlica que els 
pares poden dur a terme, i com estan obligats a ser 
sincerament pietosos per poder transmetre —més 
que no pas ensenyar— aquesta pietat als fills.

Els mitjans? Hi ha pràctiques de pietat —poques, 
breus i habituals— que s’han viscut sempre en les 
famílies cristianes, i jo entenc que són meravelloses: 
la benedicció de la taula, el res del rosari tots plegats 
—per bé que no manca, en aquests temps, qui ataca 
aquesta solidíssima devoció mariana—, les oracions 
personals, en llevar-se i en ficar-se al llit. Podrà 
tractar-se de costums diversos, segons els indrets; 
però penso que sempre cal fomentar algun acte de 
pietat, que els membres de la família faran plegats, 
amb senzillesa i naturalitat, sense beateries”. 
(Converses, núm. 103)

ELS PARES HAN D’EDUCAR EN UN 
CLIMA DE LLIBERTAT

“Que els pares sàpiguen educar en un clima de 
familiaritat, que no facin mai la impressió que 
desconfien, que donin llibertat i que ensenyin 
a administrar-la amb responsabilitat personal. 
És preferible que algun cop es deixin enganyar: 
la confiança que es posa en els fills fa que ells 
mateixos s’avergonyeixin d’haver-ne abusat, i que 
es corregeixin; en canvi, si no tenen llibertat, si 
veuen que no se’ls té confiança, se sentiran moguts 
a enganyar-nos sempre”. (Converses, núm. 100)

DONAR EL “VOSTRE TO” 
A LA SOCIETAT



      
2 3
“La missió principal de l’Obra —ja ho he dit abans— és, doncs, la de formar 

cristianament els socis i d’altres persones que desitgin rebre aquesta formació. El 
desig de contribuir a la solució dels problemes que afecten la societat (...) fa que 

l’Obra dugui a terme algunes activitats i iniciatives” (Converses núm. 27)

L’APOSTOLAT CRISTIÀ 
ÉS UNA GRAN CATEQUESI

“L’apostolat cristià —i em refereixo ara en concret 
al d’un cristià corrent, al de l’home o la dona que 
viu com una persona de tantes entre els seus 
iguals— és una gran catequesi, en la qual per mitjà 
del tracte personal, d’una amistat lleial i autèntica, 
es desperta en els altres la fam de Déu per ajudar-
los a descobrir horitzons nous”. (És Crist que passa, 
núm. 149)

“Influeix tant l’ambient!», m’has dit. —I t’he hagut 
de contestar: sens dubte. Per això us cal tanta 
formació que pugueu portar, amb naturalitat, el 
vostre propi ambient, per tal de donar «el vostre to» 
a la societat amb la qual convisqueu. —I, aleshores, 
si has agafat aquest esperit, estic segur que em 
diràs, amb l’astorament dels primers deixebles 
quan contemplaven les primícies dels miracles que 
s’operaven per les seves mans en el nom de Crist: 
«Influïm tant en l’ambient!”. (Camí, núm. 376)

(Converses núm. 93, sobre paternitat responsable) “No oblidin els esposos, en sentir 
consells i recomanacions sobre aquesta matèria, que el que es tracta és de conèixer 
allò que Déu vol. Quan hi ha sinceritat —rectitud— i la mínima formació cristiana, la 
consciència sap descobrir la voluntat de Déu, en això com en totes les altres coses”. 

SER COHERENT AMB LA TEVA FE
 

“Ningú no pot violar la llibertat de les consciències: 
l’ensenyança de la religió ha d’ésser lliure, encara 
que el cristià sap prou bé que, si vol ser coherent 
amb la seva fe, té obligació greu de formar-se bé 
en aquest camp, que ha de posseir, doncs, una 
cultura religiosa: doctrina per a poder-ne viure i per 
a poder ser testimoni de Crist amb l’exemple i amb 
la paraula”. (Converses, núm. 73) 

LES SEVES PARAULES LES SEVES PARAULES

Sant Josepmaria distingeix en la formació que l’Opus Dei ofereix, cinc aspectes: l’humà, l’espiritual o 
ascètic, el doctrinal-religiós, l’apostòlic i el professional. (E. Burkhart, Diccionario de san Josemaría, 
pàg. 535). 

“Ho dic amb agraïment i amb orgull de fill: 
jo continuo dient ─al matí i a la nit, i en 
veu alta─ les oracions que vaig aprendre, 
quan era petit, de llavis de la meva mare”. 
(Converses, núm. 103)

TRANSMETRE LA PIETAT 
ALS FILLS

“En tots els ambients cristians se sap, per experiència, 
els bons resultats que dona aquesta iniciació natural 
i sobrenatural a la vida de pietat, feta a l’escalf de 
la llar. El nen aprèn a posar el Senyor en la línia dels 
afectes primers i més fonamentals; aprèn a fer-se 
amb Déu com a Pare i amb la Verge com a Mare; 
aprèn a pregar, seguint l’exemple dels pares. Quan 
això s’entén, es veu la gran tasca apostòlica que els 
pares poden dur a terme, i com estan obligats a ser 
sincerament pietosos per poder transmetre —més 
que no pas ensenyar— aquesta pietat als fills.

Els mitjans? Hi ha pràctiques de pietat —poques, 
breus i habituals— que s’han viscut sempre en les 
famílies cristianes, i jo entenc que són meravelloses: 
la benedicció de la taula, el res del rosari tots plegats 
—per bé que no manca, en aquests temps, qui ataca 
aquesta solidíssima devoció mariana—, les oracions 
personals, en llevar-se i en ficar-se al llit. Podrà 
tractar-se de costums diversos, segons els indrets; 
però penso que sempre cal fomentar algun acte de 
pietat, que els membres de la família faran plegats, 
amb senzillesa i naturalitat, sense beateries”. 
(Converses, núm. 103)

ELS PARES HAN D’EDUCAR EN UN 
CLIMA DE LLIBERTAT

“Que els pares sàpiguen educar en un clima de 
familiaritat, que no facin mai la impressió que 
desconfien, que donin llibertat i que ensenyin 
a administrar-la amb responsabilitat personal. 
És preferible que algun cop es deixin enganyar: 
la confiança que es posa en els fills fa que ells 
mateixos s’avergonyeixin d’haver-ne abusat, i que 
es corregeixin; en canvi, si no tenen llibertat, si 
veuen que no se’ls té confiança, se sentiran moguts 
a enganyar-nos sempre”. (Converses, núm. 100)

DONAR EL “VOSTRE TO” 
A LA SOCIETAT



   
4 5

“Recordo que, quan els tres primers sacerdots 
de l’Obra ens preparàvem per rebre l’ordenació, 
el Pare ens aconsellà, que dediquéssim més 
temps que abans a llegir i meditar atentament 
l’Escriptura; ens recomanava amb insistència 
que ens hi apropéssim amb molta fe, perquè 
només així, només duent l’ànima a la trobar-se 
dolçament amb Crist, podríem encomanar als 
altres l’amor i el desig d’identificar-se amb Ell

En els últims anys de la seva vida, amb el 
desig de contribuir a una major difusió de la 
lectura de la Bíblia, i de facilitar al màxim 
la seva meditació, animà alguns fills seus, 
professors de la Facultat de Teologia de la 
Universitat de Navarra, a preparar-ne una 
edició popular: desitjava que les notes fossin 
senzilles, pràctiques i assequibles a tothom; 
que tinguessin un caràcter doctrinal i ascètic, 

DEDICAR TEMPS A LLEGIR 
I MEDITAR L’ESCRIPTURA 

“Em vaig presentar a exàmens del primer grup de 
Matemàtiques d’enginyers Agrònoms, que havia 
preparat durant els mesos anteriors. No vaig aprovar. 
Tornava per això a Jenner una mica amb la cara llarga, 
per no haver aconseguit el que en aquella residència es 
propugnava: treure bones notes, ser bons estudiants. 
Quan hi entrava (...) em vaig trobar amb el Pare a la 
sala d’estar. Em va preguntar com m’havia anat. Vaig 
confessar el mal resultat, i el Pare, ple d’afecte, es va 
afanyar a consolar-me i em va dir: “Déu en sap més. 
No et preocupis, tu has estudiat, has treballat, no 
t’importi. Tot s’arreglarà, Déu en sap més”. 

(Francisco Ponz, Mi encuentro con el Fundador del 
Opus Dei, ed. Eunsa, Pamplona 2000, pàg. 53)

’ “Ens recomanava 
acostar-nos a l’Escriptura 

amb molta fe”

UNA SÒLIDA FORMACIÓ

“Déu havia esculpit al cor de sant Josepmaria els 
traços fonamentals d’un voler diví; i on nosaltres 
intuíem esbossos, ell hi veia, gràcies al carisma que 
havia rebut de Déu, els trets definitius de l’Opus 
Dei. Es tractava només dels trets essencials, perquè 
els trets externs -deia- serien tan mudables com la 
vida mateixa. (...) Era conscient que es requeria 
temps perquè Déu cisellés aquesta estàtua, i 
ens encoratjava a ser cisells dòcils a la gràcia, en 
unitat de comunió amb la totalitat de l’Església. I 
recordava que per transmetre el missatge cristià 
cal conèixer-lo bé, perquè ningú dona el que no 
té. Com podríem donar resposta als interrogants 
que es plantegen tantes persones que no coneixen 
Crist sense uns fonaments intel·lectuals adequats? 
No havíem d’esperar -deia- unes especials 
il·luminacions de Déu quan disposàvem de mitjans 
concrets al nostre abast, com l’estudi i el treball. 
I es va esforçar perquè adquiríssim una sòlida 
formació.”  

(Julián Herranz, Dios y audacia, ed. Rialp, Madrid 
2011, pàg. 53) 

RECORDS RECORDS

no erudit, i anessin acompanyades de citacions 
abundants dels Sants Pares i dels concilis. El 
resultat ha estat un treball molt preat des del 
punt de vista científic i, sobretot, molt valuós 
des del punt de vista espiritual”.

(À. del Portillo, Entrevista sobre el fundador de 
l’Opus Dei, Edicions del Drac, Barcelona 1993, 
pàg. 145-146)

“TU HAS ESTUDIAT.
DÉU EN SAP MÉS”
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A les dues hores, al meu 
marit el van cridar 

per començar a treballar 
l’endemà

“El meu marit i jo hem estat aquests mesos sense 
feina i passant dificultats econòmiques. Un matí em 
vaig trobar amb molta angoixa, sobretot per l’estat 
anímic del meu marit, en veure’s amb 
quaranta i tants anys, 
sense feina i una família 
per mantenir. Vaig 
parlar per telèfon amb 
una amiga que tot just 
havia conegut i que és de 
l’Opus Dei.
Ella em va suggerir que resés la novena del 
treball a sant Josepmaria. Li vaig dir que volia fer-ho 
i em va enviar l’enllaç per descarregar-la mitjançant 

6 7FAVORS FAVORS

“EL MEU MARIT VA TROBAR FEINA EN NOMÉS UNES HORES”

“Fa molts anys vaig guardar una 
estampa de sant Josepmaria que 
em va regalar un amic de l’Opus 
Dei i demanava que, si s’obtenien 
gràcies per la seva intercessió, es 
comuniquessin.

Mai no l’havia utilitzat ni llegit, però 
per una sèrie d’esdeveniments gens 
agradables vaig resar molt gràcies 
a l’oració que consta a l’estampa. 
El resultat en tres mesos ha estat 
meravellós ja que he aconseguit 
submergir-me en l’espiritualitat i 
solucionar els meus problemes de 
forma clara i contundent pel que no 
puc estar més que agraït”. P. G. O.

“ES VAN SOLUCIONAR 
ELS MEUS PROBLEMES”

”NO M’HA FALLAT MAI”
 
”No feia ni vint minuts que havia sortit la meva 
filla de casa quan vaig rebre una trucada telefò-
nica. Em deien que no asseguraven que ella arri-
bés amb vida a l’hospital ja que la traslladaven 
després d’un greu atropellament. Després vaig 
saber que, en sortir al carrer, s’havia entretingut 
amb unes veïnes meves i un cotxe es va precipi-
tar sobre la vorera i la va aixafar contra la paret.

Només penjar el telèfon, vaig agafar una estam-
pa de sant Josepmaria, me la vaig estrènyer con-
tra el pit i li vaig dir: “Pare, mai m’has fallat i ara 
tampoc; canvio la meva vida per la de la meva 
filla, salva-la”. I vaig començar a resar-li l’oració.

Malgrat que els tres primers dies va estar en una 
situació crítica i van haver d’operar-la, la meva 
filla ja és a casa i fa una vida normal. No deixo 
de donar-li gràcies a Déu i a sant Josepmaria pel 
que considero un favor rebut”.  M. C. C.

“UN CLIENT EM VA PAGAR  
DE FORMA INESPERADA”

“Necessitava que uns clients abonessin uns 
deutes pendents per poder fer front a un pagament 
en el dia d’avui. Després de moltes gestions 
infructuoses li ho vaig encomanar, només amb 
una estampa, a sant Josepmaria. Dos clients han 
pagat en el dia d’avui, tots dos inesperats i no pas 
dels que jo més hagués seguit”.  J. M. C.WhatsApp. La vaig descarregar i vaig començar 

a resar l’oració del primer dia feta una mar de 
llàgrimes. Aquestes no em deixaven llegir el text amb 

claredat, així que la vaig resar diverses cops.
A les dues hores el meu marit, que 

estava lliurant el currículum 
en una empresa, em va 
enviar un WhatsApp per 
comunicar-me que l’havien 
cridat per treballar i que 

començaria l’endemà.
No m’ho podia creure i vaig escriure corrents a la 

meva amiga per fer-li-ho saber. Dono moltes gràcies 
a Déu i a sant Josepmaria”. D. G. S.
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A les dues hores el meu marit, que 

estava lliurant el currículum 
en una empresa, em va 
enviar un WhatsApp per 
comunicar-me que l’havien 
cridat per treballar i que 

començaria l’endemà.
No m’ho podia creure i vaig escriure corrents a la 

meva amiga per fer-li-ho saber. Dono moltes gràcies 
a Déu i a sant Josepmaria”. D. G. S.
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“Una de les meves nebodes feia prop de tres anys que 
era  a l’atur i la situació s’anava agreujant conforme 
passava el temps. Té tres fills i amb uns ingressos 
molt limitats. L’última vegada que ens vam veure la 
vaig trobar molt desanimada per 
no tenir una feina estable i 
em va explicar que havia 
decidit fer la neteja 
en alguns apartaments 
d’una amiga seva. Després 
d’aquesta conversa em vaig quedar 
molt preocupada i vaig decidir començar la novena 
de la feina a sant Josepmaria. Me la vaig descarregar 
al mòbil i la hi vaig enviar amb la petició que la 
féssim les dues alhora. En acabar, després de dos 
dies sense saber-ne res, li vaig dir que començava 

“VAIG RESAR LA NOVENA DE LA FEINA A SANT JOSEPMARIA”

“VAIG RESAR PEL MEU 
GENDRE”

“Vull donar gràcies a Déu i a 
sant Josepmaria per haver-me 
escoltat quan li vaig demanar 
que el meu gendre trobés feina. 
El mateix dia que vaig acabar 
la novena de la feina a sant 
Josepmaria, li van oferir feina en 
un altre país i ell ho va acceptar. 
Jo vaig continuar resant perquè 
poguessin instal·lar-s’hi la meva 
filla i els meus nets. Déu i sant 
Josepmaria m’han escoltat: la 
meva filla ha trobat una bona 
feina i els nets són feliços al 
col·legi”. E. S. 

“Em vaig quedar a l’atur laboral en acabar el meu 
contracte i anava a aprofitar per buscar feina prop 
de casa, ja que feia tres anys que viatjava 100 km 
diaris per anar a treballar. Alhora, un fill meu que 
viu a Madrid també volia canviar perquè la pressió 
a la feina era excessiva i els caps els tractaven molt 
durament.

Una bona amiga que és de l’Obra em va dir: “per què no 
fas la novena de la feina a sant Josepmaria?”. Així que 
aquell dilluns vaig començar la novena, -molt bonica, 
per cert-, ja que hi ha unes paraules encertadíssimes 
del fundador que m’inspiren cada dia.

El 4t dia de la novena el meu fill va tenir una entrevista 
de feina i el van cridar per dir-li que havia estat elegit i 
que començaria a treballar uns dies més tard. Alhora, 
aquell dia em van trucar a mi per a una entrevista de 
treball i en fer la pregària de la novena en el seu 5è 
dia, llegeixo: “si per ara aquesta feina és inferior a 
la meva preparació i a les meves aspiracions, no la 

         En la segona entrevista li 
van confirmar l’admissió 
i el contracte

la segona novena i vaig rebre la resposta següent: 
“tieta, no t’ho creuràs, demà tinc una entrevista de 
treball importantíssima”. Em vaig emocionar i vaig 

començar a agrair a sant Josepmaria la seva 
intercessió. Això va ser el 2 de 

març i el 6 va començar a 
treballar en una empresa 
nacional, amb un horari 

fantàstic per atendre 
també els seus fills. Més 

tard, em va comentar de paraula 
que, al segon dia de la primera novena, la van cridar 
d’aquesta empresa i va ser la primera entrevista, en 
la segona li van confirmar l’admissió i el contracte. 
Vaig continuar la segona novena en agraïment a sant 
Josepmaria per haver-nos escoltat”. M. L. C.        

“DUES GRÀCIES REBUDES EN NOMÉS UNS DIES”

menyspreï, sinó que la faci amb plena responsabilitat, 
procurant que tingui la categoria de la feina que Jesús 
va realitzar al taller de Natzaret.”

En l’entrevista, em diuen que és una feina de 25 
hores, que es cobren 800 euros, però -ja previnguda 
per l’oració de la novena- he dit que sí.

Volia escriure per comunicar aquestes dues gràcies 
rebudes. Tot el matí que dono gràcies a Déu per elles 
i pel seu intercessor, aquest sant que tenim tan gran, 
que és sant Josepmaria Escrivà.

Ahir a la tarda quan el meu fill em preguntava com 
podia una altra persona aconseguir feina, li vaig 
contestar: “digues-li que faci la novena a sant 
Josepmaria”, i el meu fill em va respondre: “Ara 
mateix la imprimeixo i la hi portaré demà”.

Gràcies sant Josepmaria per atendre la nostra 
petició”.  A. P. M. 
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El Papa Francesc fa referència en diversos textos 
seus a la necessitat d’una “formació ètica eficaç” 
que “implica mostrar-li a la persona fins a quin punt 
li convé a ella mateixa obrar bé. Avui sol ser ineficaç 
demanar res que exigeixi esforç i renúncies, sense 
mostrar clarament el bé que es pot aconseguir amb 
això” (Amoris laetitia núm. 265)

“Per descomptat que tots estem cridats a créixer 
com a evangelitzadors. Procurem al mateix temps 
una millor formació, un aprofundiment del nostre 
amor i un testimoni més clar de l’Evangeli. En 
aquest sentit, tots hem de deixar que els altres 
ens evangelitzin constantment; però això no 
significa que haguem de postergar la missió 
evangelitzadora, sinó que trobem la manera de 
comunicar Jesús que correspongui a la situació en 

què ens trobem. En qualsevol cas, tots som cridats 
a oferir als altres el testimoni explícit de l’amor 
salvífic del Senyor, que més enllà de les nostres 
imperfeccions ens ofereix la seva proximitat, la 
seva Paraula, la seva força, i li dona un sentit a la 
nostra vida. El teu cor sap que no és el mateix la 
vida sense Ell, llavors això que has descobert, això 
que t’ajuda a viure i que et dona una esperança, 
això és el que has de comunicar als altres. La nostra 
imperfecció no ha de ser una excusa; al contrari, la 
missió és un estímul constant per no quedar-se en 
la mediocritat i seguir creixent. El testimoni de fe 
que tot cristià està cridat a oferir implica dir com 
sant Pau: «No és que el tingui ja aconseguit o que 
ja sigui perfecte, sinó que continuo la meva carrera 
(...) i em llanço al que està per davant (Fl 3,12-13)” 
(Evangelii gaudium núm. 121)

“Cap família és una realitat celestial i confeccionada d’una vegada per sempre, 
sinó que requereix d’una progressiva maduració de la seva capacitat d’estimar (...) 
Tots som cridats a mantenir viva la tensió cap a un més enllà de nosaltres mateixos 

i dels nostres límits” (Amoris Laetitia, 325).

“La formació moral hauria de realitzar-se sempre amb mètodes actius i amb un diàleg 
educatiu que incorpori la sensibilitat i llenguatge propi dels fills. A més, aquesta 
formació s’ha de fer de manera inductiva, de tal manera que el fill pugui arribar a 

descobrir per si mateix la importància de determinats valors, principis i normes en 
lloc d’imposar-los com veritats irrefutables” (Amoris Laetitia 264) 

“La família és el lloc de la formació integral, 
on es despleguen els distints aspectes, 
íntimament relacionats entre ells, de la 
maduració personal”. (Laudato si’ 213)

LA CONSCIÈNCIA:  
DECIDIR-HO TOT A SOLES AMB DÈU

“L’elecció responsable de la paternitat 
pressuposa la formació de la consciència que 
és “el nucli més secret i el sagrari de l’home, 
en el qual aquest se sent tot sol amb Déu, la 
veu ressona en el recinte més íntim d’aquella”. 
(Amoris laetitia 222)

“En la mesura que els esposos tractin d’escoltar 
més Déu i els seus manaments en la seva 
consciència, i es facin acompanyar espiritualment, 
tant més la seva decisió serà íntimament lliure 
d’un arbitri subjectiu i l’acomodament a les 
maneres de comportar-se en el seu ambient”. 
(Concili Vaticà II, Gaudium et spes, 16)

“Encara que els pares necessiten de l’escola 
per assegurar una instrucció bàsica dels seus 
fills, mai poden delegar completament la seva 
formació moral”. (Amoris laetitia 263) 
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Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant 
Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a 
instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació 
en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris 
del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments 
i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de 
servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les 
ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la 
fe i de l’amor. Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria 
el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

ORACIÓ

Parenostre, Avemaria, Glòria

Algunes novetats 

Aquest Butlletí es distribueix gratuïtament. Els que desitgin ajudar, 
amb les seves almoines, a les despeses d’edició d’aquesta publicació, 
poden enviar donatius per gir postal a l’Associació de Cooperadors de 
l’Opus Dei, carrer Alcántara 59, 6è D 28006 MADRID. 

També es poden enviar per transferència al compte bancari de l’Asso-
ciació de Cooperadors de l’Opus Dei, amb IBAN número ES53 2100 
1547 7502 0024 4065 i BIC, CAIXESBBXXX a La Caixa, agència urba-
na del carrer Cartagena, 4, 28028 Madrid; o per altres mitjans.

Coordinador: José Carlos Martín de la Hoz.
Imprimatur: + Mons. Fernando Ocáriz, prelat de l’Opus Dei.

Per consultar més textos de sant Josepmaria o sobre sant Josepmaria 
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Cara y cruz. Josemaría Escrivá.

Semblança amena i documentada, recolzada en 
nombrosos testimonis, records, fonts directes i 
experiències personals tant de l’autor com d’altres 
persones, en la qual es mostra la cara i la creu del 
fundador de l’Opus Dei: les seves virtuts i defectes, 
les seves alegries i penes. Des d’aquest punt de vista 
paradoxal, n’analitza l’existència i el missatge, al costat 
de les seves respostes al drama de la pobresa que 
pateixen milions de personen arreu del món. 

José Miguel CeJas. ed.san Pablo. 2016. 720 Pàg.

Huellas de Jesús

Com era la terra que va trepitjar Jesús? Visitar els 
anomenats “sants llocs”, on Jesús va néixer i va morir, on 
va triar els seus dotze apòstols, on va multiplicar els pans 
i els peixos o on va ressuscitar i va pujar al cel constitueix 
avui un viatge gairebé obligat per a tot cristià. L’autor 
ens ofereix una breu vida de Jesús, seguint les seves 
petjades, el seu paisatge i els costums del seu temps, 
i una senzilla descripció de com són aquests llocs en 
l’actualitat.
 
santiago QueMada. ed.RialP, MadRid 2016. 256 Pàg.


