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Sant Josepmaria Escrivà va manifestar moltes 
vegades el seu afecte i agraïment a la família en 
la qual va venir al món, el 9 de gener de 1902, 
a l’aragonesa ciutat de Barbastre (Espanya). Els 
seus pares, José Escrivà i Dolores Albás, li van 
donar la primera formació. A través dels seus 
ensenyaments i especialment del seu exemple, 
el petit Josepmaria va aprendre a viure les vir-
tuts humanes i cristianes: la sinceritat, la labo-
riositat, l’ordre, el servei als altres, la fe ferma, 
la pietat senzilla, la sol·licitud pels més necessi-
tats... Va tenir una ràpida experiència del dolor: 
les seves germanes Rosario, Lolita i Chon van 
morir amb nou mesos, cinc anys i vuit anys res-
pectivament.

En aquest ambient de llar cristiana va trobar el 
suport generós del seu pare per seguir la crida 
al sacerdoci. Anys després –havia mort el seu 
pare el 1924–, quan el 2 d’octubre de 1928 el 
jove sacerdot Josepmaria va fundar a Madrid

l’Opus Dei, va rebre també de la seva mare i de 
la seva germana Carme –el seu germà Santiago 
era molt petit llavors– una gran ajuda per tirar 
endavant aquesta Obra que Déu li havia con-
fiat. 

“Josepmaria Escrivà de Balaguer, nascut en el 
si d’una família profundament cristiana, ja en 
l’adolescència va percebre la crida de Déu a una 
vida de major entrega” (Sant Joan Pau II, homi-
lia en la cerimònia de beatificació de Josepmaria 
Escrivà, 17- 05-1992).

“Déu nostre Senyor va anar preparant les coses 
perquè la meva vida fos normal i corrent, sense 
res que fos cridaner. Em va fer néixer en una 
llar cristiana, com solen ser les del meu país, 
de pares exemplars que practicaven i vivien la 
seva fe” (Sant Josepmaria Escrivà, meditació del 
14–02–1964. Cfr. AGP, P09, pàg. 69). 

Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer amb el seu germà Santiago (Maig de 1921)

Biografia

ORACIÓ

Oh Déu, que per mediació de la Verge San-
tíssima 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 sàpi-
ga 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.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

Sant Josepmaria Escrivà va néixer a Barbastre (Espanya) el 9–I–1902. Va ser ordenat sacerdot 
a Saragossa el 28–III–1925. El 2–X–1928 va fundar, per inspiració divina, l’Opus Dei. El 26–VI–
1975 va morir sobtadament a Roma, després d’haver mirat per última vegada una imatge de la 
Mare de Déu que presidia la seva habitació de treball. 

En aquell moment l’Opus Dei estava estès pels cinc continents, al servei de l’Església amb el ma-
teix esperit de plena unió al Papa i als bisbes que havia viscut sempre sant Josepmaria Escrivà. El 
Sant Pare Joan Pau II va canonitzar el fundador de l’Opus Dei a Roma, el 6–X–2002. La seva festa 
litúrgica se celebra el 26 de juny. El cos de sant Josepmaria Escrivà reposa a l’Església Prelatícia de 
Santa Maria de la Pau – viale Bruno Buozzi 75, Roma. 
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Va promoure la santificació a 
través de les tasques familiars 03

“La unitat del matrimoni apareix també 
ben clarament en la igual dignitat per-
sonal de la dona i de l’home, que cal que 
sigui reconeguda”

-5-

En aquest any en què el papa Francesc ha proclamat l’ Any “Família Amoris Laetitia”, reproduïm 
alguns punts essencials del Catecisme entorn de la família. 

“Cadascun dels dos sexes, amb una dignitat igual, bé que d’una manera diferent, és imatge del po-
der i la tendresa de Déu. La unió de l’home i la dona en el matrimoni és una manera d’imitar, en la 
carn, la generositat i la fecunditat del Creador: «L’home deixarà el pare i la mare i s’unirà a la seva 
dona, i seran una sola carn» (Gn 2,24). D’aquesta unió procedeixen totes les generacions huma-
nes”. (cf Gn 4,1-2.25-26; 5,1). Catecisme de l’Església Catòlica, núm. 2335. 

“La unitat del matrimoni refermada pel Senyor apareix també ben clarament en la igual dignitat 
personal de la dona i de l’home, que cal que sigui reconeguda en l’amor total i mutu”.  (GS 49,2). 
Catecisme de l’Església Catòlica, núm. 1645.

“Creant l’home i la dona, Déu va instituir la família humana i la va dotar de la seva constitució fo-
namental. La formen persones iguals en dignitat. Pel bé comú dels seus membres i de la societat, 
la família implica una diversitat de responsabilitats, de drets i de deures”. Catecisme de l’Església 
Catòlica, núm. 2203.

És important que els esposos adquireixin un sentit 
clar de la dignitat de la seva vocació, que sàpiguen 
que han estat cridats per Déu a arribar a l’amor 
diví també a través de l’amor humà; que han estat 
elegits, des de l’eternitat, per cooperar amb el po-
der creador de Déu en la procreació i després en 
l’educació dels fills; que el Senyor els demana que 
facin, de la llar i de la vida familiar entera, un testi-
moni de totes les virtuts cristianes. (Converses amb 
Mons. Escrivà de Balaguer, núm. 93).

El matrimoni s’ha fet perquè els qui el contrauen 
s’hi santifiquin, i que santifiquin a través d’ell: per 
això els cònjuges tenen una gràcia especial, que 
confereix el sagrament instituït per Jesucrist. 
Aquell qui és cridat a l’estat matrimonial, hi troba 
–amb la gràcia de Déu– tot el que cal per a ser sant, 
per a identificar-se cada dia més amb Jesucrist, 
i per a dur envers el Senyor les persones amb les 
quals conviu. Per això jo penso sempre amb espe-
rança i amb afecte en les llars cristianes, en totes 
les famílies que han sorgit del sagrament del Ma-
trimoni, que són testimonis lluminosos d’aquest 
gran misteri diví (Converses amb Mons. Escrivà de 
Balaguer, núm. 91).

L’amor pur i net dels esposos és una realitat santa 
que jo, com a sacerdot, beneeixo amb totes dues 
mans [...]. El Senyor santifica i beneeix l’amor del 
marit envers la muller i el de la muller envers el ma-
rit [...]. Cap cristià, cridat o no a la vida matrimonial, 
no pot desestimar-la. (És Crist que passa, núm. 24)

Però que no oblidin [els esposos] que el secret de 
la felicitat conjugal és en les coses quotidianes, 
no en somnis. Ve de trobar l’alegria amagada que 
dóna l’arribada a la llar; en el tracte tendre amb els 
fills; en el treball de cada dia, en el qual col·labora 
tota la família; en el bon humor davant les dificul-
tats, que cal afrontar amb esportivitat (Converses 
amb Mons. Escrivà de Balaguer, núm. 91).

“Els casats són cridats a santificar el matrimoni 
i a santificar–se en aquesta unió; per això come-
trien un greu error si edifiquessin la seva con-
ducta espiritual al marge de la llar i girant–s’hi 
d’esquena. La vida familiar, les relacions con-
jugals, la cura i l’educació dels fills, l’esforç per 
fer avançar econòmicament la família i per as-
segurar–la i millorar–la, el tracte amb les altres 
persones que constitueixen la comunitat social, 
tot això són situacions humanes i corrents que 
els esposos cristians han de sobrenaturalitzar.” 
(Josepmaria Escrivà de Balaguer. És Crist que 
passa. Rialp, Barcelona, 1989, núm. 23)

La família implica una diversitat de res-
ponsabilitats, de drets i de deures.
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“Creant l’home i la dona, Déu va instituir la fa-
mília humana i la va dotar de la seva constitu-
ció fonamental. La formen persones iguals en 
dignitat. Pel bé comú dels seus membres i de la 
societat, la família implica una diversitat de res-
ponsabilitats, de drets i de deures”. (Catecisme 
de l’Església Catòlica, núm. 2203) 

“La seva activitat procreativa i educativa [de la 
família] és el reflex de l’obra creadora del Pare. 
És cridada a participar en la pregària i el sacrifici 
de Crist. L’oració diària i la lectura de la Paraula 
de Déu l’enforteix en la caritat. La família cris-
tiana és evangelitzadora i missionera”. (Catecis-
me de l’Església Catòlica, núm. 2205)

“Les relacions dintre la família inclouen una afi-
nitat de sentiments, d’afeccions i d’interessos, 
que ve sobretot del respecte mutu de les per-
sones. La família és una comunitat privilegiada, 
cridada a «una deliberació comuna dels espo-
sos, a una col·laboració contínua dels pares en 
l’educació dels fills» (GS 52,1)”. (Catecisme de 
l’Església Catòlica, núm. 2206)

-7-

La família, comunió de persones

Els pares han de prestar als seus fills un 
ajut preciós, descobrint-los nous horit-
zons, comunicant-los la seva experièn-
cia, fent-los reflexionar. 

“Els pares han de prestar als seus fills un ajut preciós, descobrint-los nous horitzons, comuni-
cant-los la seva experiència, fent-los reflexionar perquè no es deixin arrossegar per estats emocio-
nals passatgers, oferint-los una avaluació realista de les coses. Algunes vegades els ajudaran amb 
el seu consell; d’altres, animaran els seus fills a acudir a d’altres persones competents: a un amic 
lleial i sincer, a un sacerdot docte i pietós, a un expert en orientació professional. (...) Els pares han 
de guardar-se de la temptació de voler projectar-se indegudament en els fills –de construir-los 
segons les pròpies preferències–, han de respectar les inclinacions i les aptituds que Déu dóna a 
cadascú”. (Converses amb Mons. Escrivà de Balaguer, núm. 104)
 
“Els matrimonis tenen gràcia d’estat –la gràcia del sagrament– per a viure totes les virtuts huma-
nes i cristianes de la convivència: la comprensió, el bon humor, la paciència, el perdó, la delicadesa 
en el tracte mutu. El que compta és que no s’abandonin, que no deixin que el nerviosisme, l’orgull 
o les manies personals els dominin. Per això, el marit i la muller han de créixer en vida interior i 
aprendre de la Sagrada Família a viure amb finor –per un motiu humà i sobrenatural alhora– les 
virtuts de la llar cristiana. Ho torno a dir: la gràcia de Déu no els manca”. (Converses amb Mons. 
Escrivà de Balaguer, núm. 108)
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El meu marit i jo necessitàvem trobar una casa 
en 2 setmanes perquè on érem no hi podíem 
estar més temps... Amb la dificultat que hi ha 
per trobar alguna cosa que vagi d’acord amb 
les nostres possibilitats i a Anglaterra... Vam 
començar a resar la novena a sant Josepmaria 
i durant el cap de setmana ens vam posar a bus-
car a pàgines allotjament, als dos dies en vam 
anar a veure dues i la segona estava al nostre 
abast econòmic, i just a prop del nostre lloc de 
treball. Avui hem anat per fi a parlar amb la im-
mobiliària i lliurar la paperassa, la setmana que 
ve comencem la mudança. Estem feliços.
 
Déu mai no defrauda.

A.B. - Regne Unit

Estimat sant Josepmaria, gràcies per aju-
dar-nos a fer realitat que la nostra filla 
Marina hagi vingut a aquest món. Des-
prés de molt temps d’espera buscant un 
fill, vam anar a resar-te a la teva tomba a 
Roma, i un mes després estava embaras-
sada. Casualitat o no causalitat no ho sé, 
però sé que tu i els altres sants als quals 
vaig resar vau tenir alguna cosa a veure.

És la tercera cosa que et demano i es 
compleix. 
 
Gràcies. 

M. - Alemanya

FAVORS
DE SANT JOSEPMARIA05
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En plena pandèmia i confinament, en un 
país en crisi social i econòmica aguda, vaig 
rebre ahir al vespre la trucada d’una amiga, 
jove professional -obrint-se camí a la vida i 
amb moltes dificultats econòmiques-, i em 
diu que va anar a treure el sou al caixer au-
tomàtic; i per error va apretar una tecla que 
va fer que sortissin els diners en la moneda 
local, molt devaluada -en lloc de dòlars com 
li paguen- cosa que suposava perdre la mei-
tat del salari. Els bancs estan tancats. Va 
aconseguir trucar-hi però li van dir que era 
culpa seva i no podien fer res. Va insistir i li 
van dir, veurem... però és molt difícil, demà 
et direm. Estava molt angoixada. La vaig ani-
mar a demanar a sant Josepmaria que es re-
solgués. Vaig resar diverses vegades l’oració 
de l’estampa abans d’anar a dormir i li vaig 
demanar amb fe que prengués cura d’ella, 
perquè ho necessita. Avui a les 12 he rebut 
un WhatsApp, l’han telefonat del banc, solu-
cionant el seu problema. Estic segura que a 
darrere hi ha la mà de sant Josepmaria.

 
Vull agrair-li en aquest moment difícil que 
ens toca viure i li demano que ens continuï 
protegint, ja que ho necessitem molt. 

F.B. - Líban
Gràcies sant Josepmaria! A l’estiu de 
2019 vaig començar a resar una novena a 
la feina, ja que tenia 19 anys i volia trobar 
una feina per tenir una mica de diners per 
a mi; aquesta novena me la va recomanar 
una amiga, em va dir que li resés i li fes la 
novena que era “molt miracler” i així ho 
vaig fer. Al quart dia d’estar resant la no-
vena em van trucar per oferir-me feina i 
un any després continuo treballant.

Li dono moltes gràcies per la seva gran in-
tercessió.

A.K. - Espanya
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El 19 de març de 2021 el Papa Francesc ha in-
augurat l’Any “Família Amoris Laetitia”, que s’es-
tendrà fins el 26 de juny de 2022.

“A imitació de la Sagrada Família –deia el Sant 
Pare–, estem cridats a redescobrir el valor edu-
catiu del nucli familiar, que s’ha de fonamentar 
en l’amor que sempre regenera les relacions 
obrint horitzons d’esperança. A la família s’hi 
podrà experimentar una comunió sincera quan 
sigui una casa d’oració, quan els afectes siguin 
seriosos, profunds, purs, quan el perdó preval-
gui sobre les discòrdies, quan la duresa quoti-
diana del viure sigui suavitzada per la tendresa 
mútua i per la serena adhesió a la voluntat de 
Déu.

D’aquesta manera –va continuar–, la família 
s’obre a l’alegria que Déu dóna a tots aquells 
que saben donar amb alegria. Al mateix temps, 
troba l’energia espiritual per obrir-se a l’exte-
rior, als altres, al servei dels seus germans, a 
la col·laboració per a la construcció d’un món 
sempre nou i millor; capaç, per tant, de ser por-
tadora d’estímuls positius; la família evangelitza 
amb l’exemple de vida”.

Objectius de l ‘Any “Família Amoris Laetitia”

1. Difondre el contingut de l’exhortació apos-
tòlica “Amoris Laetitia”, per “fer experimentar 
que l’Evangeli de la família és alegria que omple 
el cor i la vida sencera” (AL 200). 

2. Anunciar que el sagrament del matrimoni és 
un do i té en si mateix una força transformadora 
de l’amor humà (cfr. AL 203).

3. Fer les famílies protagonistes de la pasto-
ral familiar. Per a això es requereix “un esforç 
evangelitzador i catequètic dirigit a la família” 

(AL 200).

4. Conscienciar els joves sobre la importància 
de la formació en la veritat de l’amor i el do de si 
mateixos, amb iniciatives dedicades a ells. 

5. Ampliar la mirada i l’acció de la pastoral fa-
miliar perquè es converteixi en transversal, per 
incloure els esposos, els nens, els joves, la gent 
gran i les persones en situacions de fragilitat 
familiar.

-10--10-
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Aquest Full informatiu es distribueix gratuïtament. Els qui 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’Associació de Cooperadors de l’Opus Dei, amb IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 i BIC, 
CAIXESBBXXX a CaixaBank o per altres mitjans.

Disseny, maquetació, redacció i coordinació: Abascal Comunicación

                                                                       Sant Josepmaria torna a Triana 

Nou llibre de sant Josepmaria: Cartas (I)

La santificació de la vida corrent, la humilitat, el servei i l’anunci de Crist 
són els temes que aborden quatre cartes que sant Josepmaria va dirigir als 
fidels de l’Opus Dei. Ara, es publiquen per primera vegada en la col·lecció 
d’Obres Completes del Fundador promoguda per l’Istituto Storico san Jo-
semaría. Són escrits dirigits a les persones de l’Opus Dei de tots els temps, 
no a destinataris concrets. Tracten de temes relacionats amb l’esperit i la 
història de l’Opus Dei, però en la seva gran majoria tenen validesa per a tots 
els cristians, ja que sobretot parlen del seguiment de Jesucrist, el tema que 
de debò interessava a sant Josepmaria.

RECORREGUT HISTÒRIC DE SANT JOSEPMARIA A LOGRONYO
Llocs de la ciutat relacionats amb la seva infància 

52 anys han passat des del matí de l’1 d’octubre de 1968 en què sant 
Josepmaria Escrivà va acudir a la Capella dels Mariners a Triana, per 
prostrar-se en oració davant la Santíssima Mare de Déu de l’Espe-
rança. La visita de sant Josepmaria la daten una placa, una relíquia i 
una postal. Una relíquia perquè el passat 31 d’octubre la Germandat 
va entronitzar als peus de l’Esperança de Triana un relicari amb una 
traça física del sant “perquè el seu vestigi ens recordi –va afirmar el 
Germà Major, Sergio Sopeña– allò de què sant Josepmaria va voler 

persuadir-nos: que la felicitat del Cel és per als que saben ser feliços a la terra”. I una postal perquè, 
d’aquella visita d’oració filial de 1968, se’n conserva un record familiar: una targeta postal de la imat-
ge de Nostra Senyora de l’Esperança dirigida als seus fills de l’Opus Dei a Roma. 


