
„
„

Zapamiętajcie, istnieje coś świętego, Bożego, ukrytego
w sytuacjach najbardziej prozaicznych i każdy z was 
ma to odkryć. św. Josemaría Escrivá

 O SEK                                ISBN 978-83-961743-1-4

W laboratorium, na sali operacyjnej w szpitalu,
w koszarach, na auli uniwersyteckiej, w fabryce, w warsz-
tacie, na polu, w domu i w całej ogromnej różnorodności 
miejsc pracy. Bóg czeka na was każdego dnia.

św. Josemaría Escrivá

WSPÓŁPRACOWNICY OPUS DEI

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża jest związa-
nym z Prałaturą stowarzyszeniem kapłanów. 

Tworzą je duchowni Prałatury — którzy są jej pełnymi 
członkami — i diakoni oraz kapłani diecezjalni, którzy 
chcą do niego należeć. Przewodniczącym Stowarzy-
szenia jest prałat Opus Dei. Duchowni diecezjalni, któ-
rzy wstępują do Stowarzyszenia, starają się wyłącznie 
o otrzymanie pomocy duchowej celem zdobycia świę-
tości w pełnieniu swej posługi według ascezy właściwej 
Opus Dei. Nie należą do prezbiterium Prałatury: każdy 
jest inkardynowany do własnej diecezji i podlega wyłącz-
nie swemu biskupowi.
Pomoc duchowa, której udziela Stowarzyszenie, ma na 
celu zachęcanie członków do doskonałości w pełnieniu 
obowiązków kapłańskich, jak i umacnianie jedności 
każdego z nich z własnym biskupem oraz braterstwa 
z pozostałymi kapłanami. 

„

„
Tam gdzie są wasze dążenia, wasza praca, wasze 
miłości, tam jest miejsce waszego codziennego 
spotkania z Chrystusem. To właśnie pośród spraw 
najbardziej prozaicznych na tej ziemi, powinniśmy 
uświęcać się, służąc Bogu i wszystkim ludziom. (...) 

Niebo i ziemia, dzieci moje, zdają się łączyć na ho-
ryzoncie. Ale tak naprawdę łączą się one w waszych 
sercach, gdy żyjecie uświęcając życie codzienne.

św. Josemaría Escrivá

Polskie wydania dzieł św. Josemaríi Escrivy

• Droga, Wyd. 20. Ząbki: Apostolicum, 2022.
• Bruzda, Wyd. 8. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha, 2013.
• Kuźnia, Wyd. 7. Poznań: Wydawnictwo św. Wojciecha, 2014.
• Droga - Bruzda - Kuźnia, 
   Wyd. 5. Poznań: Święty Wojciech Dom Medialny, 2016.
• Różaniec Święty, Wyd. 6. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2011.
• Różaniec Święty - Droga Krzyżowa, 
   Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2004.
• Przyjaciele Boga, Wyd. 4. Ząbki: Apostolicum, 2020.
• To Chrystus przechodzi, Wyd. 3. Ząbki: Apostolicum, 2020.
• Rozmowy z prałatem Escrivá | Kochać Kościół, 
   Wyd. 2. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2006.

Wybrane opracowania o Opus Dei

• Scott Hahn, Zwyczajna praca, nadzwyczajna łaska. 
   Moja duchowa droga z Opus Dei. Kraków: SALWATOR, 2009
• Javier López Díaz, Pracuj solidnie, twórz z miłością: uświę-
   canie pracy w nauczaniu św. Josemaríi Escrivy de Balaguer,   
   Warszawa: Biuro Informacyjne Opus Dei w Polsce, 2018.
• Martin Rhonheimer: Wy jesteście światłem świata, 
   Warszawa: PROMIC, 2011.

Źródło grafik i zdjęć: Freepik.com 

Wierni i współpracownicy Opus Dei wraz z innymi osobami 
uwrażliwionymi przez Ewangelię na potrzeby bliźniego, 
angażują się w różne przedsięwzięcia: prowadzą instytucje 
edukacyjne, opiekuńcze i kulturalne, mające wyraźny cel 
służby.

Są to inicjatywy świeckie, za których prowadzenie odpo-
wiadają ich promotorzy. Niektóre z nich powierzają dba-
nie o swoją tożsamość chrześcijańską prałaturze Opus 
Dei, która realizuje to w formie odpowiednich środków 
dających formację doktrynalną i duchową oraz poprzez 
posługę kapłańską.

Wybrane inicjatywy w Polsce:

• Centrum Konferencyjno-Formacyjne Dworek w Bożej Woli
   www.dworek.org.pl

OŚRODKI FORMACYJNE DLA KOBIET
• Klub Filary w Warszawie | filary.pl
• Akademia na Krzyckiego w Warszawie | nakrzyckiego.pl
• Ośrodek Kultury Na Reja w Warszawie | osrodeknareja.net
• Akademik i Ośrodek Kulturalny Skała w Krakowie
   akademikskala.wordpress.com
• Ośrodek Kulturalny Antrejka w Poznaniu | antrejka.com

OŚRODKI FORMACYJNE DLA MĘŻCZYZN

• Klub Potok w Józefowie| potok.waw.pl
• Ośrodek Akademicki Przy Filtrowej w Warszawie
   filtrowa.waw.pl 
• Ośrodek Akademicki Barbakan w Krakowie | barbakan.edu.pl
• Akademik Sołek w Poznaniu | solek.pl
• Ośrodek Akademicki REJS w Szczecinie | www.rejs.edu.pl

INICJATYWY APOSTOLSKIE OPUS DEI W KSIĄŻKACH OPUS DEI W INTERNECIE TO SAMO POWOŁANIE

Współpracownikami Prałatury są osoby, które nie należą 
do Opus Dei, ale wspierają jego pracę apostolską. 

Przekonani, że duch Opus Dei oraz działalność jego 
członków pomagają w szerzeniu Ewangelii i budowaniu 
społeczeństwa bardziej ludzkiego z zaangażowaniem 
wspierają Dzieło w sposób duchowy (modlitwa za Opus 
Dei) i materialny (darowizny, czas, praca, rada). Aby być 
Współpracownikiem nie jest wymagane konkretne po-
wołanie. Współpracownicy otrzymują pomoc duchową, 
modlitwy wszystkich wiernych Opus Dei oraz możliwość 
udziału, jeśli tego chcą, w środkach formacyjnych.  

STOWARZYSZENIE KAPŁAŃSKIE ŚWIĘTEGO KRZYŻA

c

www.opusdei.org – oficjalna strona Opus Dei zawierają-
ca aktualne informacje na temat Prałatury.

www.pismaescrivy.org – na tej stronie można przejrzeć, 
według różnych kryteriów wyszukiwania, refleksje za-
warte w pismach św. Josemaríi.

www.opusdeiwpolsce.pl – strona poświęcona działal-
ności Opus Dei w Polsce (adresy ośrodków, terminy dni 
skupienia itp.).

www.romana.org – oficjalny Biuletyn Prałatury

eScrivaLite – darmowa aplikacja, która łączy w sobie 
Ewangelię dnia z opublikowanymi pracami św. Josemaríi.

www.facebook.com/OpusDeiPL 

@opusdeipl                      @OpusDeiPL

www.youtube.com/c/OpusDeiPolska
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SZUKAJĄC 
BOGA 

W CODZIENNYM
 ŻYCIU

Opus DeiOpus Dei

Biografia św. Josemaríi Escrivy

• Vázquez de Prada: Założyciel Opus Dei, 
   Katowice: Księgarnia św. Jacka, kolejno 3 tomy: 2002, 2004, 2006

Powołanie do Dzieła daje Pan Bóg. 
Rozeznanie powołania zwykle przebiega w czasie, w któ-
rym sama osoba zainteresowana poznaje lepiej ducha 
Dzieła, widzi dobre owoce tej formacji w swoim życiu 
i kontrastuje swoje zdanie z opinią osób z Dzieła. Sam 
udział w środkach formacyjnych (dni skupienia, rekolek-
cje) czy korzystanie z kierownictwa duchowego nie jest 
równoznaczne z byciem w Dziele. 

Obecnie około 93.400 osób z całego świata należy do 
Prałatury Opus Dei. Wśród nich są zarówno kobiety jak 
i mężczyźni, żyjący w celibacie z powodów apostolskich 
lub w małżeństwie, świeccy oraz księża - wszyscy obda-
rzeni przez Boga tym samym powołaniem. To zwykli 
chrześcijanie, dla których przynależność do Opus Dei nie 
oznacza konsekracji ani żadnej specjalnej sytuacji w Ko-
ściele. Pochodzą ze wszystkich środowisk społecznych 
i kultur oraz wykonują różne zawody.

W Opus Dei nie ma różnych kategorii czy stopni przyna-
leżności. Wszyscy są i czują się pełnoprawnymi wiernymi 
Prałatury. W obrębie tego samego powołania istnieją je-
dynie różnice wynikające z osobistych okoliczności każdej 
osoby, od których zależy różny stopień dyspozycyjności 
wobec zadań w Prałaturze, stąd rozróżnienie na (wśród
kobiet i mężczyzn) numerariuszy, przyłączonych i super-
numerariuszy oraz (w sekcji żeńskiej) numerarie pomoc-
nicze, które pracują w Administracji ośrodków Dzieła.

Kapłani Prałatury wywodzą się z wiernych świeckich: nu-
merariuszy i przyłączonych, którzy po latach należenia do 
Prałatury, po odbyciu studiów koniecznych, aby przystą-
pić do kapłaństwa i po rozeznaniu powołania, są zapro-
szeni przez prałata, aby otrzymać święcenia kapłańskie. 



Opus Dei jest prałaturą personalną Kościoła katolickiego 
założoną 2 października 1928 roku 
przez św. Josemaríę Escrivę. 

Opus Dei

ludziom w dążeniu  do świętości

zawodową i uświęcanie

codzienności.

Główną działalnością Opus Dei jest opieka duszpaster-
ska oraz udzielanie wsparcia w kształtowaniu charakteru 
i rozwoju duchowym jego członkom oraz wszystkim, którzy 
tego pragną. 

Opus Dei pomaga przemieniać zwyczajne, codzienne życie 
w drogę do świętości, uczy w chrześcijański sposób stawiać 
czoła problemom oraz z naturalnością i radością dawać 
świadectwo wiary.

Opus Dei to instytucja, która powstała po to, by szerzyć 
w świecie inspirującą ideę, że wszyscy jesteśmy wezwani 
do świętości, do służby Kościołowi i do rozpowszechnia-
nia radości Ewangelii w naszym codziennym życiu. 

Opus Dei to po łacinie Dzieło Boże. Jego misją jest poka-
zywanie ludziom, jak mogą spotkać się z Bogiem w ich 
pracy zawodowej, w codziennych obowiązkach i zwy-
czajnych zajęciach, jak służyć innym i przyczyniać się do 
rozwoju społeczeństw. 

Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei (tak brzmi pełna na-
zwa Prałatury) składa się z prałata, własnego duchowień-
stwa oraz ze świeckich: kobiet i mężczyzn. Swoją pracę
apostolską realizuje w jedności z Papieżem i biskupami.

Po śmierci św. Josemaríi funkcję prałata Opus Dei pełnili:

• bł. Álvaro del Portillo (1975-1994)
• bp Javier Echevarría (1995-2016)
• ks. Fernando Ocáriz, obecny prałat Opus Dei 
   (od 23 stycznia 2017)

Formacja przebiega dzięki konkretnym środkom, które 
można pogodzić z obowiązkami rodzinnymi, zawodo-
wymi i społecznymi. Są one organizowane oddzielnie 
dla kobiet i mężczyzn w ośrodkach Prałatury Opus Dei 
i w innych miejscach, które się do tego nadają (domy 
prywatne, kościoły, kaplice itp.).

Do środków formacyjnych należą:

•  cotygodniowe kręgi (lekcje doktrynalne i ascetyczne), 
•  comiesięczne dni skupienia (kilka godzin spędzonych 
    na osobistej modlitwie),
•  coroczne kilkudniowe rekolekcje,
•  indywidualne towarzyszenie duchowe.

by pomagać  wszystkim

w środku świata poprzez pracę

to Dzieło Boże, 

Wszystko zaczęło się, kiedy św. Josemaría po latach inten-
sywnej modlitwy i duchowych poszukiwań zrozumiał, że 
każdy człowiek może chwalić Pana Boga poprzez dobre 
wykonywanie pracy i życie zgodne z wiarą katolicką. 
2 października 1928 roku, podczas rekolekcji 
w Madrycie, pod wpływem Bożego 
natchnienia założył Opus Dei. 

• Synostwo Boże - uświadomienie sobie, że Bóg jest ko-
chającym Ojcem, i życie tą prawdą w pełnym zaufaniu do 
Jego Opatrzności.

• Jedność życia - dawanie świadectwa wiary chrześcijań-
skiej w sytuacjach, jakie niesie ze sobą zwyczajne życie 
oraz relacje z innymi. Stanowcze unikanie „podwójnego 
życia" - z jednej strony pobożnego życia w relacji z Bo-
giem, a z drugiej - innej i oddzielnej - życia rodzinnego, 
zawodowego i towarzyskiego.

• Uświęcanie pracy - wykonywanie pracy z miłości do 
Boga, ze staraniem, aby wykonać ją kompetentnie 
i uczciwie pod względem zawodowym 
oraz z pragnieniem służenia ludziom. 

• Umiłowanie wolności - decyzje członków Opus Dei nie 
są decyzjami Opus Dei. W sprawach zawodowych oraz 
poglądów społecznych, politycznych, każdy wierny Pra-
łatury cieszy się taką samą wolnością, jak inni katoliccy 
obywatele.

• Atmosfera rodzinna - serdeczny, przyjacielski ton pa-
nujący na spotkaniach; rodzinny styl ośrodków, w któ-
rych dzięki dbałości Administracji panuje ciepło ogniska 
domowego; prostota i zaufanie między ludźmi; postawa 
służby i wyrozumiałości w życiu codziennym.

• Chrześcijański sens zwyczajnego życia - poprzez prak-
tykowanie cnót, dusza upodabnia się do Jezusa Chrystu-
sa. Wielka świętość polega na codziennym wypełnianiu 
małych obowiązków (św. Josemaría). Stąd, gdy dba się 
o wszystkie szczegóły służby, dobrego wychowania, sza-
cunku wobec innych, porządku w rzeczach materialnych, 
punktualności, itd. z miłości do Boga, stają się one ważne 
dla życia chrześcijańskiego. 

• Życie modlitwy i poświęcenia - stała dbałość o konkret-
ne formy relacji z Bogiem, takie jak: modlitwa myślna, 
codzienny udział we Mszy św., regularna spowiedź, czy-
tanie i rozważanie Ewangelii, Różaniec św., nabożeństwo 
do Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa i Aniołów Stró-
żów, a także dyskretne umartwienia - szczególnie takie, 
które pomagają lepiej wypełniać własne 
obowiązki oraz czynią przyjemniej-
szym życie innych osób.

• Apostolstwo przyjaźni i zaufania - skierowane do 
wszystkich, bez czynienia różnic, wynikające z Chrystuso-
wego wezwania, aby żyć kochając Boga i bliźnich...

• Małżeństwo jako powołanie chrześcijańskie - małżon-
kowie starają się traktować swoje rodzinne i małżeńskie 
obowiązki jako drogę do świętości i relacji z Bogiem. 

Opus Dei pomaga:

• umacniać wiarę i autentycznie nią żyć,
• nabyć w swoim życiu głęboką pobożność,
• traktować Boga jak Ojca, a Chrystusa jak Przyjaciela,
• dobrze poznać doktrynę wiary i moralność katolicką,
• prowadzić walkę duchową i podejmować skuteczną 
    pracę nad swoim charakterem,
• łączyć życie modlitwy z intensywną pracą zawodową,
• pracować starannie z miłości do Boga i innych ludzi,
• uświęcać pracę, uświęcać siebie w pracy i uświęcać 
    innych poprzez pracę,
• cierpliwie kochać tych, którzy nas otaczają szanując   
    ich prawo do własnych poglądów i wolności,
• spotykać się z Bogiem w codziennych czynnościach,
• stawiać czoła codziennym przeciwnościom 
   w poczuciu bliskości Boga,
• z naturalnością dawać świadectwo chrześcijańskiego 
   życia w każdych okolicznościach,
• podtrzymywać pokój serca 
   i wewnętrzną radość.

ŚWIĘTY ŻYCIA CODZIENNEGOOPUS DEI - CO TO JEST? PO CO? I DLA KOGO? CO ROBI OPUS DEI? NIEKTÓRE CECHY DUCHOWOŚCI OPUS DEI DLACZEGO WARTO POZNAĆ OPUS DEI?

Biuro Informacyjne Opus Dei w Polsce
ul. Filtrowa 27, 02-057 Warszawa

info.pl@opusdei.org

Święty Josemaría Escrivá urodził się 9 stycznia 1902 roku 
w Barbastro (Hiszpania). Święcenia kapłańskie otrzymał 
28 marca 1925 roku w Saragossie. 

Zmarł nagle w Rzymie, 26 czerwca 1975 roku, spogląda-
jąc na wizerunek Matki Bożej znajdujący sie w pokoju, 
w którym pracował. W chwili jego śmierci Opus Dei dzia-
łało już na pięciu kontynentach służąc Kościołowi w tym 
samym duchu pełnej jedności z Ojcem Świętym i bisku-
pami, jakim zawsze żył święty Josemaría. 

Jan Paweł II kanonizował Założyciela Opus Dei 6 paź-
dziernika 2002 roku w Rzymie. Podczas uroczystości Oj-
ciec Święty nazwał go świętym życia codziennego. 
Jego święto obchodzone jest 26 czerwca.

Ciało świętego Josemaríi spoczywa w Rzymie, w Koście-
le Prałackim Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, 
przy viale Bruno Buozzi 75. 

które powstało,


