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LA FAMÍLIA, FONT I MOTOR
D’INSPIRACIÓ I AFECTE

“La joventut sempre ha tingut una gran capacitat d’entusiasme per totes les
coses grans, pels ideals enlairats, per tot allò que és autèntic. Convé ajudar-los
perquè comprenguin la senzilla bellesa —potser molt callada, sempre revestida de
naturalitat— que hi ha en la vida dels seus pares; que s’adonin, sense fer-ho pesar,
del sacrifici que han fet per ells, de la seva abnegació —molts cops heroica— per tirar
endavant la família” (Converses, núm. 101).
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LES SEVES PARAULES

“La paternitat i la maternitat no s’acaben amb el naixement: aquesta participació
en el poder de Déu, que és la facultat d’engendrar, s’ha de prolongar en la
cooperació amb l’Esperit Sant perquè culmini formant autèntics homes cristians i
autèntiques dones cristianes” (És Crist que passa, núm. 27).

TEMPS I COMPRENSIÓ PER ALS
FILLS
“Cal que els pares trobin temps per estar
amb els fills i parlar-hi. Els fills són el més
important: més important que els negocis, que
la feina, que el descans. En aquestes converses
convé escoltar-los amb atenció, esforçar-se
a comprendre’ls, saber reconèixer la part de
veritat —o tota la veritat— que hi pugui haver
en algunes de les seves rebel·lies. I, ensems,
ajudar-los a encarrilar bé els seus afanys i
il·lusions, ensenyar-los de considerar les coses
i de raonar; no imposar-los una conducta,
sinó mostrar-los els motius, sobrenaturals i
humans, que l’aconsellen” (És Crist que passa,
núm. 27).

“Els pares són els principals educadors dels fills, tant en allò que és humà com en el que és sobrenatural, i
han de sentir la responsabilitat d’aquesta missió que els exigeix comprensió, prudència, saber ensenyar,
i per damunt de tot, saber estimar; i tenir el delit de donar bon exemple” (Es Crist que passa, núm. 27).

LA CONFIANÇA, PILAR
DE L’EDUCACIÓ

EL VALOR DE
LA REFLEXIÓ

”La vostra confiança, la vostra relació amigable amb els fills, rebrà com a resposta la
sinceritat d’ells amb vosaltres: i això, encara que no hi manquin baralles ni incomprensions de poca importància, és la pau familiar,
la vida cristiana” (És Crist que passa, núm.29).

“Els pares han de prestar als seus fills un ajut preciós, descobrint-los nous horitzons, comunicant-los
la seva experiència, fent-los reflexionar perquè no
es deixin arrossegar per estats emocionals passatgers, oferint-los una avaluació realista de les coses” (Converses, núm.104).

LES SEVES PARAULES
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“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. Si hi ha un veritable amor, això
resulta d’ordinari una cosa senzilla” (Converses, núm. 104).

DECIDIR DES DE
LA LLIBERTAT
“Quan el fill pren una decisió que els pares tenen
bons motius per considerar errada, i fins i tot per
preveure-la com a origen d’infelicitat, la solució no
rau en la violència, sinó a comprendre i —més d’un
cop— a saber romandre al seu costat per ajudar-lo
a superar les dificultats i, si cal, a treure tot el bé
possible d’aquell mal.
Els pares que estimen de debò, que busquen
sincerament el bé dels fills, després dels consells i
de les consideracions oportunes, han de retirar-se
amb delicadesa perquè res no perjudiqui el gran bé
de la llibertat, que fa l’home capaç d’amar i servir
Déu. Han de recordar que Déu mateix ha volgut que
se l’estimi i se’l serveixi en llibertat, i que sempre
respecta les nostres decisions personals: Déu deixà
l’home —ens diu l’Escriptura— en mans del seu albir
(Ecl. 15, 14)” (Converses, núm. 104).

“Respectar la seva llibertat, ja que no hi ha
una veritable educació sense responsabilitat
personal, ni responsabilitat sense llibertat”
(És Crist que passa, núm. 27).

L’OPUS DEI, UNA FAMÍLIA
“Jo acostumo de dir als socis de l’Obra, que el
noranta per cent de la seva vocació el deuen als
seus pares: perquè els han sabut educar i els han
ensenyat a ser generosos. Puc assegurar que en la
immensa majoria dels casos —pràcticament en la
totalitat— els pares no solament respecten sinó que
amen aquesta decisió dels seus fills, i que veuen
de seguida l’Obra com una ampliació de la pròpia
família. És una de les meves grans alegries, i una
comprovació més que, per a ser molt divins, cal
ésser també molt humans” (Converses, núm. 104).
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RECORDS

LA FORMACIÓ HUMANA
COMENÇA A CASA
“La gent de Barbastre els van veure durant molts anys
passejar junts. Aquesta íntima relació de confiança
i amistat que va existir entre pare i fill es devia a la
sol·licitud de don José, que conreava en Josepmaria la
generositat i la sinceritat (...).
El convidava el pare a obrir-li el cor i explicar-li les
seves preocupacions, a fi d’ajudar el petit a vèncer
arravataments impulsius del seu naixent caràcter o a
sacrificar gustos i capricis. Don José l’escoltava sense
preses i satisfeia les preguntes pròpies de la curiositat
infantil davant la vida. Al fill li agradava veure que el
pare es mostrés disponible per a ser consultat i que, si li
feia una pregunta, se’l prengués sempre seriosament”.
(Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del Opus
Dei, ed. Rialp, Madrid 1977, vol. I, p.35 ).

’

Al fill li agrada que el seu
pare es mostri disponible
i que si li fa una pregunta
se’l prengui seriosament

PARES I TAMBÉ MODELS
“Vivia la senyora Lola enterament dedicada a
la llar. Juntament amb el marit, va centrar els
seus esforços en l’educació de la Carmen i en
Josepmaria, creant un ambient familiar al qual
després s’hi van agregar els fills que més tard
els va enviar el Senyor (...).
Els pares eren molt matiners, tot i anar-se’n a
dormir després que la resta de la casa. Al matí,
el senyor José sortia per anar a la feina amb
extrema puntualitat, de manera que sempre se
sabia on era i quan tornaria. El petit esperava
amb impaciència i il·lusió el retorn de don José.
Altres vegades corria a trobar-lo; en acabar la
jornada anava a la botiga del carrer Ricardos i
s’entretenia a comptar les monedes de la caixa,
mentre el seu pare aprofitava per explicar-li les
nocions elementals del sumar i restar. I de camí
cap a casa, a l’època de la tardor, el senyor José
comprava castanyes torrades i se les ficava a la
butxaca del gavany. Llavors en Josepmaria, de
puntetes, ficava la maneta a la recerca de la
fruita per trobar-se amb una tendra encaixada
de la mà del pare”.
(Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del
Opus Dei, ed. Rialp, Madrid 1977, vol. I, p.3235).
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ORACIÓ EN FAMÍLIA
“No havia arribat encara plenament a l’ús de raó quan
li agradava d’acompanyar al res familiar del rosari, o
anar amb els pares a missa, o assistir a la sabatina
de Sant Bartomeu, un oratori al costat de casa seva,
on baixaven els Escrivà tots els dissabtes a resar la
Salve. Els seus records estaven especialment lligats a
les festes casolanes de Nadal, en què juntament amb
la Carmen ajudava el pare a muntar el naixement,
cantant en família nadales populars. En recordava,
sobretot, una que deia: “Mare a la porta hi ha un Nen”.
La lletra de la cançó tenia una tornada en què el Nen
Jesús repetia: -”Jo vaig baixar a la terra per patir”. Des
del bressol a la sepultura el va acompanyar la cançó.
Quan jo tenia unos tres anys -explicava en família-, la
mare em cantava aquesta aquesta cançó, em prenia
en els seus braços, i jo m´adormia molt a gust. En
els seus últims anys, en sentir-la cantar durant el
Nadal, es commovia, absorbint tots els seus sentits
en oració”.
(Andrés Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei,
ed. Rialp, Madrid 1977, vol. I, p.32).

SANT JOSEPMARIA, SEMBRADOR DE PAU I ALEGRIA
Mons. Ocáriz, prelat de l’Opus Dei des del 23 de gener de 2017, va conviure amb sant Josepmaria a Roma durant
la seva etapa com a estudiant de Teologia.
De sant Josepmaria destaca la seva capacitat per veure el costat positiu davant de qualsevol situació i aconseguir
així gestionar millor els conflictes. A més per Mons. Ocáriz és de vital importància “afavorir l’exercici de les
obres de misericòrdia espirituals i corporals seguint l’ensenyament constant de l’Església, l’experiència de sant
Josepmaria, i l’exemple i les paraules del Papa Francesc. Les activitats i les iniciatives personals relacionades
amb la solidaritat, el servei a les necessitats i la responsabilitat social, no són res de conjuntural ni de marginal,
sinó que es troben en el nucli de l’Evangeli” (Mons. Fernando Ocáriz, Carta pastoral, 14.2.2017, núm. 27).
Per Mons. Ocáriz el més important és aconseguir ser “sembradors de pau i d´alegria, com ens va ensenyar
el nostre Pare, també rectificant amb esportivitat quan en lloc de pau hàgim sembrat més aviat una mica de
discòrdia”. A més, per al prelat “les virtuts de la humilitat, alegria i generositat són necessàries per a la fraternitat
i l’apostolat d’amistat i confidència” (Mons. Fernando Ocáriz, Carta pastoral, 14.2.2017, núm. 11).

6

FAVORS

ADÉU DEFINITIU A UNA NEURÀLGIA
situacions semblants a la meva i, per això, vaig
“Després de patir una important neuràlgia fa,
decidir seguir el seu exemple i pregar per la seva
aproximadament, quatre anys, els dolors que patia
intercessió.
m’impedien moure’m del llit i els
tractaments mèdics no van
Sant Josepmaria va fer Vaig resar a sant Josepmaria, m’hi
tenir l’efecte desitjat.
que tots els meus dolors vaig encomanar, li vaig demanar
produïts per una neuràlla meva curació i, a la nit
Havia sentit parlar
gia
següent, els dolors havien
dels favors que sant
desapareguessin
desaparegut i mai més he
Josepmaria
havia
tornat a sentir-ne cap. No
realitzat a persones amb
puc deixar d’estar agraït a sant Josepmaria per la
seva intercessió “. J. G. Ll.

FAVORS
VAIG ACONSEGUIR L’ESTABILITAT LABORAL

“Feia molts anys que buscava una feina estable, que em permetés conciliar la meva vida
personal i professional. Un dia, la meva àvia
em va aconsellar que acudís a sant Josepmaria i demanés la seva intercessió per aconseguir una feina que s’adaptés a les meves necessitats. Vaig decidir seguir el seu consell;
per això aquell dia vaig buscar la seva oració
i li vaig pregar.
Una setmana després, realitzava una entrevista per a una nova feina amb unes condicions que s’adaptaven perfectament a les
meves necessitats a excepció d’un únic inconvenient: el contracte era temporal.

Malgrat això, vaig optar per acceptar el lloc
que m’oferien i, encara sort que ho vaig fer,
ja que, al poc temps de començar a la companyia, coincidint amb el dia de l’Assumpció de
la Mare de Déu, signava un contracte indefinit.
La meva gratitud a sant Josepmaria és absoluta, ja que gràcies al seu favor vaig poder aconseguir la meva anhelada estabilitat laboral”.
I. V. R.

“La conciliació personal
i professional que
tant anhelava per fi
es va fer realitat”
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FAVORS

SALVAT DE MORIR
Fa anys, quan tornava a casa en transport públic
carregar per disparar. Al veure’m resignat a perdre la
després de la feina, el conductor em va preguntar
vida, li vaig demanar perdó a Déu pels meus pecats
si podia canviar de ruta per escurçar el camí. En
i li vaig pregar a sant Josepmaria que això acabés
arribar a una avinguda principal una dona jove que
ràpid i no sentís la mort. En aquests instants se li va
estava a la meva dreta em va colpejar fortament
travar l’arma al delinqüent i, per segona vegada, va
a l’estómac, i el senyor del costat esquerre em va
tornar a carregar l’arma i es va tornar a travar, motiu
apuntar amb una arma de foc i em va dir: “Això és
pel qual, un dels assaltants va dir: “no se’l pot matar,
un assalt, queda’t tranquil o et mato”. La jove
alguna cosa m’impedeix que el mati, no és
em va posar una bena als ulls,
l’arma, algú el protegeix”. Em van
van revisar el meu maletí,
fer baixar del cotxe i em van
em van prendre el rellotge,
No se’l pot matar, alguna indicar que comptés fins a
el mòbil, la cartera i em cosa m’impedeix que el mati,
1.500 abans de llevar-me
algú el protegeix
van preguntar si utilitzava
la bena. Quan me la vaig
targetes de crèdit. Al dir-los que
treure, estava sota d’un pont
no, es van ofuscar, la noia novament em va
solitari en un barri perillós i
colpejar i, en revisar la butxaca de la meva camisa
la poca gent que hi havia no em va ajudar. Després
-en la qual tenia l’estampa de sant Josepmaria i el
d’una estona un taxista va parar, li vaig explicar el
meu carnet d’advocat- van dir: “Aquest és advocat,
que m’havia passat i em va portar fins a casa meva.
ens delatarà”; i altres dos van afegir: ‘Cal matarlo!”, mentre el cotxe seguia la seva ruta.
Aquest miracle l’atribueixo a sant Josepmaria ja que
quan em van revisar la butxaca de la camisa no em
En una zona allunyada van parar el cotxe i em van dir
van prendre l’estampa i va romandre amb mi tot el
que em posés en posició fetal, un dels delinqüents
temps. M. P. O.
em va apuntar amb l’arma de foc al cap i la va

FAVORS
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VAIG REGULARITZAR LA MEVA SITUACIÓ A L’ESTRANGER
El meu visat com a estudiant m’impedia exercir amb
Vaig començar a resar diàriament la novena del
normalitat la meva professió de
treball a sant Josepmaria, i el dia que
metge general. Comptava amb
la vaig completar em van trupetites feines en ambulàncies
car d’un hospital d’atenció
A la segona entrevista li van primària per a una entrevisprivades, però això no em
confirmar l’admissió i el
resolia la meva situació
ta de feina.
contracte
econòmica ni em permetia
regularitzar la meva situació laboral
Tan sols cinc dies després,
per obtenir seguretat social.
ja estava passant consulta amb el meu
contracte signat i la meva vida havia fet un tomb, que
I, encara que el meu currículum agradava a les
em permetia fer plans a llarg termini tan importants
entrevistes de treball a què em presentava, la
com el de formar una família.
sol·licitud dels permisos d’estrangeria comportava
que sempre em quedés a les últimes fases dels
El favor de sant Josepmaria em va portar a reafirmar
processos de selecció a què em presentava.
la meva Fe i el meu afecte a l’Obra”. J. F. J.

Contra tot pronòstic el jutge la Després de quatre anys a l’atur,
va absoldre
vaig trobar feina
“Una companya de la feina estava preocupada per
una denúncia que li havia interposat la persona
que havia contractat per cuidar la seva mare. Ella,
sempre l’havia tractat realment bé, oferint-li unes
condicions laborals millors, fins i tot, d’aquelles a
les quals estava obligada legalment.
No obstant això, en rescindir el contracte el seu
desconeixement en dret laboral la va portar a
cometre un error de forma. En informar-se sobre
les conseqüències que se’n podrien derivar, el seu
advocat li va comunicar que, el més segur era que,
encara que pogués demostrar la bona fe en la seva
actuació, es veiés obligada a pagar una quantiosa
indemnització.
El dia del judici, li vaig recomanar que resés a sant
Josepmaria i li demanés la seva intercessió, la
qual cosa, segons em va explicar, va fer. Contra tot
pronòstic el jutge la va absoldre”. P. G.

Feia més de 4 anys que estava a l’atur i la meva
situació començava a preocupar-me seriosament,
perquè havia començat a afectar-me a nivell
espiritual.
Durant una confessió, li vaig explicar la meva
situació a un sacerdot i em va recomanar que resés
una novena a sant Josepmaria Escrivà.
En sortir del confessionari, em vaig retirar a una
capella on vaig començar la novena. En sortir,
tenia una trucada d’una empresa interessada a
contractar-me. Quatre dies després havia signat el
contracte.
El Senyor, a través de la intercessió de sant
Josepmaria, em va concedir el meu major anhel i, en
gratitud per això, vaig acabar la novena que aquell
dia havia començat”. J. F. G.
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PAPA FRANCESC

“Per als cristians, en concret, la por mai no ha de tenir la darrera paraula, sinó que
ens dóna l’ocasió per a realitzar un acte de fe en Déu… i també en la vida. Això
significa creure en la bondat fonamental de l’existència que Déu ens ha donat, confiar
que ell ens porta a un bon final a través també de les circumstàncies i vicissituds
que sovint són misterioses per a nosaltres”. (Missatge del Sant Pare Francesc per a la XXXIII
Jornada Mundial de la Joventut, 15-III-2018)
Al missatge que el Papa va escriure per a la XXXIII
Jornada Mundial de la Joventut, el Sant Pare
Francesc va voler recordar als allí congregats que
“Déu també llegeix en el nostre cor. Ell coneix bé
els desafiaments que hem d’afrontar en la vida,
especialment quan ens trobem davant les decisions
fonamentals de les quals depèn allò que serem i allò
que farem en aquest món. És l’«emoció» que sentim
davant les decisions sobre el nostre futur, el nostre
estat de vida, la nostra vocació”.
Per això, el Papa Francesc es va dirigir a ells
directament i els va preguntar: “I vosaltres, joves,
quines pors teniu? Què és el que més us preocupa
en el fons? En molts de vosaltres hi ha una por
de «fons» que és la de no ser estimats, de no ser
acceptats per allò que sou. En l’actualitat, molts
joves se senten obligats a mostrar-se diferents
d’allò que són en realitat, per a intentar adequar-se
als estàndards sovint artificials i inabastables.

En els moments en què els dubtes i les pors
inunden els nostres cors, resulta imprescindible el
discerniment. Ens permet posar ordre en la confusió
dels nostres pensaments i sentiments, per actuar
d’una manera justa i prudent. En aquest procés,
el primer que s’ha de fer per a superar les pors és
identificar-les amb claredat, per a no perdre temps
i energies amb fantasmes que no tenen rostre ni
consistència. Per això, us convido a mirar dins vostre
i «donar un nom» a les vostres pors. Pregunteu-vos:
avui, en la meva situació concreta, què és allò que
m’angoixa, què és allò que més temo? Què és allò
que em bloqueja i m’impedeix avançar? Per què no
tinc valor per a prendre les decisions importants
que he de prendre? No tingueu por de mirar amb
sinceritat les vostres pors, reconèixer-les amb
realisme i afrontar-les”.

PAPA FRANCESC
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“La força per a tenir valor en el present ens ve de la convicció que la gràcia de Déu
és amb nosaltres: valor per a portar endavant allò que Déu ens demana aquí i ara,
en cada àmbit de la nostra vida; valor per a abraçar la vocació que Déu ens mostra;
valor per a viure la nostra fe sense amagar-la o rebaixar-la”.

LA CONSCIÈNCIA: DECIDIR A SOLES AMB DÉU
“El discerniment es torna indispensable quan
es tracta de trobar la vocació pròpia. La majoria
de les vegades no està clara ni és totalment
evident, però es comprèn de mica en mica. El
discerniment, en aquest cas, no pretén ser un
esforç individual d’introspecció, amb l’objectiu
d’aprendre més sobre els nostres mecanismes
interns per a enfortir-nos i aconseguir un cert
equilibri. En aquest cas, la persona pot arribar
a ser més forta, però roman tancada en l’horitzó
limitat de les seves possibilitats i dels seus punts
de vista. La vocació, en canvi, és una crida que
ve de dalt i el discerniment consisteix sobretot a
obrir-se a l’Altre que crida. Es necessita, doncs,
el silenci de la pregària per a escoltar la veu de
Déu que ressona en la consciència.

“El Senyor, l’Església, el món, esperen també
la vostra resposta a aquesta crida única que
cadascú rep en aquesta vida”

Ell crida a la porta del nostre cor, com ho va fer
amb Maria, amb ganes d’entaular amistat amb
nosaltres a través de la pregària, de parlar-nos
a través de les Sagrades Escriptures, d’oferirnos la seva misericòrdia en el sagrament de
la reconciliació, de ser u amb nosaltres en la
comunió eucarística”.

ORACIÓ
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.

Parenostre, Avemaria i Glòria.

Algunes novetats
Escondidos. El Opus Dei en la zona
republicana durante la Guerra Civil
española (1936-1939)

L’inici de la Guerra Civil espanyola va sorprendre el
fundador de l’Opus Dei i la majoria dels seus membres
a la zona republicana. Tots es van amagar per evitar
la dura repressió revolucionària. Gràcies a la cura del
fundador, l’Opus Dei va sobreviure enmig de la tragèdia
col·lectiva desfermada pel conflicte armat.
José Luis González Gullón. Ed.Rialp. Madrid 2018.

Días de espera en guerra. San
Josemaría en Barcelona, otoño de
1937

Narra detalladament els dies d’espera de sant
Josepmaria i alguns dels seus fills de l’Opus Dei
abans de passar a Andorra, amb els patiments i
successos providencials d’aquesta marxa pel Pirineu.
Jordi Miralbell. Ed.Palabra, Madrid 2017. 256 pág.

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.

Per consultar més textos de sant Josepmaria o sobre sant Josepmaria
es pot acudir a: www.escrivaobras.org / www.santjosepmaria.cat /
www.opusdei.cat

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 La Caixa, agència
urbana del carrer Cartagena, 4, 28028 Madrid; o per altres mitjans.

Las obres de sant Josepmaria es poden adquirir en format electrònic a
les principals llibreries digitals.
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