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Torreciudad
ta woda
nie jest cudowna
lipca 1936 r. radiostacja w Ceucie nadala w eter slowa: „Nad
cala Hiszpaniq niebo bezchmurne". Ten komunikat meteorologiczny stanowil w istocie haslo do rozpoczgcia niezwykle zacieklej i okrutnej wojny domowej. Nastgpnego dnia
w Kadyksie wylqdowaly wojska garnizonu marokanskiego generala
Francisco Franco i szybko zajgly Od pólnocy z Nawarry naciera! general Emilio Mola. Wystapienie to nie bylo zwyklym puczem wojskowym. Chodzilo o coá znacznuie wigkszego — o przyszlok i oblicze Hiszpanii. Republika proklamowana w 1931 r., od lutego 1936 r. poddana
zostala silom Frontu Ludowego zdominowanego przez socjalistów, anarchistów, komunistów i zajadlych antykatolików. Republikanie niszczyli koácioly i pomniki kultury, rozstrzeliwali i torturowali ksigiy i zakonnice. W paídzierniku cztery kolumny wojsk frankistowskich zbliialy sig z czterech stron do Madrytu. General Mola byl pewny sukcesu. „Oprócz czterech kolumn — powiedzial — posiadam w Madrycie
jeszcze jedna, piqtq kolumng, a ta
jest najwainiejsza". Tg piqtq ko.-- lumng stanowili ci, którzy przetrwali aresztowania i przeáladowania, bojownicy wierni tradycji
i religii.
Wytrwal takie ks. Josemaría Escrivá de Balaguer, choé
nieraz ámiere zaglqdala mu w
oczy. Ks. de Balaguer, cieszqcy sig
przed wojny pewnym rozglosem
w wielu árodowiskach stolicy, zapraszany przez biskupów na rekolekcje, teraz z wielkim trudem
chronil swoje iycie. Milicja republikanska poszukiwala go zawzigcie, a on mimo to prowadzil dzialalnok duszpasterskq i wzmacnial duchowo wszystkich, którzy pozostali przy Koáciele. Musial wreszcie ukryé
sig w Ambasadzie Hondurasu, potem w domu dla umyslowo chorych.
W 1937 r. uciekl do Francji. Gdy wrócil do Hiszpanii, byl pierwszym kaplanem, który wszedl do wyzwolonego Madrytu. W dniach grozy nie zapominal o Torreciudad i królujqcej tam Matee Boiej Anielskiej, której
opieki doznawal od najmlodszych lat.
Sanktuarium w Torreciudad znajduje sig u podnóia Pirenejów, w Aragonii. Tylko kilka mil dzieli je od Barbastro, gdzie urodzil sig Jose:,J maría Escrivá. Z Torreciudad zlqczylo sig jego iycie w doslownym znaczeniu. Smiertelna choroba, na który zapadl, malle dwa lata, ustqpila
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Po Iewej: Do rozbudowanego przez Opus Dei sanktuarium przybywa
rokrocznie 719'
r'eFgrzy—c- Na górze: Ottarz gtówny wykonany
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przez rzeíbiarza Juana Mayné przedstawia osiem scen
Niiej: Torreciudad leiy w prowincji
nad jeziorem
- i rzekq
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w ciagu jednej nocy za wstawiennictwem Maryi Anielskiej. Gdy wyzdrowial, rodzice zabrali go w dziekczynnq pielgrzymke do sanktuarium. Jechali konno, matka trzymala Josemark na rekach, bojac sic upadku na
drodze wáród skal i glebokich wawozów. Na wzgórzu Torreciudad, w kaplicy u stóp tronujqcej Madonny, ofiarowali Jej ozdrowialego chlopca.
Gdy Josemaría byl jui, starszy, matka powiedziala: „Synku, Madonna
zostawila cie na tym áwiecie do czegoá wielkiego, bo byleá bardziej martwy nii iywy".
Nuestra Senora de los Angeles w Torreciudad cieszy sil kultem od
niepamietnych czasów. Figura z XI wieku, surowa w liniach, przedstair
wia Maryje o ciemnej karnacji twarzy, siedzacq na tronie z Dziecigt- Chrzcielnica, gdzie b ochrzczony twiety
,zinny w garbastro.
kiem na kolanach. Ksiadz Josemaría Escrivá postanowil rozbudowaé
s
49?»-tak bliskie sobie sanktuarium. Przedsilwzilciu towarzyszyl zapal i po- r
moc mlodzieiy aragoñskiej. Odrestaurowano áredniowieczne budowle,
a obok nich wyroslo nowoczesne centrum kultowe. Prace trwaly w
latach 1970-1975.
Ogromny plac pielgrzymkowy zamyka wspaniala bazylika o awangardowej architekturze. Wokól placu rozmieszczone sq droga krzyiowa,
kaplice róiaricowe, stacje boleáci i radoáci áw. Józefa, krypta konfesjonalów i Centrum Formacji Spolecznej.
Warto przypomnieé drobny szczegól charakteryzujacy religijnok ks.
Josemarü Escrivy. Nad licznymi ujIciami wody w sanktuarium kazal
umieácié napisy: Ta woda nie jest cudowna, sluiy do picia i mycia sic.
Pragnal prawdziwej, wewnetrznej przemiany pielgrzymów, a nie powierzchownej poboinoáci i paraliturgicznych gestów. Josemaría Escrivá,
jak czesto, niestety, zdarza sic zaloiycielom, nie doczekal otwarcia nowego kompleksu sanktuaryjnego.
Obecnie Torreciudad jest Ncznikiem na maryjnym szlaku pielgrzymkowym, który prowadzi z Saragossy — od stóp Madonny del Pilar do Nie10
:1171.
pokalanie Poczetej w Lourdes we Francji.
Cudowna figurka Maryi z Torreciudad pochodzi z XI w.
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Rozbudowa sanktuarium, pierwsza polowa lat 70. XX w.

