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Sacompleixen cent anos del naixement de josepmaria
Escrivá de Balaguer. lundador de l'Opus Dei.

-encara ara. en recordar-lo- ein continua atraient, tal cegada
perque els anos viscuts tullan ensenyat que la lelicitat no
consisteix a I-er el que es vol sin() en estimar el que es fa.

Amigues meces que pertariven a aquesta Prelatura m'han
demanat una breo col•laboració per al !libre que edita-

Josepinaria Fscrica de Balaguer funda l'Opus Dei per trac-

ran ami) mono d'aquesta elemeride. Mentiría si no (ligues

tar d'aconseguir la santedat enmig del món. Es indubtable

que em sento afalagada i t'orca sorpresa que slagin fixat

que a les primeros decades de la seca caminada.

en mi. No sóc important, ni lamosa, ni pertanyo a l'Obra,

l'Opus Dei representava una cosa nova i innovadora dins

pero) aix6 sí, sóc la seca amiga. I com que m'estimen i

de l'Església. Els seus

coneixen el valor de l'amistat lulo han demanat sabent

FSCriVfl:

seguint el cuneen de Mons.

rolis com les aire de corral gorra et pote enlai-

que, com que jo també me les estimo, no negarla.

rar

A mes. és un honor per a mi collaborar en aquesta

quatificades i sobresortints en les seres professions. El que

publicació.

C0171

les aguiles (cfr. Camí, n. 7). oren persones molt

sens dubte ha propiciat que algunes d'elles ocupessin en
determinats moments arrees públics de gran importáncia

No vaig conéixer el pare Escrivá, tot i que sí record()
haver-lo vist i escoltat

a

en la vida espanyola.

la televisid. Vaig Ilegir Camí

molts :nys. 1 vaig subratIlar algun deis seus pensaments.

Aquesta presencia cle fidels de l'Obra pro ') del poder
temporal ha portal un sector de l'opinió pública a conion-

Vo/s de debó ser sant? -C'omplei.v el ¡naif deure de cada

dre els fins de l'Opus Dei i judicar la seca missió pel

momea/ j'es el cal i estigues pel que jas (Camí, n. 815). És

comportament d'algons deis seus membres, ...que compliu

ciar que en aquells moments la nieva espiritualitat i les nieves

noblement les rostres obli,v, acions colo a ciutadans -en la

oren molí diferents a les actuals. pero malgrat aixú

vida política, económica. univetwitária, proli>ssioncd- assu-
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nihil amb twlenlia lotes les conseqüialcies de les rostres

Nies de setanta anys d'existencia i

ckcisUms Mares Im i can-elanl In independéncia perso-

de tot el món integren la comunitat de fidels adscrits a

nal que us perloca (Converses amb Mons. Escrivá de

l'Opus Dei.

MileFS

i milers de cristians

Balaguer, n. 117). Indubtablement. sembla més fácil apropar-se a la santedat i donar boli exemple des del recer

Moltes vegades critica) el proselitisme que anima i mou

d'un monestir que des de l'activitat quotidiana. Aquí rau

els fidets de l'Obra i, amb tot, hauria de ser ben al contrari,

el risc de l'Obra i deis seus l'exemplaritat de

no només pen i tie maniíestés el soya,' col del zel vedado-

cadascú és rellevant davant d'una opiniú pública que els

(cfr. Camí, n. 793) –com deia el Fundador-, sino perqué

observa d'a prop. És més templador i freqüent finar-se

els esperits verilablement cristians sempre sentiran desitjos

en el que és dolent lot i que sigui poc representatiu, que

de comunicar als altres el camí que ells han tmbat per acon-

en la tasca que desenvolupen cents i cents de persones...

seguir la felicitat.

Vols ser manir. -10 el posare

11111111111117 a

labasi de la ma:

ser apóstol i no dir-le ap<55101. ser missioner-amb

i

Un camí que s'inicia amb roració: 1. dcció res no cal seise
IM-ació

(cfr. Camí, n. 81). Una vegada i una Ara i més,

no missimzer ser /mute de Dén i semblar borne de león..

ho repetia Mons. Escrivá de Balaguer per inculcar als seus

passar ()culi! (Camí, n. 848). Quants fidels de l'Opus Dei,

fi g s el comportament adequat.

seguint el sea Fundador. treballen en sitenci, donant exemple i aiudant els libes a apropar-se al Crist. Aquests. lOgi-

Nragradaria acabar aquestes breus notes sobre l'Opus Dei,

cament, ens passen molí mes desapercebuts. Quantes

en celebrar-se el centenari del naixement del sea Fundador,

persones, grades a la seta Obra. poden seguir un camí vers

amb una de les rellexions de Camí: Recull-te. –Busca Dúo

la santedat trobant en els ensenyaments de Mons. Escrivá el

dios len i escoltal(n. 319).

veritable sentit de les leves vicies.
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