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1. Comunicat de premsa sobre l’elecció del prelat

El 21 de gener s’inicia el procés per l’elecció del proper prelat de l’Opus 
Dei

Roma, 16 de gener de 2017. El procés previst per a l’elecció i nomenament del prelat de 
l’Opus Dei s’iniciarà a Roma a partir del pròxim 21 de gener. Un cop hagi estat confirmat 
pel Papa, el nou prelat es convertirà en el tercer successor de sant Josepmaria Escrivà 
(1902-1975), i substituirà en el càrrec a Mons. Xavier Echevarría, que morí a Roma el pas-
sat 12 de desembre. 

 El vicari auxiliar de la prelatura, Mons. Fernando Ocáriz, explicava: “Estem reco-
rrent aquest període en actitud d’oració, acudint especialment a l’Esperit Sant”. I afegia: 
“Vivim aquests dies molt units al Sant Pare Francesc i tota l’Església, de la qual l’Opus Dei 
és una petita part. Com és lògic, és fort el sentiment de gratitud pel treball pastoral i el bon 
exemple que ens ha deixat Mons. Xavier Echevarría”.

 L’elecció del prelat ha de recaure necessàriament sobre un sacerdot, amb quaran-
ta anys d’edat complerts, que sigui membre del Congrés electiu, que faci almenys deu 
anys que està incorporat a la prelatura i que en porti almenys cinc com a sacerdot. En 
l’actualitat hi ha 94 sacerdots de 45 països que compleixen aquests requisits. Entre ells es 
troben nombrosos vicaris regionals (representants del prelat a cada país o circumscripció) 
així com altres sacerdots que treballen o han treballat en tasques de govern pastoral de 
l’Opus Dei a Roma, o a les 49 circumscripcions de què es compon actualment la prelatu-
ra. 

 Els estatuts de la prelatura descriuen les diverses condicions humanes, espirituals 
i jurídiques que ha de reunir el prelat, per garantir el recte desenvolupament del càrrec: 
en síntesi, ha de destacar en la virtut de la caritat, la prudència, la vida de pietat, l’amor a 
l’Església i al seu Magisteri i la fidelitat a l’Opus Dei; tenir una profunda cultura, tant en les 
ciències eclesiàstiques com civils, i tenir adequades dots de govern pastoral. 

 En el procés intervenen tant dones com homes i culmina amb la confirmació de 
l’elecció per part del Papa. 

 El procediment electiu s’inicia el 21 de gener, amb una reunió del ple del Consell 
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per a les dones de la prelatura, anomenat Assessoria Central, i el 23 de gener comença el 
Congrés electiu. En tot el procés hi participen 194 fidels de l’Opus Dei. Es tracta de sacer-
dots i laics d’almenys 32 anys d’edat, que porten incorporats a la Prelatura un mínim de 9 
anys. Han estat nomenats d’entre els fidels de les diverses nacions on l’Opus Dei desen-
volupa la seva tasca pastoral.

 A l’Assessoria, cada membre formula una proposta amb el nom o noms d’aquell o 
aquells sacerdots congressistes que valora que són més adequats per al càrrec de prelat. 
Els membres del Congrés, tenint en compte les propostes de l’Assessoria Central, proce-
deixen a la votació. Un cop realitzada l’elecció i acceptada pel elegit, aquest, personal-
ment o a través d’una altra persona, ha de sol·licitar la confirmació del Sant Pare, que és 
qui nomena el prelat de l’Opus Dei.

 Escollit el prelat, els congressistes es reuneixen durant diversos dies per a la de-
signació dels integrants dels consells centrals que assisteixen al prelat en el govern de la 
prelatura. Finalment, els congressistes examinen l’estat de la prelatura i de les activitats 
apostòliques a tot el món. Les propostes s’estudien en sessions plenàries, que determinen 
les directrius per al govern de la prelatura durant el període de vuit anys que s’obre fins el 
següent Congrés general ordinari.

 El web de l’Opus Dei oferirà informació actualitzada sobre les diverses fases del 
Congrés.
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2. Opus Dei: dades informatives

2.1. Descripció i resum històric

L’Opus Dei és una institució pastoral de l’Església catòlica que va ser fundada a Madrid, el 
2 d’octubre de 1928, per Josepmaria Escrivà de Balaguer. El 1983 Joan Pau II va concedir 
a l’Opus Dei l’estatut jurídic de prelatura personal, figura pastoral que preveu el Concili 
Vaticà II.

 La seva finalitat és contribuir a la missió evangelitzadora de l’Església, promovent 
entre els cristians una vida coherent amb la fe en les seves circumstàncies ordinàries, es-
pecialment a través de la santificació del treball professional. Santificar el treball suposa 
realitzar-ho segons l’esperit de Jesucrist: procurar complir el millor possible la pròpia tas-
ca, per donar glòria a Déu i servir els altres. El treball es converteix així en lloc de trobada 
amb Déu, i en àmbit de millora i maduració personal.

 L’activitat principal de la prelatura de l’Opus Dei és la formació cristiana i l’atenció 
espiritual dels seus membres i dels que ho desitgin, per facilitar que, cadascun en el seu 
propi lloc en l’Església i en el món, promogui al seu voltant l’ideal de l’anomenada crida 
universal a la santedat. Els fidels de la prelatura, personalment i en col·laboració amb 
altres ciutadans, procuren contribuir en tots els àmbits a solucionar cristianament els pro-
blemes de la societat en què viuen.

 El missatge de l’Opus Dei recorda que, com va assenyalar el Concili Vaticà II, «tots 
els fidels, de qualsevol estat o condició, són cridats a la plenitud de la vida cristiana i a la 
perfecció de la caritat »(Constitució dogmàtica Lumen Gentium, n. 40), i això «en tots i ca-
dascun dels deures i ocupacions del món, i en les condicions ordinàries de la vida familiar 
i social [...]. Allà estan cridats per Déu perquè [...] contribueixin a la santificació del món 
des de dins, a manera de ferment. I així manifestin Crist davant els altres, primordialment 
mitjançant el testimoni de la seva vida». (Constitució dogmàtica Lumen Gentium, n. 31). 

 Pot consultar, en aquest enllaç, una descripció més detallada. 
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Resum històric

1928. 2 d’octubre. Durant uns exercicis espirituals a Madrid, Josepmaria Escrivà funda 
l’Opus Dei.

1930. 14 de febrer. Comença la tasca apostòlica amb dones.

1933. S’obre a Madrid la primera iniciativa apostòlica de l’Opus Dei, l’Acadèmia DYA, diri-
gida especialment a estudiants universitaris.

1934. DYA es converteix en residència universitària. Des d’allà, Josepmaria Escrivà i els 
primers membres ofereixen formació cristiana i difonen el missatge de l’Opus Dei entre 
gent jove. Part important d’aquesta tasca és la catequesi i l’atenció a pobres i malalts a les 
perifèries de Madrid.

1936. Durant la guerra civil espanyola, el fundador i altres membres de l’Opus Dei es veuen 
obligats a amagar-se en diversos llocs de Madrid i, finalment, a sortir de la ciutat, com a 
conseqüència de la persecució religiosa. Les circumstàncies imposen suspendre momen-
tàniament els seus projectes d’estendre la tasca apostòlica a altres països.

1939. Josepmaria Escrivà torna a Madrid i reprèn l’activitat de l’Opus Dei per diverses ciu-
tats d’Espanya. La Segona Guerra Mundial impedeix el començament en altres nacions.

1941. El bisbe de Madrid concedeix la primera aprovació diocesana de l’Opus Dei.

1943. 14 de febrer. Durant la Missa, sant Josepmaria veu amb claredat la Societat Sacer-
dotal de la Santa Creu, com a solució per disposar de sacerdots formats amb l’esperit del 
Opus Dei.

1944. El bisbe de Madrid ordena als tres primers membres de l’Opus Dei que accedeixen 
al sacerdoci: Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica i José Luis Múzquiz.

1946. Josepmaria Escrivà fixa la seva residència a Roma. En els anys següents viatja per 
tota Europa per preparar el començament de l’Opus Dei a diversos països.

1947. La Santa Seu atorga la primera aprovació pontifícia amb caràcter universal.

1950. Pius XII concedeix l’aprovació definitiva de l’Opus Dei. Des de llavors podran ser 
admeses a l’Opus Dei persones casades i es permetrà l’adscripció a la Societat Sacerdotal 
de la Santa Creu de sacerdots del clergat diocesà.

1952. Comença a Pamplona l’Estudi General de Navarra, que es convertirà el 1960 en la 
Universitat de Navarra.
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1965. Pau VI inaugura el Centre Elis, una iniciativa promoguda per fidels i cooperadors de 
l’Opus Dei per a la formació professional de joves a la perifèria de Roma, i una parròquia 
confiada a l’Opus Dei. Era un antic desig del Papa Joan XXIII.

1969. Se celebra a Roma un congrés general especial per tal d’estudiar la seva transfor-
mació en prelatura personal, una figura jurídica prevista pel Concili Vaticà II i adequada al 
fenomen pastoral de l’Opus Dei.

1970-75. El fundador emprèn llargs viatges per Llatinoamèrica i Europa, on manté reunions 
de catequesi amb grups nombrosos de persones.
 
1975. Josepmaria Escrivà mor a Roma el dia 26 de juny. En aquest moment pertanyen 
a l’Opus Dei unes 60.000 persones. El 15 de setembre, Álvaro del Portillo és elegit per 
succeir-lo.

1982-83. Joan Pau II erigeix l’Opus Dei en prelatura personal i nomena prelat a Álvaro del 
Portillo. 

1991. Joan Pau II ordena bisbe Álvaro del Portillo, prelat de l’Opus Dei.

1992. Josepmaria Escrivà és beatificat per Joan Pau II.

1994. Mons. Álvaro del Portillo mor a Roma el dia 23 de març. El 20 d’abril, Joan Pau II 
nomena prelat de l’Opus Dei a Mons. Xavier Echevarría, elegit pel congrés general.

1995. Joan Pau II ordena bisbe Mons. Xavier Echevarría.

2002. 6 d’octubre. Canonització de Josepmaria Escrivà de Balaguer.

2014. 27 de setembre. Beatificació d’Álvaro del Portillo, primer successor de sant Josep-
maria, per decisió del Papa Francesc.

2016. 12 de desembre. Mor a Roma Mons. Xavier Echevarría.

Biografia de 
sant Josepmaria 

Biografia del beat
Àlvar del Portillo

Biografia de Mons. 
Xavier Echevarría 
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2.2. Dades actuals

Actualment formen part de la prelatura 92.600 persones, de les quals 2.083 són sacerdots. 
Del total, aproximadament, el 57% són dones i el 43% homes. A la Societat Sacerdotal 
de la Santa Creu pertanyen, a més dels sacerdots incardinats a la Prelatura, altres 1.900 
preveres incardinats en diferents diòcesis de tot el món. Més informació sobre la Societat 
Sacerdotal de la Santa Creu.

Data de començament de la tasca pastoral de l’Opus Dei en alguns països

1945 Portugal
1946 Itàlia i Gran Bretanya
1947 França i Irlanda
1949 Mèxic i Estats Units
1950 Xile i Argentina
1951 Colòmbia i Veneçuela
1952 Alemanya
1953 Guatemala i Perú
1954 Equador
1956 Uruguai i Suïssa
1957 Brasil, Àustria i Canadà
1958 Japó, Kenya i El Salvador
1959 Costa Rica
1960 Holanda
1962 Paraguai
1963 Austràlia
1964 Filipines
1965 Bèlgica i Nigèria
1969 Puerto Rico
1978 Bolívia
1980 Congo, Costa d’Ivori i  Hondures

1981 Hong-Kong
1982 Singapur i Trinitat-Tobago
1984 Suècia
1985 Taiwan
1987 Finlàndia
1988 Camerun i República Dominicana
1989 Macau, Nova Zelanda i Polònia
1990 Hongria i República Txeca
1992 Nicaragua
1993 Índia i Israel
1994 Lituània
1996 Estònia, Eslovàquia, Líban, Panamà i Uganda
1997 Kazakhstan
1998 Sud-àfrica
2003 Eslovènia i Croacia
2004 Letònia
2007 Rússia
2008 Indonèsia
2009 Corea i Romania
2011 Sri Lanka

(Mapa en castellà)
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2.3. Algunes iniciatives socials i educatives recents

Les iniciatives de les que s’informa en aquest apartat són tasques educatives, assisten-
cials, culturals, etc., promogudes per fidels de la prelatura i cooperadors, juntament amb 
altres persones, catòliques i no catòliques. Els que emprenen i dirigeixen aquestes acti-
vitats -assumint plena responsabilitat, també en el econòmic- procuren donar resposta a 
les necessitats del seu país o ambient, sense cap discriminació per motiu de raça, religió 
o condició social.

 La prelatura de l’Opus Dei contribueix al desenvolupament d’aquestes iniciatives 
d’interès social, proporcionant assistència pastoral i orientació cristiana, sempre en ple 
respecte a la llibertat de les consciències.

 Entre les obres d’apostolat corporatiu impulsades directament per sant Josepmaria 
hi ha escoles, universitats, centres per a la promoció de la dona, dispensaris metges en 
zones o països subdesenvolupats, escoles per a camperols, instituts de formació profes-
sional, residències d’estudiants, centres culturals, etc. El seu successor, Mons. Àlvar del 
Portillo, també va impulsar nombroses iniciatives d’aquest tipus. 

 Entre les activitats d’aquest tipus més recents, es troben, a manera d’exemple: 
 
• El Centro Educativo Los Pinos (http://www.lospinos.org.uy), actiu des del 1997 a Casavalle, 

una zona marginal de Montevideo, promou el desenvolupament integral dels infants, adoles-
cents i joves del barri a través de diferents programes educatius. L’objectiu de Los Pinos és aju-
dar els seus alumnes a créixer acadèmica, professional, humana i espiritualment i, d’aquesta 
manera, enfortir la seva identitat i les seves capacitats i habilitats. 

• La Universidad del Istmo (http://unis.edu.gt), a Guatemala, va iniciar la seva marxa el 1997 
partint d’una iniciativa anterior, l’Institut Femení d’Estudis Superiors. A hores d’ara compta amb 
sis facultats: Ciències Econòmiques i Empresarials, Arquitectura i Disseny, Dret, Comunicació, 
Educació i Enginyeria.

•	 Braval (http://www.braval.org) i Terral (www.terral.org) són centres de suport socioeducatiu per 
als habitants del Raval, un dels barris de Barcelona més marcats pel fenomen de la immigra-
ció. A través d’un programa d’atenció personalitzada a càrrec de voluntaris, es fomenta en els 
joves del barri la motivació per a l’estudi i l’interès per la pròpia qualificació professional. Des 
del Braval, que compta amb el suport d’un bon nombre d’empreses, s’afavoreix també la seva 
inserció laboral. El Programa Esportiu Multiètnic facilita, a més, la integració entre les diferents 
cultures presents al barri. 

•	 Harambee Africa International (http://nuovo.harambee-africa.org) va sorgir en 2002 en ocasió 
de la canonització del fundador de l’Opus Dei. És una organització solidària que promou ini-
ciatives d’educació a l’Àfrica en col·laboració amb ens locals d’ajuda al desenvolupament. Ha 
donat suport a projectes a Kenya, Madagascar, Sud-àfrica, Guinea Bissau, Uganda, Angola, 
Camerun, Sao Tomé, Moçambic, Congo, Nigèria, Benín, Costa d’Ivori, Togo, Rwanda, Sierra 
Leone, Burkina Faso i Sudan, amb objectius molt variats: des de la millora nutricional i sanitària 



Oficina de premsa
 Via dei Farnesi 91/A

00186 ROMA

tel. (39) 066867522
E-mail: international@opusdei.org
www.opusdei.org

de la població fins a la reinserció social de nens soldats. 

•	 Al Tilal organitza cursos professionals que preparen per al món del treball a dones joves de les 
muntanyes de l’interior del Líban. Es va posar en marxa el 2002 en les rodalies de de Byblos. Es 
finança amb ajudes de fundacions locals i estrangeres. A Al Tilal conviuen serenament alumnes 
cristianes i musulmanes. En els últims anys, ha acollit nombroses noies que han hagut de fugir 
de Síria.

• El Centre de Cures Laguna (http: www.lagunacuida.org), situat al districte madrileny de Lla-
tina, va néixer arran de la canonització de Josepmaria Escrivà de Balaguer, al 2002. Aspira a 
oferir atenció i suport a persones grans afectades d’alzheimer i a pacients que necessiten cures 
pal·liatives, amb l’objecte de millorar la seva qualitat de vida i ajudar les seves famílies. La seva 
activitat abasta les àrees de neurologia, geriatria, cures pal·liatives, rehabilitació, malalties pe-
diàtriques avançades i assistència familiar, tant a la pròpia llar com a la seu. Una àmplia xarxa 
de voluntaris col·labora amb els professionals de la salut que treballen establement al centre. 
Gràcies a l’ajuda econòmica de moltes persones i institucions públiques i privades, es pot aju-
dar als que no tenen recursos a rebre l’atenció que requereixen i contribueix, d’aquesta mane-
ra, a crear una cultura de les cures en la que les persones grans o malaltes se sentin cuidades, 
assistides, compreses i estimades fins a l’últim instant de les seves vides.

•	 Iwollo Health Clinic (http://www.nfh.org.ng/iwollo.htm) és una extensió de Níger Foundation 
Hospital, d’Enugu (Nigèria), a Aguobu Iwollo, una àrea rural amb un greu dèficit sanitari. Va co-
mençar la seva activitat el 2003. Dispensa assistència mèdica gratuïta -incloent intervencions 
quirúrgiques de mitjana envergadura- a tota la població de la zona, amb especial atenció a les 
dones i els nens. En la seva pròpia seu, la clínica ofereix també, per als habitants del lloc, xe-
rrades sobre hàbits d’higiene i prevenció de malalties.

• El Centre de Formació Professional Xabec (www.xabec.es), a València, va començar la seva 
activitat el 2003. Imparteix formació laboral en les especialitats de Manteniment Industrial, 
Edificació i Obra Civil. Els seus cursos són reconeguts pel govern regional de la Comunitat 
Valenciana, el que permet als alumnes -en bona part, immigrants- l’obtenció de la titulació 
professional oficial. Ofereix cursos per a particulars, cursos subvencionats per aturats, cursos 
subvencionats per a treballadors i cursos per a empreses.

• La Université des Lagunes (http://www.universite-des-lagunes.org), a Abidjan (Costa d’Ivori), 
va néixer per iniciativa d’una associació local de juristes. La facultat de ciències jurídiques, po-
lítiques i administratives va obrir les seves portes el 2010, i en anys successius s’han afegit la 
de ciències econòmiques i empresarials i la de matemàtiques. La facultat de ciències jurídiques 
ofereix, a més de la llicenciatura, alguns programes de màster. 
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3. El congrés electiu

3.1. Una entrevista amb Mons. Fernando Ocáriz, vicari auxiliar de l’Opus 
Dei: «Esperem l’elecció del nou prelat pregant a l’Esperit Sant» 

(per Rodrigo Ayude)

El passat 22 de desembre, Mons. Fernando Ocá-
riz, vicari auxiliar de l’Opus Dei, va convocar pú-
blicament el congrés que escollirà al successor 
de Mons. Xavier Echevarría al capdavant de la 
prelatura. A partir del 21 de gener se reunirà el ple 
del Consell per a les dones de la prelatura, que 
ha de presentar al congrés les seves propostes 
de candidats. Les primeres votacions del congrés 
electiu seran el proper 23 de gener.

Com s’està vivint a la prelatura de l’Opus Dei 
aquest període de preparació per a l’elecció 
del nou prelat? Com vicari auxiliar, quins són 
els seus sentiments en aquests moments?

Penso que tots i totes a la Prelatura estem reco-
rrent aquest període en actitud d’oració, acudint 
especialment a l’Esperit Sant. El Congrés electiu 
començarà precisament amb una Missa votiva 
de l’Esperit Sant, per demanar-li que guiï tots els 
nostres passos. La fe ens dóna la seguretat que 
el Senyor condueix a la seva Església i, per tant, 
també a aquesta porció del seu poble.
 
 Vivimos estos días muy unidos al San-
to Padre Francisco y toda la Iglesia, de la que el 
Opus Dei es una pequeña parte. Como es lógico, 
es fuerte el sentimiento de gratitud por el traba-
jo pastoral y el buen ejemplo que nos ha dejado 

Mons. Javier Echevarría.

 A més, aquest temps de Nadal ens perme-
trà preparar el nostre cor per al Congrés electiu, 
dirigint la mirada cap allò que és l’essencial: Je-
sucrist, el Nen-Déu, el rostre de la Misericòrdia del 
Pare. En contemplar el misteri de Betlem, troba-
rem també a la Mare de Déu, Mare de l’Església, i 
ens acollirem a la seva intercessió.
 
 Vivim aquests dies molt units al Papa 
Francesc i tota l’Església, de la qual l’Opus Dei és 
una petita part. Com és lògic, és fort el sentiment 
de gratitud pel treball pastoral i el bon exemple 
que ens ha deixat Mons. Xavier Echevarría.

 Seguint les petjades de sant Josepmaria 
i el testimoniatge dels seus dos primers succes-
sors, estem ponderant en el cor l’herència rebuda, 
que hem de saber convertir en llum i consol per 
al món d’avui, com han intentat fer, durant els se-
gles, els deixebles de Crist. Tinc el convenciment 
que ens unirem de tot cor al prelat que es triï, per 
ajudar a guiar la prelatura a la societat actual.

En les dues eleccions anteriors, s’ha escollit 
com a prelat al número 2 de l’Opus Dei: el 1975, 
el beat Álvaro del Portillo, que durant anys va ser 
principal col·laborador del fundador. Després, 

Reproduïm una entrevista en la que Mons. Fernando Ocáriz parla sobre el camí cap al con-
grés electiu de l’Opus Dei, que tindrà lloc el proper mes de gener a Roma
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en morir Mons. Del Portillo, es va triar a qui ha-
via	estat	fins	llavors	vicari	general,	Mons.	Xavier	
Echevarría. Pensa que aquesta tendència podria 
repetir-se en les futures eleccions?

En les eleccions anteriors es va donar, efectiva-
ment, aquesta circumstància. Penso que haurà 
estat per les personalitats i biografies singulars 
dels dos primers successors, que van ser formats 
directament per sant Josepmaria. Els electors van 
votar en consciència per aquestes persones. No 
va ser un procés automàtic. Els va semblar que 
el millor era escollir als que havien treballat més a 
prop del fundador.

 Algunes circumstàncies han canviat des 
de llavors: el nou prelat ja no serà una persona 
que hagi treballat d’una manera tan directe amb el 
fundador com ho havien fet el beat Álvaro del Por-
tillo i Mons. Xavier Echevarría, encara que potser 
l’hagi pogut conèixer i tractar.

 Per al Congrés electiu hi ha, al meu en-
tendre, molts candidats vàlids, bons i prudents, 
que podrien prendre el relleu. Els electors tenen la 
responsabilitat de votar lliurement a qui, en cons-
ciència, considerin més idoni. Immediatament, el 

nom de la persona que resulti seleccionada, serà 
transmès al Papa Francesc, ja que es requereix la 
confirmació del Papa.

Quan hi ha processos d’elecció, l’opinió públi-
ca acostuma a fer lectures en clau política. So-
vint es parla de corrents, tendències, etc. Com 
reacciona davant aquest tipus de raonaments?

Són interpretacions que resulten llunyanes als que 
viuen l’elecció des d’una perspectiva espiritual i 
eclesial. Qui té la responsabilitat d’una elecció 
d’aquest tipus posa la seva seguretat en la línia 
de l’Esperit Sant, com ens animava a fer el Papa 
Francesc fa uns dies, quan se li va parlar del futur 
immediat de l’Opus Dei.

 De vegades, com vostè diu, es fan lectu-
res parcials, en clau massa humana o política. En 
posar l’accent en aquests aspectes, es presenta la 
diversitat com un problema. Tal i com jo ho veig, el 
pluralisme i la diversitat són una gran riquesa. Els 
electors de l’Opus Dei -igual que els altres fidels 
de la Prelatura- procedeixen de països dels cinc 
continents, tenen maneres de ser molt diverses, 
tendències culturals variades, gustos i estils pro-
pis de la seva terra i de la seva família. Aques-
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ta diversitat, tan fomentada per sant Josepmaria, és 
compatible amb allò que és essencial: la fidelitat al ca-
risma rebut del fundador i reconegut per l’Església. La 
fidelitat a aquesta herència espiritual (amb alguns trets 
tan marcats com el sentit de la filiació divina, la recerca 
de la santificació en les circumstàncies ordinàries de 
cada dia, la mentalitat laïcal i l’ànima sacerdotal, etc.) 
assegura una unitat de fons entre tots.

Els dos prelats anteriors van ser col·laboradors di-
rectes del fundador. Amb l’elecció del tercer prelat, 
comença una nova època per a l’Opus Dei?

Em venen al cap unes paraules que Mons. Echevarría 
ens deia sovint: «L’Opus Dei està a les vostres mans, 
en les de cada persona de l’Obra». És una realitat que 
a hores d’ara recobra una nova força. Les actuals 
circumstàncies són una crida a la responsabilitat, ja 
que cadascú de nosaltres haurà d’estar més pendent 
d’encarnar el llegat de sant Josepmaria al món actual, 
davant la gent d’avui.

 Sens dubte, qui sigui escollit prelat comp-
tarà amb la pregària dels fidels de l’Opus Dei i de 
moltíssimes altres persones. També podrà recolzar-
se en l’equip que formi, i treballar amb els altres: la 
col·legialitat és un altre característica principal del lle-
gat de sant Josepmaria.

Quins pensa que seran els principals reptes que es 
trobarà el nou prelat de l’Opus Dei?

 El repte principal és ajudar a que cada persona 
de l’Opus Dei sàpiga fer l’Església en el seu lloc de 
treball, en el seu ambient professional, en el món de la 
cultura i de la família. Amb el seu testimoni cristià, els 
fidels de la Prelatura poden ajudar a trobar el Crist a la 
gent d’avui: enmig del carrer, en una societat cada dia 
més plural. En aquest sentit, cal fer una catequesi ac-
tual en el món de les professions, allà on hi ha la gent.

 Un altre desafiament és donar alegria i espe-
rança al món d’avui. No a un món ideal sinó a aquest 
món nostre que és complex, ple de ferides, tan neces-
sitat de la caritat. En altres paraules: santificar la vida 
ordinària d’avui, portant a Crist a totes les perifèries 
existencials, com ens recorda el Papa Francesc.

 Amb la gràcia de Déu, es podrà formar a per-
sones que intentin viure amb el cor a Crist i els peus 
a terra, conscients de les seves pròpies limitacions. 
L’alegria de viure el missatge cristià, encarnat en la 
seva pròpia vida, es pot transmetre entre els seus 
iguals: de mecànic a mecànic, d’infermera a infermera, 
de comercial a comercial, de periodista a periodista...

 També s’ha d’incentivar la iniciativa personal de 
milers de persones que, mogudes per l’amor a Crist i 
als altres, sàpiguen posar en marxa iniciatives que res-
ponguin als grans reptes del nostre temps: l’honradesa 
i l’ètica professional, l’eradicació de la pobresa, l’ajuda 
als refugiats, la manca de treball, la promoció de la fa-
mília, etc. En resum, tant de bo contribuïm a edificar 
l’Església com a món reconciliat amb Déu, segons la 
frase de sant Agustí.
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3.2. Elecció i nomenament del prelat de l’Opus Dei

Aquest text explica el procés d’elecció i posterior nomenament del prelat, tal com recullen 
els “Estatuts” de la prelatura de l’Opus Dei

Com preveu el dret, en quedar vacant l’ofici de prelat, el govern correspon al vicari auxiliar 
que, en el termini d’un mes, ha de convocar el Congrés general electiu perquè sigui desig-
nat un nou prelat abans que passin tres mesos des que es produeix la vacant (cfr. Estatuts, 
149 §§1-2).

 Els fidels de l’Opus Dei que intervenen en el Congrés electiu són sacerdots i laics 
d’almenys 32 anys d’edat i que porten incorporats a la prelatura un mínim de nou anys. 
Han estat nomenats d’entre els fidels de les diverses nacions en què l’Opus Dei desenvo-
lupa la seva tasca pastoral (cfr. Estatuts, 130 §2). Els estatuts no estableixen un nombre 
màxim de congressistes. En els últims congressos, el nombre va ser de prop d’un cente-
nar.

 El nomenament dels membres del Congrés general electiu no és discrecional, sinó 
que exigeix el vot deliberatiu del Consell general (és a dir, només es procedeix al nome-
nament si hi ha majoria de vots favorables). El Consell general pren les decisions després 
d’haver escoltat el parer de la Comissió regional (consell que assisteix al vicari en el govern 
de cada regió o país) i dels congressistes de la respectiva circumscripció (cfr. Estatuts, 130 
§2).

 L’elecció de prelat ha de recaure necessàriament en un sacerdot, amb quaranta 
anys d’edat complerts, que sigui membre del Congrés i que porti almenys deu incorporat 
a la prelatura i cinc com a sacerdot (cfr. Estatuts, 131, 1r).

 Els estatuts de la prelatura descriuen les diverses condicions humanes, espirituals 
i jurídiques que ha de reunir el prelat per garantir el recte exercici del càrrec: en síntesi, 
ha de destacar en virtuts com la caritat, la prudència, la vida de pietat, l’amor a l’Església 
i al Magisteri, i la fidelitat a l’Opus Dei; posseir una profunda cultura, tant en les ciències 
eclesiàstiques com profanes, i tenir adequades dots de govern (cfr. Estatuts, 131, 2n i 3r). 
Són requisits anàlegs als exigits pel dret canònic per als candidats a l’episcopat (cfr. Codi 
de Dret Canònic, c. 378, §1).

 Per a la designació del nou prelat se segueix el sistema d’elecció canònica, regulat 
pel Codi de Dret Canònic amb caràcter general per a les institucions eclesiàstiques (cfr. 
Cànons 164-179; cfr. també constitució apostòlica Ut sit, art. IV) . Segons aquests principis 
generals del dret, els estatuts de la prelatura de l’Opus Dei concreten alguns aspectes es-
pecífics, entre els quals destaca, pel caràcter d’estructura jurisdiccional de l’organització 
jeràrquica de l’Església que té la prelatura, el requisit que la elecció hagi de ser confirmada 
pel Romà Pontífex (cfr. Codi de Dret Canònic, 178-179; Ut sit, IV; Estatuts, 130, §1).
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 El procediment electiu s’inicia amb una reunió del ple del Consell per a les do-
nes de la prelatura, anomenat Assessoria Central: actualment componen aquest Consell 
trenta-vuit dones -de vint nacionalitats diferents-, entre les quals s’inclouen les delegades 
de les circumscripcions regionals ( cfr. Estatuts, 146, §2). Cadascuna formula lliurement 
una proposta amb el nom o noms d’aquells sacerdots que valora com més adequats per 
al càrrec de prelat, que es transmeten al Congrés general electiu (cfr. Estatuts, 130, §3). 
Els membres del Congrés, tenint en compte les propostes del ple de l’Assessoria Central, 
procedeixen a la votació. Només poden votar els congressistes presents: està exclòs el 
sistema de compromissaris (cfr. Estatuts, 130, §1).

 Un cop realitzada l’elecció, i acceptada per l’elegit, aquest -per si mateix o per mitjà 
d’un altre-, ha de sol·licitar la confirmació del Romà Pontífex (cfr. Estatuts, 130, §4). Confir-
mada l’elecció pel Papa, el prelat queda nomenat i adquireix la plenitud de la potestat (cfr. 
Estatuts, 130, §1).
 
 Durant el temps en què es trobi vacant l’ofici de prelat, continuen en l’exercici dels 
seus càrrecs els qui exercien funcions de direcció, tant de caràcter general, com en l’àmbit 
de les diverses circumscripcions territorials de l’Opus Dei. Després del nomenament del 
nou prelat per part del Papa, poden ser renovats o substituïts en aquests càrrecs (cfr. Esta-
tuts, 149, §3): en tractar-se d’una estructura jurisdiccional i jeràrquica, els diversos òrgans 
de govern es consideren canònicament com a vicaris o cooperadors del prelat, centre i 
font de la unitat de la prelatura (cfr. Estatuts, 125, §1).

 La potestat del prelat s’exerceix d’acord amb el dret general de l’Església i el par-
ticular de la prelatura: la constitució apostòlica Ut sit i el Codex iuris particularis Operis 
Dei o Estatuts promulgats pel Romà Pontífex (c. 295 § 1), on es regulen amb precisió les 
diverses competències jurídiques i pastorals. Com es llegeix en els Estatuts, el prelat ha de 
ser per als fidels de l’Opus Dei mestre i pare, que s’estimi de debò a tots en les entranyes 
de Crist, i els formi i encengui amb ardent caritat, gastant la seva vida gustosament per ells 
(cfr. Estatuts, 132, §3).

 Tant el cànon 295 del Codi de Dret Canònic com l’article IV de la constitució apos-
tòlica Ut sit assenyalen que el prelat regeix l’Opus Dei com ordinari i pastor propi, amb 
jurisdicció per realitzar la missió pastoral que l’Església confia a la prelatura.

 Aquesta jurisdicció s’estén als clergues incardinats a la Prelatura i als fidels laics 
que es dediquen a les tasques apostòliques de l’Opus Dei (cfr. Ut sit, III). Inclou el règim 
o govern del propi clergat, i la formació i assistència espiritual i apostòlica d’aquests laics 
incorporats a la prelatura, amb vista a una més intensa dedicació al servei de l’Església. 
Els laics, com tots els altres fidels laics, els seus iguals, estan sota la potestat del bisbe 
diocesà en tot el que estableix amb caràcter general per als fidels cristians i conserven la 
llibertat i independència pròpia de tot fidel catòlic pel que fa a les decisions familiars, pro-
fessionals, culturals, socials o polítiques (cfr. Estatuts, 88, §3).
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3.3. Funcionamient del congrés electiu de l’Opus Dei

En aquest article s’explica el procés d’elecció d’un nou prelat a l’Opus Dei, seguint tres 
fases: la reunió plenària de l’Assessoria central, el Congrés general electiu i el nomenament 
pel Sant Pare.

El procés s’inicia quan el vicari auxiliar de la prelatura -si no n’hi ha serà el vicari gene-
ral- convoca l’inici del Congrés general electiu en una data precisa, abans que passin tres 
mesos des que es va produir la vacant. Es diferencien tres fases: la reunió plenària de 
l’Assessoria central, la celebració del Congrés general electiu, i el nomenament del prelat 
per part del Sant Pare.

a) Reunió plenària de l’Assessoria central

- El ple del Consell per a les dones de la prelatura, anomenat Assessoria central, comença 
la reunió a Roma amb una missa de l’Esperit Sant a l’església prelatícia de Santa Maria de 
la Pau, per posar els treballs sota la seva empara.

- Es donen a conèixer els noms dels sacerdots que reuneixen els requisits per al càrrec de 
prelat.

- Cada membre de l’Assessoria central diposita en una urna un sobre amb el nom o els 
noms d’aquells sacerdots que considera més adequats per al càrrec de prelat. Les pro-
postes són lliures i secretes.

- Després l’urna es trasllada a la seu on se celebrarà el Congrés general electiu.

b) Congrés general electiu 

- El congrés s’inicia també amb una missa de l’Esperit Sant

- A continuació comencen pròpiament les sessions. El secretari del Congrés llegeix cadas-
cuna de les propostes dels membres del ple de l’Assessoria central. D’aquesta manera, els 
electors voten tenint en compte els noms assenyalats per l’organisme de govern central 
de les dones.

- El qui resulta elegit ha de manifestar si accepta o si considera que hi ha obstacles greus 
que li impedeixin acceptar el càrrec.

c) Nomenament del Sant Pare

- Un cop realitzada l’elecció, l’elegit sol·licita la confirmació -ell mateix o per mitjà d’una 
altra persona- al Sant Pare.
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- Confirmada l’elecció i realitzat el nomenament pel Papa, el Congrés electiu fa pública 
l’elecció i el nomenament del prelat, que comença a exercir les seves funcions.

Congrés general

- Tot seguit, els membres del Congrés es reuneixen durant diversos dies per a la designa-
ció dels integrants del Consell general, nomenats pel prelat, per assistir en el govern de 
la Prelatura. El Consell general consta de: vicari auxiliar -si el prelat l’ha nomenat-, vicari 
general, vicari secretari central, almenys tres vicesecretaris, un delegat de cada regió de la 
prelatura, prefecte d’estudis i administrador general. D’aquests, només els vicaris han de 
ser sacerdots.

- Se celebra a continuació el Congrés general de les dones per a la designació dels mem-
bres de l’Assessoria central, que té una estructura semblant al Consell general.

- Finalment, els congressistes examinen l’estat de la prelatura i de les activitats apostòli-
ques. Les propostes són estudiades en sessions plenàries, que determinen les directrius 
per al govern de la prelatura durant el període de vuit anys que s’obre fins al següent Con-
grés general ordinari.
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3.4. Competències del prelat del Opus Dei

Les competències del prelat de l’Opus Dei

El prelat és en primer lloc pastor i pare, servidor de tots els fidels de la prelatura, al servei de 
l’Església i del món. Regeix la prelatura com ordinari i pastor propi. Depèn del Romà Pontífex a 
través de la Congregació per als bisbes.

 La seva jurisdicció és anàloga a la dels bisbes, si bé en el seu cas se circumscriu a la pecu-
liar missió pastoral confiada a la Prelatura.

 En el cas dels laics i dels sacerdots incardinats en una diòcesi, el prelat pot orientar la seva 
formació cristiana i assistència espiritual, per ajudar-los a complir els compromisos vocacionals 
assumits lliurement amb la incorporació a la prelatura (o la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, 
en el cas dels sacerdots diocesans): santificar el treball i la vida de família, créixer en virtuts sense 
abandonar el propi ambient, contribuir a l’evangelització de la societat, etc.

 En el cas dels sacerdots incardinats a la Prelatura, el prelat té la facultat de distribuir ade-
quadament entre ells diverses missions pastorals, i al seu torn té el deure de tenir cura de la seva 
formació permanent -en els seus aspectes doctrinals, espirituals i pastorals-, d’ajudar-los i assistir-
los en cas de malaltia o vellesa.

 El prelat exerceix la seva sol·licitud pastoral a través de consells i exhortacions, així com per 
mitjà de lleis, preceptes i instruccions.

 Hi ha una versió extesa d’aquest article.

El prelat del Opus Dei, “pare” d’una família

Les persones que pertanyen a l’Opus Dei comparteixen una mateixa crida de Déu a cercar la san-
tedat en les tasques ordinàries. Aquesta vocació sobrenatural constitueix un fort llaç que uneix a 
aquests fidels en una família.

 Aquesta família sobrenatural és reflex de la que constitueix l’Església universal, on Déu 
exerceix la plenitud de la paternitat.

 De manera natural, al prelat de l’Opus Dei se l’anomena “pare” des dels inicis, perquè ell és 
principi i fonament visible d’aquesta unitat familiar. Ell és per als fidels mestre, santifica com pastor, 
s’encarrega d’actuar en nom i en la persona de Crist. Per una raó semblant, en molts països als 
sacerdots també se’ls anomena pare.

 El pare a l’Opus Dei compta amb l’oració que els fidels per la seva persona i intencions i es 
fia d’ells per complir la seva missió de pastor, que no és altra sinó la d’unir-los cada vegada més a 
Crist i a una multitud d’ànimes que reben formació cristiana a l’Obra.
 
 Hi ha una versió extesa d’aquest article.
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4. Altres recursos

4.1. Fotos

https://www.flickr.com/opus-dei/

4.2. Vídeos

- S’aniran incorporant alguns materials informatius al Youtube: 
https://www.youtube.com/OpusDeiWorld

- Per obtenir les imatges en alta resolució (per televisió) es poden demanar al correu electrò-
nic international@opusdei.org.

4.3. Persones de contacte

• Manuel Sánchez: +39 333 47 88 131 
• Leticia Sánchez de León: +39 327 46 04 950

Via dei Farnesi 91/A- 00186 ROMA
Tel. (39) 066867522

4.4. Rebre informació actualitzada a través del correu electrònic

Las persones interessadas en rebre les actualitzacions sobre aquest congrés es poden 
subscriure a través del correu international@opusdei.org


