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Quan el Sant Pare m'escollí per regir l'ArxicliOcesi de Madrid,

Constitució dogmática sobre l'Església: tots elsfidek cristiana,

feia encara poc temps d'aquella jornada memorable del 15 de

en les condicions. ocupacions o circionstáncies de la

juny de 1993, en qué Joan Pau II havia dedicat la Catedral de

...se santificaran finés cada dia.., (cfr. Lumen gentium, 41).

l'Almudena, aportació imperible del meu venerable predeces-

Josepmaria Escrivá sentí que Déu promovia una institució -

SeIVI

vida.

sor el Cardenal Angel Suquía. Fou un encert, sens dubte. la

no sabia Ilavors si ja existia. ni quin era o seria el seu nom-

decisió de reservar les capelles laterals per mostrar l'amplitud

la finalitat de la qual era justament promoure la crida univer-

del fenomen de santedat -de plenitud de vida cristiana fins l'he-

sal a la santedat en les actívalas terrenals.

roisme- que ha coronar aquesta diñcesi al llarg deis seus primers

tol, a juclici del Sant Pare Pau VI, constituí una característica

cena anys, en temps no precisament fácils.

peculiar i, per dir-ho aLví, /1 tíltim de toa ri magistelY del Concili

AqUCtit

gran capí-

Vaticá 11 (cfr. Lumen gentium, 32.39.40.41.42.50).
A les capelles de l'Almudena no hi són tots els que són sants,
perqué la Horadó de dones i bornes sants i heats ha esta(

Per a la fundad() de l'Opus Dei -difós actualment arreo del

excepcional. Peri> sí que en són lOgicament els que hi ha,

titán-,losepmaria Escrivá va recóner a la Mare de Déu i, encara

entre ells, Josepmaria Escrivá de Balaguer, nascut ara fa cena

que sembli paradoxal, als malalts i desvalguts. De la Verge

anys a Barbastre, pero indissolublement lligat a Madrid,

aprengué a no viure d'esquena a la multitud. perqué -escriuria

perqué la divina providencia volgué que hi nasqués

ternos després- quicio soco de veritat jills de Maria comprenem

l'Opus Dei, el 2 d'octubre de 1928.

aquella actitud del Sento): de firma que s'entuandel:v el Ilustre
cor i tetina entranit,N de nnkericórdia (És Crist que passa, 146).

A la capella dedicada a Jasepmaria Escrivá de Balaguer s'ha esculpit un baixrelleu un se'l veu agenollat davant la imatge de

Així ho expre.ssa un ;tare baixrelleu de la empella de l'Almudena,

l'Almudena que es venera a la Cuesta de la Vega. Recorda fets de

en qué el jove Josepmaria consola un malalt al seo jac abans de

la seva vicia, que sintetitzen la devoció a la Mare de Déu amb qué

morir. Durant els seus anys a Madrid, visqué una gran sol-licitud

afronta, al final deLs anys vint, la tasca de pasar les pri meres peches

visitan( i alleujant els mes pobres, atesos al Patronat de Malalts

de l'Opus Dei: ho alxindoná toa en mares de la seva Mare, descon-

de les Dames Apostóliques, i des del Patronat.

fiant de si mateix, i aclapanit davant "('imposible" que el Senyor
havia desplegat dins la seva ánima.

Josepmaria Escrivá volia que els primers fidels de l'Opus Dei
trobessin també vitalitat sobrenatural -mentre pugnaven en la

Sobria així, un solc nou a l'Església per difondre la Redempció

seva formació professional o comencaven els seus treballs

oferta pel Crist a la Creu.losepmaria havia captat amb clare-

civils- en la convivencia amb el sofriment i el desempar que

dat l'excelsa vocació del cristiá, cridat per Jesucrist a santifi-

sofríen els malalts de ('Hospital General (actualment. Museu

car la seva persona i el seu treball; en paraules de la

Reina Sofía) o de l'antic Hospital de la Princesa a Sant Bernal,
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o en les visites freqüents a les cases deis qui considerava

de Madrid. escrivia el 1941: des qm, es /ronda el 1928.c:simba km

pobres de la .liare de Déu.

en mana de l'Es.glésia que la-chitad diocesci, és a din ° el nieta

6enetal

salx ,m. i (111(111 czrl chrlginz. toles les sete s passes.

Volia accentuar lambe. d'aqw..•sta forma. que la santificad() de la
persona en la quotielianitat de la vida no té res a veure amb exits

.losepmaria Escriva intOngué una autentica espiritualitat de

i prestigia humans sin() amb la participad() i imitació contempla-

conminó a 'Opus Dei que, erigit per Joan Pau II coro a

tiva de la fatiga i el SCIVCi delesucrist a la llar de Natzaret i al taller

Prelatura personal. pot contribuir sense dobles al gran objec-

de sant josep. Natzaret és l'escola uu come nca n entendre's

tiu plantejat pel Sant l'are a l'inici del non millenni: /'r de

t

deilemis. és lescola (lls'inickt el conehrment del seu

Aquí

s'aprén i 101, potser d'una manera insensible, a imitar

aquesta oda t Pau VI, Alocució a Natzaret, 5-1-1964). Déu sun a

l'Església la casa i lescola de con, un per serfidels cal (test:cli
de Deo i respondre també a les prolaiules e.speralices del ratón
(Carta Apostólica Novo millennio ineunte, n. 43).

[robar els !tomes al si de la seva fitmília. protessió. ambient: en
el dia a dia i en les coses petites tetes amb amor huma i diví de
cara al prOitill1C i a rota la si >ciclar.

Aquest espera forma pan del nucli del carisma fundacional de
l'Opus Dei. que serveix des de la universalitat del seu regim a
cada una de les esglésies particulars on desenvolupa la seva

El treball professional o les relacions socials no són obstades,

tasca. Així ho expressa •a el Sant l'are a l'audiencia que concedí

sinó ambit i materia que han de santificar els Imtejats. esforyant-

als lidels de l'Opus Dei el lb de maig de 1992, l'endemá de la

se per complir abnegadament les obligadons fitmiliars, laborals.

beatificad() del Fundador: cal que Iota arrió etangditzadora

civils, és a dia, exercint amb heroisme la cantal. la kmalesa. la

estlgui crxrrrlinadrr i

justicia, la tempranca. la pobresa, la buinfitat.... tetes les vinuts

comu Mutis diocesanes que, (d'yola.

teologals i morals.

varielal

els plan s pastorals de los pu-pies
es

rell(91 en riquides per la

de ca •ismes amb qué els sanas i beats han Jet Ji,cunda
OVO

sempre amb la máxima rectitud d'intenció: no cercara la Oda

illk;f4rada en

igelitzadom de lesglésia mato:sal a times de la

seta historia ;Milenaria.

humana. sin() la Oda de Déu i el bé de l'Església. Les inicials
del Deo °unas gloria/que josepmaria Escrivá estampava en

Un centellan dins de l'Església que no es festeja només amb elogis.

molts deis setas papos, eren inseparables de la consciencia clara

És més aviar ocasió de sospesar afectes, compromisos i Ileialtats.

de la seva comunió amb el Sant l'are i els bisbes, sintetitzat a

Estic fennament persuada que els fidels de l'Opus Dei, juntament

l'expressió 01111WS C11171 PeilY)ad lesum per Mariam que esmenta

amb molts d'altres que participen directament del seo treball apos-

a Camí (cfr. n. 833). No tu cap passa decisiva, per dur enda-

tólic, salvan ser lleials a les afinnacions centrals del missatge del

vant la fundació, sense el coneixement i autorització de la legí-

Fundador: la santificació del treball, l'amor rendit a la Marc de

tima autoritat diocesanas Sobre aix1), Leopoldo Lijo Garay, bisbe

Déu i la preililecció pels pobres i malalts.
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