
Dzielna dziewczyna 
– życie Montse Grases



1 Montse Grases urodziła się 10 lipca 1941 roku 
w Barcelonie. Była wesołą i bardzo dobrą 
dziewczynką. Kiedy była mała, jej rodzice 
nauczyli ją, że Bóg Ojciec przygotował 
dla każdego z nas prezent: niebo. 
Nikt nie może sobie wyobrazić tego daru, 
ponieważ jest on tak niezwykły. 
Ale co mamy zrobić, aby go otrzymać? 
Kochać! Przede wszystkim powinniśmy bardzo 
kochać Jezusa, a następnie wszystkich ludzi. 
Montse zrozumiała to bardzo szybko.

Czy wiesz, 
że na 
każdego 
z nas 
czeka 
w niebie 
wspaniały 
prezent?



2 Montse miała dużą rodzinę; wielu braci 
i siostry. Kiedy była mała, ciężko 
zachorowała. Jej rodzice modlili się 
w intencji jej wyzdrowienia. 
Jezus zawsze słyszy nasze modlitwy. 
Montse od dzieciństwa nauczyła się modlić 
i ufać Jezusowi.

Nigdy 
nie wątp: 
Jezus 
zawsze 
słyszy 
nasze 
modlitwy



3 Rodzina Grases spędzała wakacje letnie 
w wiosce Seva położonej w paśmie górskim 
Montseny. Górskie powietrze bardzo słu-
żyło Montse. Villa Josefa, tak nazywał się 
dom, w którym mieszkali, tętniła życiem 
i radością. Zawsze było tu gwarno od dzie-
ci. Jedne śpiewały, inne grały, a jeszcze inne 
jeździły na rowerze... 

W takiej atmosferze Montse wzrastała jako 
radosne i otwarte dziecko. Zdarzało się, że 
wpadała w złość, która szybko mijała, a kie-
dy obraziła kogoś, przepraszała. Jej radość 
pochodziła z jej wnętrza. Ona już wiedziała, 
że jest córką Boga.

Prawdziwa radość 
rodzi się, 
gdy odkrywamy, 
że jesteśmy 
dziećmi Bożymi



4 Montse z wielkim entuzjazmem oczekiwała 
dnia Pierwszej Komunii Świętej.

Dzięki rodzinie i szkole nauczyła się wielu 
rzeczy o Jezusie. Ta Pierwsza Komunia była 
jak wspaniały uścisk Jezusa. Od tamtej pory 
zawsze uczestniczyła w niedzielnej Mszy 
Świętej. Montse odkryła, że Jezus daje siłę 
w Eucharystii. On jest najlepszym darem.Pierwsza 

Komunia 
Święta 
– uścisk 
Pana 
Jezusa



5 Wycieczki górskie, szczególnie na Matagalls,
były ulubionym zajęciem Montse.

Kiedy 
zachwycasz się 
pięknem natury , 
dziękuj Bogu. 
On jest 
stwórcą!



Czasem nawet biegła z przyjaciółmi, aby 
przekonać się, kto będzie pierwszy na szczy-
cie. Pewnego razu, gdy dotarła tam i rozwa-
żała ogrom i piękno krajobrazu, napełniło ją 
to wielką radością. 

Wydawało jej się, że na kilka chwil ziemia 
i niebo się połączyły. Warte były tego wysił-
ku. Montse dziękował Bogu.



6 Czasami nudzimy się i nie wiemym, co ro-
bić. Trzeba nauczyć się wykorzystywać czas 
wolny, aby ćwiczyć się w różnych umiejęt-
nościach, rozwijać zainteresowania, po-
znawać rzeczy wartościowe ... Dlatego też 
mama Montse zasugerowała jej, aby poszła 
do szkoły Llar w Barcelonie, w której mogła
nauczyć się grać na gitarze, uczestniczyć 
w zajęciach teatralnych, przygotowywać 
pyszne ciasta, ćwiczyć się w pracach ręcz-
nych itp. Tam również uczyła się być lepszą 
uczennicą , lepszą przyjaciółką i lepszą cór-
ką Boga. W Llar kształciło się wiele uczennic 
i był to bardzo dobry czas dla Montse.

Wykorzystaj to, 
aby być lepszą!



O chrześcijańską formację uczennic dbał 
także kapłan. Uczył je odkrywać ślady Boga 
w ich życiu. Montse to się bardzo podoba-
ło i chciała iść tą drogą. Nie zadowalała się 
przeciętnością; chciała coraz bardziej ko-
chać Jezusa. Była szczęśliwa i dlatego zapra-
szała swoje koleżanki do Llar. 

Chciała podzielić się z nimi swoją radość.

Montse zdawała sobie sprawę, że im więk-
sze czyniła postępy w życiu chrześcijańskim, 
tym bliżej była Jezusa.



7 Montse podejmowała wysiłki, aby stawać 
się coraz lepszą. Można to było zauważyć, 
ponieważ starał się dobrze kończyć swoją 
pracę, z uśmiechem przyjmowała to, co jej 
przeszkadzało, i dbała o to, aby umilać życie 
tym, którzy byli blisko niej. Pewnego dnia, 
po głębokim namyśle, postanowił zapisać 
się na rekolekcje, aby spokojnie i intensyw-
nie się modlić. Miała wątpliwości, pytania, 
ale także wielkie nadzieje i wielkie wyzwa-
nia. Przeczuwała, że wydarzy się coś ważne-
go. Prosiła Pana Boga, aby pokazał jej dro-
gę, którą przygotował dla niej, aby poznała, 
jaka jest jego wola. Po rozważeniu decyzji, 
którą zamierzała podjąć, wątpliwości znik-
nęły i zobaczyła jasno swoją drogę w Opus 
Dei. Chciała służyć Kościołowi i kochać Boga 
poprzez codzienną pracę.

Otwórz 
oczy 
i powiedz 
„tak”
Jezusowi! 

On czeka 
na ciebie!



Montse otrzymała wspaniały prezent od 
Boga: powołanie. Była tego świadoma 
i wdzięczna za nie.

To właśnie na modlitwie Bóg pokazuje nam, 
w jaki sposób możemy być szczęśliwi, wy-
pełniając Jego wolę. Każdego dnia możemy 
pytać Go: Jezu, czego chcesz ode mnie? 
Montse modliła się codziennie. 

Rozmawiała z Jezusem o swoich radościach, 
a także o sprawach, które ją martwiły, 
i pozostawiała je w Jego rękach.



8 Montse miała swoje plany na przyszłość. 
Marzyła o tym, aby pojechać na studia do 
Paryża, w którym po raz pierwszy mieszka-
łaby w ośrodku Opus Dei. Już myślała o no-
wych koleżankach i o tym, jak pomagałaby 
im zbliżać się do Jezusa.

Ale Bóg miał inne plany wobec niej. Kilka 
dni później zaczęła ją boleć noga i rodzice 
poszli z nią do lekarza. Zdiagnozowano u 
niej nowotwór, który był nieuleczalny. 

Kiedy Montse poznała diagnozę, poszła do 
swojego pokoju i klęcząc, modliła się przed 
Madonną z Montserrat. Powiedziała Jej: 
„To, czego Ty chcesz”. Oddała się w ręce 
Boga. Poszła spać, ponieważ było późno; po 
kilku minutach już spała.

Plany 
Boże 
są 
lepsze 
od 
naszych!



9 Montse zawsze była bardzo zadowolona 
z wszystkiego co robiła. Kochała sport, kino, 
spacery z przyjaciółmi... Z powodu choroby   
musiała zrezygnować z niektórych aktyw-
ności, które tak lubiła, ale jednocześnie do-
świadczyła wielkiej miłości ze strony rodziny 
i przyjaciół. Miłość Boża zawsze była dla niej 
wielkim wsparciem. Była bardzo zjednoczo-
na z Bogiem i starała się naśladować Go we
wszystkim. Teraz Montse mogła choć 
w części współuczestniczyć w bólu Jezusa
na krzyżu. Ofiarowała swoje cierpienia 
w intencji Ojca Świętego, a także założyciela 
Opus Dei, chorych…

Ból przynosi owoce 
w postaci pokoju 
i radości, 
jeśli ofiarujemy 
go Bogu



Mówiła, że to cierpienie ma sens. W duszy 
odczuwała głęboki pokój i radość. Rodzina 
i przyjaciele, którzy ją odwiedzali, byli zdu-
mieni jej męstwem, hojnością i dobrym 
humorem. Bóg już przygotował dla niej 
prezent na całą wieczność: Niebo. Ona już 
o tym wiedziała i z niecierpliwością na to 
czekała.

Montse odeszła do nieba 26 marca 1959 
roku. Miała 17 lat. Od tamtej pory udzieliła 
wielu łask osobom, które prosiły o to 
z wiarą. Jej życie chrześcijańskie było przy-
kładem dla wielu osób. Kościół bada możli-
wość ogłoszenia jej świętą.



Wiedziała, że wkrótce spotka się z Jezusem 
i dlatego była zadowolona, chociaż musiała 
całe dnie pozostawać w łóżku. Chciała też 
zanieść Jezusowi prezenty, te rzeczy, o któ-
rych od dzieciństwa wiedziała, że podobają 
się Jemu. Kiedy bolała ją noga, myślała: „Cie-
bie, o mój Jezu, też bardzo bolało, kiedy Cię 
krzyżowano, a nie złościłeś się. Cierpiałeś to 
wszystko z miłości do nas. Chciałeś zbawić 
nas i otworzyć nam bramy nieba. Wszystko 
z miłości. Ja teraz chcę postępować tak jak 
Ty. Chociaż mnie boli, będę tak silna jak Ty 
byłeś. Ten ból ofiaruję za tę moją koleżankę, 
która mnie odwiedziła, aby kochała Cię wię-
cej i poszła do nieba; ta niedogodność…” 
Krok po kroku, Montse napełniała swoje 
dłonie prezentami miłymi Bogu. Kiedy jej 
dłonie były pełne, Bóg wezwał ją i powie-
dział do niej:

„Montse już możesz przyjść”.

Czym jest 17 lat 
na ziemi 
wobec 
wieczności w niebie?
Montse miała swoje plany na przyszłość, 
ale szybko zrozumiała, że Bóg chciał dać jej 
prezent, który już dużo wcześniej przygoto-
wał dla niej. Teraz nadeszła ta chwila! Pla-
ny Montse już nie miały żadnego znaczenia 
wobec planów Bożych.


