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„Ponieważ zamierzamy wyjaśnić, w jaki sposób to, co ma 
przyczynę, wypływa z niej, najpierw musimy powiedzieć, czym 
jest samo wypływanie. Zasady wypływające bowiem podlegają 
innemu podziałowi niż przyczyny.” 
Albert Wielki 
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1. BOŻE DZIEŁO 

...czyli dwa razy po cztery definicje i trochę historii Opus Dei 

Aby zgłębić tajemnicę Kościoła, trzeba rozważyć przede 
wszystkim jego początek w zamyśle Trójcy Świętej oraz jego 
stopniową realizację w historii. 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994, s.189) 

 

 

Definicje: 

 

(1) Opus Dei to międzynarodowa instytucja Kościoła katolickiego. Jest złożona z ludzi 

świeckich, w większości zamężnych i żonatych, oraz z niewielkiego procenta kapłanów. 

Zajmuje się rozpowszechnianiem pełni życia chrześcijańskiego na całym świecie, w pracy i w 

rodzinie. Obecnie liczy około 82000 członków, rozsianych po całej kuli ziemskiej. 28 

listopada 1982 roku papież ustanowił Opus Dei „prałaturą personalną”. (Romano, 

1997/2002, s.27) 

 

(2) Opus Dei to „katolicka agencja usług duchowych” proponująca wszystkim ochrzczonym 

„szkolenie” i naukę dogłębnego przeżywania szczególnej duchowości, która jest niczym 

innym, jak tylko „normalnym” katolicyzmem. The main stream katolicyzmu. (Messori, 

1994/1998, s.180) 

 

(3) Opus Dei to mobilizacja chrześcijan gotowych poświęcić się z radością dla innych, aby 

czynić boskimi wszystkie drogi człowieka na ziemi, uświęcając wszelką prawą, uczciwą pracę, 

wszelkie ziemskie działania. (...) Jest ono narzędziem w służbie Kościoła, w służbie dusz, 

narzędziem, które ma się przyczynić do pokoju i szczęścia wszystkich stworzeń: do dobrobytu 

– również materialnego – całego świata. – Święty Josemaria Escriva de Balaguer, założyciel 

Opus Dei (za: Romano 1997/2002, s.35 i 38) 

 

(4) Opus Dei to rzeczywistość ukształtowana historycznie, teologicznie i prawnie, która jest 

jednocześnie propozycją religijną, społeczną i obywatelską (nie zapominajmy, że 

chrześcijaństwo jest religią Boga wcielonego). (ibid. s.8/9) 
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Anty-definicje: 

 

(1) Opus Dei to liberałowie w Kościele katolickim (...), których poglądy są dość bliskie ideom 

Friedricha von Hayeka i Miltona Friedmana i bardzo się różnią od przesłania encykliki Jana 

Pawła II „Laborem exercens”. (Siennicki, 2002) 

 

(2) Opus Dei to „konserwatywna kuźnia kadr”, mówi się, że to„katolicki klub dla bogatych”. 

Liberalna prasa określa ich mianem „mistyków w świetnie skrojonych garniturach i dobrze 

dobranych krawatach”. Dziennik „Le Figaro” nazwał ich „jedynymi prawdziwymi 

protestantami dzisiejszych czasów”. (ibid.) 

 

(3) Opus Dei to potężna finansowa i biznesowa agenda Stolicy Apostolskiej (Messori, 

1994/1998, s.22) oraz prawdziwa, wszechobecna i niezwykle silna tajna organizacja, włoski 

wymiar sprawiedliwości robi wszystko, żeby odwrócić uwagę od opusdeistów i skupić ją na 

(...) masonach. – Mistrz włoskiej loży masońskiej „Wielki Wschód” przed sądem, 

odpowiadając na zarzuty między innymi o korupcję. (ibid.) 

 

(4) Opus Dei to fundamentalistyczna sekta działająca w środowisku katolickim, oficjalnie 

część Kościoła katolickiego (Schaefer, 2001), stanowiąca zagrożenie dla społeczeństwa z 

uwagi na ryzyko wystąpienia wyzyskiwania finansowego, zjawiska „prania mózgu”, a także 

groźbę trwałego odłączenia od rodziny. – według Center for Information and Advice on 

Harmful Sectarian Organizations, Belgia (za: Craner, 2001). 

 

 Przyznaję, że zestawiając ze sobą te dwie grupy definicji, użyłem dość taniego chwytu 

na przyciągnięcie od samego początku uwagi czytelnika do mojej pracy. Ze względu na 

ogromną liczbę publikacji, ale i tak zwaną czarną legendę (Messori 1994/1998, s.15-38), 

czyli zestawu najróżniejszych poglądów, plotek i pogłosek związanych z Opus Dei, nie 

byłoby rzeczą trudną napisanie dziesięciu różnych definicji po każdej stronie. Tym bardziej 

ów „chwyt” może wydawać się nie na miejscu, że rozważaniami na temat: czym jest Opus 

Dei, zupełnie nie będę się w pracy zajmował. Bo nawet jeżeli czytelnik podziela 

antropologiczne podejście do pojęcia kultury (organizacja jest kulturą, za: Kostera 2003, 

s.17), to i tak pozostaje jeszcze jedno zastrzeżenie. Z powodu wąskiej skali moich badań w 

żaden sposób nie można uogólniać powstałych w toku pisania wniosków nie tylko na całe 

Opus Dei, ale nawet na część polską, czy samą Warszawę i okolice. Niemniej mam nadzieję, 
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że te osiem definicji zrobiło na czytelniku zamierzone wrażenie i że teraz mogę się skupić na 

sprawach może nieco mniej pasjonujących (ale za to ważniejszych) bez strachu, że kogoś 

zanudzam. 

 W roku 1902, dokładnie 9 stycznia, w hiszpańskim Barbastro na świat przychodzi 

osoba absolutnie kluczowa i podstawowa dla Opus Dei – Josemaria Escriva de Balaguer, 

przez swoje „dzieci” na całym świecie nazywany po prostu Założycielem. O ile jego życiorys, 

chociaż bardzo ciekawy, nie wiąże się bezpośrednio z tematem mojej pracy – szerzej 

zainteresowanych odsyłam do biografii pt. Śladami Boga (Gondrand, 1982/2000), to o kilku 

wydarzeniach po prostu nie sposób nie wspomnieć. 

Josemaria odebrał bardzo katolickie wychowanie, w młodości odkrywa w sobie 

powołanie do kapłaństwa, które formalizuje się poprzez święcenia w Saragossie, w roku 

1925. W trzy lata później, gdy mieszka już i pracuje w Madrycie, dokładnie 2 października 

1928 roku, ma miejsce pewne „nadprzyrodzone” wydarzenie, które całkowicie zmienia życie 

młodego księdza, a skutkuje powstaniem właśnie Opus Dei. Escriva ma podczas Mszy świętej 

„wizję” instytucji, której założenie niejako „zleca” mu sam Bóg. (Nie ja założyłem Opus Dei. 

Opus Dei zostało założone niezależnie ode mnie. Chodzi tu o wolę Bożą, która została 

spełniona: to wszystko. – Josemaria Escriva za: Romano 1997/2002, s.38) Dlatego też 

niechętnie odnosi się do prób nazwania nowej organizacji, mówi o niej po prostu „dzieło 

Boże” – stąd pierwsze dwie z trzech nazw, które naprzemiennie używam w tej pracy dla 

określania tej instytucji: oficjalna „Opus Dei” (łac. dzieło Boga) oraz potoczna „Dzieło” (za 

hiszpańskim „la Obra”). Owa „wizja” zostaje dopełniona 14 lutego 1930 roku, kiedy to 

Założyciel „zrozumiał”, że szeregi nowopowstałej organizacji powinny być otwarte także na 

kobiety (do tej pory pracował tylko z mężczyznami). 

Od tego czasu, aż do śmierci Escrivy (Rzym, 26 czerwca 1975), i dalej – aż do dnia 

dzisiejszego, Dzieło nieustannie się rozwija, choć jest zewsząd zaciekle atakowane. Stało się 

ogromną, międzynarodową instytucją, mającą na celu głoszenie powszechnego powołania do 

świętości, pomoc w pogłębianiu indywidualnej więzi z Bogiem normalną drogą, bez cudów i 

zadziwiających znaków (ibid. s.38). Obecnie liczba członków na całym świecie zbliża się do 

90000, a tak zwanych „sympatyków” i wszelkich współpracowników jest zapewne kilkaset 

tysięcy. Istnieją setki, jak nie tysiące ośrodków Opus Dei, kilka uniwersytetów, szpitale – 

całości niemal nie sposób ogarnąć. Co jest takiego wyjątkowego w nauczaniu Założyciela, jak 

i samym Dziele, że mimo przeciwności odnosi takie sukcesy jako organizacja? – Mam 

nadzieję, że czytelnik wyrobi sobie o tym zdanie po przeczytaniu całości pracy, na razie nie 

wyprzedzajmy faktów. 

 5



Zanim przejdę do sformułowania problemu badawczego wspomnę jeszcze o kilku 

wydarzeniach historycznych, o których chciałbym, żeby czytelnik wiedział. 

W 1934 roku Escriva publikuje Consideraciones espirituales, ostatecznie wydane w 

roku 1939 pod tytułem Droga. Jest to zbiór około tysiąca krótkich myśli uznawany za pisaną 

podstawę duchowości Dzieła. Odniósł ogromny światowy sukces (do teraz około trzy miliony 

sprzedanych egzemplarzy) i stanowi, zaraz po wywiadach z członkami Opus Dei oraz 

obserwacji, podstawę mojej wiedzy o tej instytucji (podobnie, jak wydane już po śmierci 

Założyciela, ale napisane w tym samym duchu: Bruzda i Kuźnia). W roku 1982 z kolei, 

ogłaszając konstytucję apostolską Ut sit, Jan Paweł II nadaje Opus Dei formę prawa 

kanonicznego – prałatury personalnej. A jako, że po dziś dzień Dzieło jest jedyną prałaturą 

personalną w Kościele katolickim, przyjęło się używać określenia „Prałatura” jako 

równoznacznego z dwiema do tej pory używanymi przeze mnie nazwami oraz określenia 

„wierni Prałatury” tożsamego z „członkowie Opus Dei”. 

Zapoczątkowany już w sześć lat po śmierci Założyciela jego proces beatyfikacyjny 

postępuje w rekordowym tempie, bo 17 maja 1992 papież ogłasza Escrivę błogosławionym, a 

już w dziesięć lat później (6 październik 2002) – świętym Kościoła katolickiego (określanym 

mianem „świętego zwyczajności”). Wszystko to dzieje się już po przyjeździe członków 

Dzieła do Polski (rok 1989), niejako „na oczach” moich rozmówców, których przybliżam 

czytelnikowi w rozdziale I „Części Empirycznej” pod tytułem „Bohaterowie”. Czyli na 

oczach numerariuszy, supernumerariuszy (nazwy typów członkostwa w Opus Dei – szerzej 

rozdział III „Organizacja”, podrozdział „Rodzaje członkostwa”) oraz sympatyków 

związanych z warszawskimi ośrodkami Prałatury na Górnośląskiej (mężczyźni) i na 

Krzyckiego (kobiety). 

Teraz, w miejscu, gdzie zaprezentowany powyżej rys historyczny zaczyna łączyć się 

już z konkretnymi osobami, czas zakończyć to swoiste wprowadzenie, a rozpocząć właściwą 

„Część Teoretyczną”. W końcu żeby wyjaśnić, w jaki sposób to, co ma przyczynę, wypływa z 

niej, najpierw musimy powiedzieć, czym jest samo wypływanie (Albert Wielki 1891/2002, 

s.12). 
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2. PROBLEM BADAWCZY 

...czyli co chcę zbadać w Opus Dei 

Czym jest to, co zwiemy kulturą? Nie jestem tym słowem 
zachwycony. Czy oznacza ono, że masz chęć zrobić coś, 
ponieważ uwarunkowano ciebie tak, abyś to zrobił? Że 
chciałbyś czuć coś, ponieważ tak cię uwarunkowano? Czy 
oznacza to mechanicznie podejmowane reakcje? (...) Nie ma nic 
wspaniałego w tym, że pozostajemy jedynie mechanizmem. 
Piękno czynu nie polega na tym, że stał się on nawykiem. 
(de Mello, 1990/1996, s.140) 

 

 

 Problem badawczy 

 

Po pierwsze (i najbardziej oczywiste), mając na uwadze ogromną liczbę publikacji o 

Prałaturze, chcę pokazać tę instytucję z nieco innej strony – jako kulturę. Innymi słowy 

posługując się zebranym w toku badań materiałem oraz pojęciem kultury w rozumieniu 

antropologicznym naszkicować „obraz organizacji”. Z jednym zastrzeżeniem – szkic 

przedstawia kilkunastu konkretnych, związanych z Dziełem ludzi, a co za tym idzie, ilekroć w 

toku pracy wysnuwam jakieś ogólniejsze wnioski, dotyczące całości Opus Dei, to robię to 

jedynie na własną rękę. 

Stawiam również przed czytelnikiem pytanie (choć z góry uprzedzam, że sam nie 

podejmuję się udzielić na nie odpowiedzi): na ile, biorąc pod uwagę cele stawiane sobie przez 

Dzieło Boże, można potraktować jego kulturę jako zmienną wewnętrzną? 

Po drugie, interesuje mnie zależność: ideologia (formacja) Opus Dei a wyrazy 

niechęci i ataki ze strony otoczenia (także od wewnątrz Kościoła katolickiego) praktycznie od 

początków funkcjonowania aż do dziś. Do rozważań (zawartych w „Części Spekulatywnej”) 

użyję pojęcia ideological fortress (za: Pratt, 2000). 

Po trzecie, posługując się koncepcją greedy institution (Coser, 1974) chciałbym 

poszukać przyczyn światowego sukcesu Dzieła w specyficznej relacji i powiązaniach: 

Prałatura – jej wierni. 
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3. KULTURA I INNE POJĘCIA 

...czyli teoretyczne fundamenty mojej pracy 

Droga, nr 345: 
Kultura, kultura! – Dobrze, niech nikt nas nie prześcignie w 
ambicji jej posiadania. 
- Ale kultura to tylko środek, a nie cel. 
(Escriva, 1939/2001, s.104) 

 

 

 Zdaję sobie sprawę, że w punkcie „Problem badawczy” użyłem kilku terminów i 

nazw, które wymagają doprecyzowania lub nawet potencjalnie mogą być czytelnikowi obce. 

Dlatego teraz kilka słów wyjaśnień – jak by powiedział jeden z moich rozmówców: taki 

talerz, na którym zostanie podane danie główne. 

 Będąc dość przezornym zdążyłem już dwukrotnie zastrzec, że etnografia, którą 

czytelnik ma przed sobą to pewien obraz Opus Dei (raczej jego niewielkiej części) widziany 

moimi oczyma. Prawie równie ważne, jak mój osobisty sposób patrzenia na kulturę Dzieła 

(czy też „malowania” jej) , jest to, co ja w ogóle pod pojęciem kultury, w kontekście tej pracy 

rozumiem. 

Według Lindy Smircich (1983, za: Kostera 2003, s.17/18) w literaturze zarządzania 

termin kultura rozumiany jest na trzy podstawowe sposoby. Jednym z nich, o którym 

wspomniałem w punkcie „Problem badawczy”, jest używanie tego pojęcia w znaczeniu 

antropologicznym (kultura jako metafora rdzenna – root metaphor), czyli założenie, że 

organizacja jest kulturą (Kostera 2003, s.17). Takie spojrzenie może wydawać się 

czytelnikowi dość wygodnickie, trudniej byłoby może potraktować kulturę jako cechę 

opisywanej organizacji (coś, co organizacja ma – ibid. s.18), bo wtedy trzeba by było 

rozgraniczyć kulturę od innych jej atrybutów, a to wydaje się karkołomnym zadaniem. „Na 

swoją obronę” mam jednak kilka argumentów i usprawiedliwień. 

Po pierwsze – nie spotkałem się w literaturze z żadną etnografią Opus Dei, więc żeby 

napisać coś nowego i ciekawego wcale nie muszę, a moim zdaniem wręcz nie powinienem, 

zawężać postawionego problemu badawczego do jakiejś jednej, bądź kilku „cech” tej 

instytucji. Musiałbym się wtedy zresztą „pożegnać” ze sporą częścią zebranego materiału. Po 

drugie – Prałatura jest częścią Kościoła katolickiego, ma więc charakter powszechny, 

międzynarodowy (choć powstała i najprężniej działa w Hiszpanii). Zważywszy na ten fakt 

oraz skalę moich badań potraktowanie kultury Dzieła jako czynnik wyjaśniający lub szeroki 

układ odniesienia w zarządzaniu międzykulturowym (ibid. s.17) jest niemożliwe i 
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bezzasadne. Wreszcie po trzecie – jestem początkującym (a może jednorazowym) badaczem, 

więc takie widzenie kultury (jak najszersze) ujmy mi nie przynosi. 

Wymieniłem już dwa z trzech sposobów używania pojęcia kultura w zarządzaniu. 

Trzeciego (kultura jest w tym rozumieniu czymś w rodzaju zmiennej wewnętrznej – ibid. s.17) 

dotyczy pytanie postawione przeze mnie w punkcie „Problem badawczy”. Rozumienie to 

zakłada, że organizacja może tworzyć i świadomie zarządzać swoją kulturą dla osiągnięcia 

celów. Badania pod tym kątem w Opus Dei mogłyby być nie tylko zasadne, ale i bardzo 

ciekawe. Na dzisiaj jednak muszę poprzestać na zadaniu samego pytania. 

 

 

Dwie koncepcje 

 

 Oprócz pojęcia kultury na początku tego podrozdziału odwołałem się jeszcze do 

dwóch koncepcji: ideological fortress oraz greedy institution. Jeżeli termin kultura to taki 

talerz, na którym zostanie podana „Część Empiryczna”, to odpowiednikiem tych dwóch 

koncepcji spośród przedmiotów domowego użytku powinno być „sito”. Należy przez nie 

przesiać materiały z badań, zobaczyć, czy coś w nim zostało i wyciągnąć z tego wnioski. 

 W publikacji Building an Ideological Fortress: the Role of Spirituality, Encapsulation, 

and Sensemaking (Pratt, 2000) autor, na określenie pewnego typu organizacji, używa 

obrazowej metafory „ideologicznej fortecy”. Już sama nazwa jest dość wymowna, dlaczego 

moim zdaniem pasuje do rozważań o Opus Dei? Głębokim, egzystencjalnym wymogiem 

każdego człowieka jest potrzeba „muszli”, w której mógłby żyć bezpiecznie i spokojnie. – 

pisze jeden z wiernych Prałatury, w książce na jej temat (Romano, 1997/2002, s.7), ale 

niedługo potem dodaje: chrześcijanin nie ma zewnętrznych granic dla siebie samego (...), 

ponieważ granice wszechświata pokrywają się z jego domem i z opieką Ojca, który mu go 

ofiarował. (ibid. s.8) Powstaje pytanie, czy Dzieło wychodzi naprzeciw „potrzebie muszli” 

(fortecy) swoich członków, czy wręcz przeciwnie? 

 Twierdza w metaforze Pratta jest „ideologiczna”, a pojęcie ideologii rozumie się tutaj, 

jako zbiór wartości i wierzeń, który jest używany przez organizację do tłumaczenia i 

usprawiedliwiania zachowań jej uczestników (Pratt, 2000, s.5). W przypadku sytuacji lub 

zachowania przez ideologię nieprzewidzianego, występuje zjawisko nazwane sensemaking 

(Weick, 1995 za: Pratt, 2000, s.5), czyli poszukiwanie bardziej abstrakcyjnych, często 

duchowej natury przyczyn zaistniałych zdarzeń. 
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 Wszystko powyższe autor publikacji przekłada na metaforę fortecy – budowli, która 

(podobnie jak „muszla”) ma w założeniu chronić pewną grupę ludzi przed atakami z 

zewnątrz. Wyróżnia w niej trzy podstawowe składowe: mury, cegły (kamienie) oraz zaprawę. 

(Pratt, 2000, s.10/11). Cegły to metafora poszczególnych wierzeń i wartości wyznawanych 

przez organizację. Zbiór takich wartości w konkretnej sferze życia ludzkiego (na przykład 

rodzina, religia, życie zawodowe, przyjaciele i znajomi) stanowi mur. Im lepiej są do siebie 

poszczególne mury i cegły dopasowane, tym lepszą ideologię ma organizacja i tym mniej 

potrzebuje trzeciej części składowej – zaprawy. Zaprawa to sposób, w jaki w danej 

organizacji przebiega wzmiankowany proces sensemaking. Innymi słowy służy do spajania 

kamieni i łatania ewentualnych szczelin i wyrw w ideologicznych murach. 

 Druga przywołana przeze mnie w punkcie „Problem badawczy” koncepcja pochodzi z 

książki Greedy Institutions: Patterns of Undivided Commitment (Coser, 1974). Oto, jak autor 

definiuje tytułową greedy institution: to organizacja lub grupa dążąca do uzyskania wyłącznej 

i niepodzielnej lojalności swoich uczestników (ibid. s.4), a co za tym idzie – do usunięcia lub 

redukcji do minimum konkurentów (ibid. s.7) w walce o zasoby (czasu, energii), którymi owi 

uczestnicy dysponują (ibid. s.1). 

 Dlaczego zakładam, że odniesienie jej do przeprowadzonych przeze mnie badań ma 

jakikolwiek sens? Z dwóch głównych powodów. Pierwszy – już na samym wstępie autor 

wskazuje na Kościół katolicki jako przykład „zachłannej instytucji” (poprzez celibat) wobec 

swoich księży (ibid. s.4/5). Opus Dei nie tylko jest częścią tegoż Kościoła, ale również, mimo 

świeckiego charakteru, częściowo występuje w nim celibat. 

 Drugi powód wiąże się z rozróżnieniem pomiędzy koncepcją autora książki, a 

pojęciem total institution (Goffman, 1961 za: Coser, 1974, s.5). Oba typy organizacji starają 

się oddzielić uczestników od świata zewnętrznego, ale różni je charakter stosowanych barier. 

W przypadku total institution bariery są fizyczne (od ścian, murów i krat po gęste lasy na 

odludziu), w greedy institution są raczej natury symbolicznej (Coser, 1974, s.6), często 

właśnie ideologicznej. Tym samym koncepcja ta łączy się i współgra z pierwszym „sitem”, 

które zaprezentowałem czytelnikowi – metaforą „ideologicznej fortecy”. 

 W dalszej części swojej publikacji autor wymienia liczne cechy „zachłannej 

instytucji” (ibid. s.6-18) oraz analizuje wiele przypadków ich wystąpienia – od historycznych 

(Bizancjum, Imperium Osmańskie), po jemu (i nam) współczesne (ibid. s.21-162). Szerzej 

zainteresowanych odsyłam do tej książki – koncepcja greedy institution jest tam na tyle 

dogłębnie zanalizowana, że nie mam szans, nawet pobieżnie, zaprezentować jej czytelnikowi 

w całości. 
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4. METODA 

...czyli w jaki sposób przeprowadzałem badania i pisałem 

pracę 

Kierowanie wieloma ludźmi jest zbliżone do kierowania małą 
grupą. To kwestia odpowiedniej organizacji. 
(Sun Tzu Sztuka wojny, VI w.p.n.e.) 

 

 

Paradygmat interpretatywny a etnografia 

 

Tytuł niniejszej pracy głosi, że jest ona etnografią. Czym jest etnografia, co leży u jej 

podstaw i co z niej wynika – zaprezentuję pokrótce w tym podrozdziale. 

Zacznijmy od fundamentu, czyli paradygmatu w nauce. Pisałem już o sposobie 

rozumienia, podejścia do pojęcia kultury w tej pracy (kultura jako metafora rdzenna) – jest 

ono typowe dla antropologii kultury. Wynika ono bezpośrednio z zestawu założeń co do 

natury rzeczywistości i roli nauki (Kostera, 2003, s.8) przyjętego przez antropologię, zwanego 

paradygmatem interpretatywnym. Zakłada on, że badana rzeczywistość społeczna nie ma 

charakteru obiektywnego, jest widziana i nieustannie tworzona przez swoich uczestników. 

Nauka jest zatem zbiorem gier językowych, (...) oparta jest na pojęciach i regułach, które są 

skonstruowane przez używających język (ibid. s.9). Tym samym badacz ma prawo 

interpretować opisywaną przez siebie rzeczywistość społeczną nie obniżając naukowej 

wartości swojej pracy. 

Etnografia „widzi” organizacje, które opisuje jako kultury (ibid. s.8), jest to sposób na 

badanie jakościowe organizacji (ibid. s.24). To w zasadzie wszystko, co czytelnik powinien o 

niej bezwzględnie wiedzieć, zanim do końca przeczyta przykład jej zastosowania, który ma 

przed sobą. Generalnie polega na przeprowadzeniu badań terenowych (przy użyciu 

odpowiednich technik – o nich w następnym punkcie), zebraniu materiału empirycznego, a 

następnie budowaniu z nich bardziej abstrakcyjnych modeli czy teorii (ibid. s.25). 
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Metodologia 

 

Do użytku przez początkującego badacza, takiego jak ja, istnieją trzy podstawowe 

typy metod (technik) badawczych: wywiad, obserwacja i analiza tekstów, każda z nich ma 

jeszcze swoje odmiany. Rzetelna etnografia organizacji opiera się na więcej niż jednej z 

wyżej wymienionych metod, a sam proces urzetelniania badań nazywa się triangulacją (ibid. 

s.58), a w mojej pracy, dokładniej: triangulacją metodologiczną (Konecki, 2000 za: Denzin, 

1978 w: Kostera 2003, s.58). Ma on na celu eliminację, czy też znaczne ograniczenie ryzyka 

wyciągnięcia rażąco błędnych wniosków z badań terenowych, co mogło by mieć miejsce, 

gdyby badacz polegał tylko na jednym źródle (metodzie). 

Jak było w moim przypadku? Swoje badania rozpocząłem późną jesienią roku 2002, 

ale najintensywniejszy okres przypadł dopiero na wiosnę i lato 2003. Efekty pracy to 

kilkanaście przeprowadzonych i nagranych wywiadów z osobami należącymi, lub silnie z 

Dziełem związanymi (trwających od trzydziestu minut do dwóch godzin). Ponadto co 

najmniej drugie tyle krótszych, nienagranych i nieformalnych rozmów, także z osobami spoza 

Opus Dei, które w jakiś sposób się z nim zetknęły oraz wiele stron notatek z terenu badań, 

kilka publikacji książkowych i trzy filmy o Dziele. 

Moim głównym źródłem wiedzy i podstawą do wyciągania wniosków na temat Opus 

Dei są więc wywiady, których treść urzetelniam analizą tekstów „wewnętrznych” oraz 

obserwacją. Wywiady miały charakter niestandaryzowany i nieustrukturalizowany (Kostera, 

2003, s.75), były to najczęściej dość luźne i długie rozmowy z osobami związanymi z 

Prałaturą, przeprowadzane zazwyczaj w ich miejscach zamieszkania (a więc domach 

prywatnych lub ośrodkach Opus Dei). Tematyka, zestaw poruszanych przeze mnie zagadnień 

ewoluował nie tylko „z rozmówcy na rozmówcę”, ale nawet w takcie samych rozmów, 

dlatego z powodzeniem można zaklasyfikować to źródło wiedzy o organizacji jako wywiad 

antropologiczny, otwarty (ibid. s.75). 

Z pośród dwóch metod urzetelniających zdecydowanie ważniejszą rolę odegrała 

analiza tekstów, o czym czytelnik będzie mógł się przekonać po ilości cytowań. Za „obiekty” 

posłużyły mi przede wszystkim trzy publikacje założyciela Dzieła: Droga (Escriva, 

1939/2001), Bruzda (Escriva, 1986/2001) i Kuźnia (Escriva, 1988/2001), o których już 

wspominałem w punkcie „Boże Dzieło”, a także książka pt. Opus Dei – posłannictwo, 

inicjatywy, ludzie (Romano, 1997/2002) autorstwa wiernego prałatury. Posiłkowałem się 

także książką Śledztwo w sprawie Opus Dei (Messori, 1994/1998), napisaną co prawda przez 

niezależnego dziennikarza „z zewnątrz” Dzieła, jednak nastawionego do niego bardzo 
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pozytywnie. Traktowałem ją więc niemal jako publikację „wewnętrzną”. Analiza miała 

charakter kulturowy (Kostera, 2003, s.86) i w niewielkim stopniu retoryczny (ibid. s.88). Poza 

konfrontacją treści publikacji „wewnętrznych” z opiniami moich rozmówców, starałem się 

sprawdzić, na ile są im one znane i jakie emocje w nich wywołują, a także w jakim stopniu 

specyficzne słownictwo używane przez Założyciela przeniknęło do języka potocznego 

wiernych Prałatury. 

Obserwacja, w przypadku tej pracy, ma szczątkowe znaczenie jako metoda badawcza i 

źródło wiedzy. Można by powiedzieć, że jedynie urzetelnia analizę tekstów, która tak 

naprawdę stanowi zasadniczą metodę urzetelniającą. Kilka razy uczestniczyłem w 

comiesięcznych tak zwanych „dniach skupienia”, raz odwiedziłem ośrodek akademicki na 

podczas spotkania młodzieży (obserwacja uczestnicząca – ibid. s.69) i to w zasadzie 

wszystko. Tymczasem rozmowy przeprowadzałem głównie z członkami Opus Dei, którzy, 

owszem, bywają na „dniach skupienia”, ale te nie stanowią nawet piątej części ich czasowego 

zaangażowania w Dziele. Nie można niedoceniać faktu, że odwiedzając bohaterów tej pracy 

w ich miejscach zamieszkania, miałem okazję obserwować ich życie rodzinne, czy to w 

dosłownym, czy religijno – organizacyjnym rozumieniu tego słowa, niemniej to, co niniejsza 

metoda badawcza wniosła do mojej pracy, nazwałbym raczej „specyficznym klimatem”, niż 

jakąś konkretną wiedzą. 
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5. DROGA I UROBOROS 

...czyli dwie metafory a jedno Opus Dei 

Nie powiem ci nic nowego, 
dotknę twoich wspomnień, 
aby wywołać jakąś myśl, 
która cię poruszy; 
a wówczas poprawisz swoje życie 
i wejdziesz na drogę modlitwy 
i Miłości. 
I w końcu staniesz się duszą wartościową. 
(Escriva 1939/2001, s.21) 

 

 

Zdecydowałem się przedstawić kulturę Opus Dei przez pryzmat dwóch głównych 

metafor. Po pierwsze jako swego rodzaju drogę. Przede wszystkim dlatego, że pojęcie drogi 

w znaczeniu metaforycznym na stałe i w szczególny sposób weszło do języka kultury Opus 

Dei. Z wielu powodów – według Ewangelii Chrystus mówi o sobie: Jestem drogą i prawdą, i 

życiem (J14,6), najsłynniejsza, choć, jak mówili moi rozmówcy, niekoniecznie najważniejsza 

publikacja autorstwa świętego Josemarii Escrivy de Balaguer jest przecież zatytułowana 

Droga (wyjaśniający tytuł fragment „Przedmowy Autora” z tego dzieła cytuję na początku 

niniejszego podrozdziału). Droga jest metaforą życia, dążenia człowieka do Boga, czy też 

sposobu, metody dotarcia w zamierzone miejsce. Tym samym w oczywisty sposób jest też 

metaforą samego Dzieła, które jest „jedną z wielu dróg”: 

 

Droga, nr 964: 

„Powiedziałeś mi w rozterce: Tyle jest dróg! – I tak być powinno, aby spośród tak cudownie 

różnorodnych dróg każda dusza mogła wybrać własną. 

Wahasz się? – Wybierz raz i na zawsze, a wątpliwości przemienią się w pewność.” 

(Escriva 1939/2001, s.265) 

 

Metafora drogi świetnie oddaje również to, co przeszedłem jako badacz podczas 

zbierania materiałów do tej pracy, dlatego postaram się moją opowieść o Opus Dei ułożyć na 

kanwie pielgrzymki, siebie i swoich rozmówców traktując jako Pielgrzymów. Może wydawać 

się to nieco pretensjonalne, ale po namyśle uznałem, że zebrany materiał najłatwiej mi w 

myślach porządkować według takiego schematu. 
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W przypadku moich rozmówców pielgrzymka zaczyna się w zasadzie już w 

momencie chrztu. Jako że Dzieło jest instytucją Kościoła katolickiego, jego częścią, nie da się 

oddzielić życia przed zetknięciem się z Opus Dei od całej reszty. Po wspomnianym 

pierwszym zetknięciu z samym Dziełem wyróżniam, głównie dla własnej i czytelnika 

wygody, na drodze bohaterów kilka kolejnych etapów. Na części z nich mają do podjęcia 

ważne decyzje, na innych pojawiają się idący w tym samym kierunku towarzysze wędrówki, 

a czasem ludzie biegnący w przeciwnym kierunku. Oto jak, w dużym uproszczeniu, mógłby 

wyglądać schemat takiej drogi. 

 

zetknięcie z katolicyzmem (rozdział I) → zetknięcie z Opus Dei(rozdział II) → poznawanie 

struktury i ideologii organizacji (rozdziały III i IV) → rozeznanie swojego powołania 

(rozdział V) → podjęcie decyzji i związane z nią zmiany w życiu (rozdział VI) 

 

Gdzie pielgrzymka się kończy? – To już sprawa osobistej wiary. W każdym razie jej 

cel, jak podkreślali moi rozmówcy, leży w wieczności, jest za Bramą (Ja jestem bramą. Jeżeli 

ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. – J10,9) Mnie jednak, jako etnografa, koniec ich 

wędrówki na dzisiaj nie interesuje, o ile sami badani o nim nie wspominają. Mógłby być 

tematem pracy z nieco innej dziedziny. Podobnie jak sam początek, czyli chrzest, gdyż jest 

jakby warunkiem koniecznym rozpoczęcia drogi, a dodatkowo odbył się poza świadomością 

badanych, w pierwszych miesiącach od ich urodzenia. (tak się złożyło, że żaden z nich nie 

jest neokatechumenem) Jako badacz pojawiłem się w różnych momentach ich życia, 

przeciąłem ich drogę i zająłem im nieco czasu rozmową. Jako osoba prywatna podążam inną 

drogą (nie należę do Opus Dei), choć mam nadzieję – w tym samym kierunku, ponieważ 

także jestem katolikiem. Może mieć to spore znaczenie dla tej pracy. Oby jedynie dodało jej 

wartości, choć istnieje niebezpieczeństwo, że jakiś istotny szczegół pominę uznając go za 

oczywistość. 

Wspominałem jednak o dwóch głównych metaforach, czas przedstawić drugą – węża 

Uroborosa. Istnieje pewien cykl charakterystyczny dla wszystkich organizacji w miarę 

stabilnych w czasie, lub mających ambicje takimi zostać. Zwykle, gdy mówimy o cyklach, 

wymieniamy ich fazy, przy czym ostatnia równa się pierwszej (jeśli pominąć przesunięcie w 

czasie). Symbolem wszelkiej cykliczności jest między innymi właśnie słynny, mityczny wąż 

Uroboros, który zjada własny ogon. Oto jak, znowu w przybliżeniu, mógłby wyglądać 

schemat takiego cyklu, patrząc z punktu widzenia organizacji: 
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apostolstwo (rozdział II, podrozdział „Zetknięcie”) → nauczanie (rozdział IV) → 

rozeznawanie powołań (rozdział V) → powrót do apostolstwa (rozdział II, podrozdział 

„Apostołowanie”) 

 

Mamy więc etapy na ostatecznej drodze poszczególnych bohaterów opowieści, do 

tego fazy cyklu życia organizacji (na ciele symbolicznego węża) – łącząc te dwie metafory w 

jedną całość otrzymałem łączną „metaforę – przewodnik” po niniejszej pracy, którą w formie 

wizualnej może czytelnik oglądać na stronie tytułowej „Części Empirycznej”. 

Jak czytelnik się zapewne bez problemu zorientował, na zewnątrz okręgu 

wyznaczonego przez Uroborosa umieściłem tytuły rozdziałów. Fazy cyklu organizacyjnego 

połączyłem z etapami, jakie musi przejść każdy potencjalny członek Dzieła – tym sposobem 

dwie metafory (wąż i droga) stają się jednym. Tak powstała struktura części empirycznej 

niniejszej pracy, według której pogrupowałem (a często z niemałym trudem „wtłoczyłem”) 

zebrany w toku badań materiał. Owa struktura, obie wymienione metafory są 

nieprzypadkowe, o czym mam nadzieję przekonać czytelnika na końcu tej pracy, w „Części 

Spekulatywnej”. Zapraszam do lektury. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



Część 
Empiryczna 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

„O bycie natury cielesnej należy twierdzić, że cały mechanizm 
świata cielesnego składa się z natury niebieskiej i elementów. 
Natura niebieska dzieli się na trzy główne nieba: empirejskie, 
krystaliczne i firmament. Pod firmamentem, który jest niebem 
gwiaździstym, znajduje się siedem sfer planet, którymi są 
Saturn, Jowisz, Mars, Słońce, Wenus, Merkury i Księżyc. 
Natura złożona z elementów dzieli się natomiast na cztery 
sfery: ognia, powietrza, wody i ziemi. Zatem posuwając się od 
zawiasów nieba aż do środka ziemi, mamy dziesięć sfer 
niebieskich i cztery elementów, które tworzą i wypełniają cały 
mechanizm świata zmysłowego wyraźnie, doskonale i według 
porządku.” 
święty Bonawentura 
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Rozdział I – Bohaterowie 

...czyli kim są, jakie nadałem im imiona i dlaczego, jak wyglądało ich życie zanim 

zetknęli się z Dziełem 

 

 

 

 Spośród swoich rozmówców – Pielgrzymów wybrałem dziesięć osób i chciałbym je 

najpierw, zanim rozpocznę zasadniczą część swojej opowieści, przedstawić czytelnikowi. W 

trosce o ich prywatność zaprezentuję je pod zmienionymi imionami, które, aby utrzymać 

pracę w przyjętej konwencji pielgrzymki i życia pierwszych chrześcijan, zaczerpnąłem z Listu 

do Rzymian (dokładnie Rz16,1-24) świętego Pawła. Znowu mogę jedynie wyrazić nadzieję, 

że nie okaże się to dla czytelnika zbyt pretensjonalne, ale zamiast posługiwania się 

przypadkowymi imionami wolę takie, z którymi moi rozmówcy będą mi się łatwo kojarzyli. 

 Dlaczego tylko dziesięć osób, skoro przeprowadziłem znacznie więcej wywiadów? – 

Jest kilka powodów, wymienię dwa. Po pierwsze i najważniejsze – po przeanalizowaniu 

nagranych rozmów uznałem, że przytłaczająca większość wypowiedzi, które chciałbym 

zacytować pochodzi od tych osób. Po drugie – wprowadzenie do opowieści dziesięciu 

nowych bohaterów na raz to i tak dużo. Resztę mogę zacytować bez wprowadzania kolejnych 

imion, aby nie mieszać bardziej w głowie czytelnikowi. 

 Imiona, oprócz wprowadzenia odpowiedniego klimatu, mają też drugą rolę. Pochodzą 

głównie z końcowego fragmentu listu pt. Pozdrowienia Apostoła dla Chrześcijan w Rzymie, 

gdzie, oprócz wymienienia adresatów pozdrowień, św. Paweł dodaje krótkie komentarze. 

Starałem się tam, gdzie to możliwe, dopasować imię i komentarz do konkretnego rozmówcy. 

List do Rzymian pisany był w Koryncie, w pozdrowieniach więc występują osoby 

mieszkające w obu tych miejscach. Ja w swoich badaniach również spotkałem się z 

przedstawicielami różnych (co najmniej dwóch: hiszpańskiej i polskiej) narodowości, dlatego 

cudzoziemcom nadaję imiona Koryntian (Gajus, Febe, Tercjusz), a rodakom, jakżesz by 

inaczej – Rzymian (Persyda, Julia, Tryfena, Epenet, Nereusz, Pryscylla, Akwila). Oto oni. 
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I.1. KORYNTIANIE 

Kuźnia, nr 668: 
Również pierwszych Dwunastu było cudzoziemcami na 
ziemiach, które ewangelizowali, i spotykali ludzi, którzy budowli 
świat na podstawach diametralnie przeciwnych nauczaniu 
Chrystusa.  
– Spójrz: pomimo tych przeciwnych okoliczności czuli się 
powiernikami Boskiego posłannictwa Odkupienia. I woła 
Apostoł: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” 
(Escriva 1988/2001, s.761) 

 

 

Gajus 

 

W Liście Gajus to pozdrawiający Rzymian wraz z autorem Koryntianin, który jest 

gospodarzem moim i całego Kościoła (Rz16,23), a w mojej pracy? – Oddajmy mu głos: 

 

Gajus: „Jestem księdzem katolickim, przedtem byłem katolikiem! Od zawsze, od narodzenia! 

Rodzina była katolicka, jestem Hiszpanem. Tak że wychowałem się w rodzinie katolickiej, 

potem była prywatna szkoła, też katolicka, czyli moje korzenie są katolickie!” 

 

 Z księdzem Gajusem spotkałem się na samym końcu swoich badań, umieszczam go 

jako pierwszego, ponieważ jest jedynym księdzem, z jakim w toku pracy nagrałem rozmowę. 

Wywiad umożliwił mi Dyrektor ds. Informacji Prałatury Opus Dei w Polsce, numerariusz, 

którego w pracy nazywam Tercjuszem. Podczas wywiadu właśnie z Tercjuszem 

wspomniałem, ze na zakończenie badań chętnie spotkałbym się z którymś z księży z Dzieła. 

Miało to miejsce w ośrodku na Górnośląskiej, gdzie, jak się okazało, obaj mieszkali. 

Zawołany ksiądz Gajus zszedł z góry, zapytał mnie o co chodzi, po czym wyjął notes i 

zapytał ile bym potrzebował czasu: trzydzieści minut wystarczy, czy może czterdzieści pięć? 

Następnie podał dokładną datę i godzinę spotkania kilka dni później. Tak doszło do wywiadu, 

o którym już w domu, na gorąco, we wstępie do transkrypcji napisałem: miła atmosfera, tylko 

wrażenie, że zmarnowałem czas mi dany – a było to dokładnie czterdzieści pięć minut, tak jak 

„zamówiłem” dwa dni wcześniej. 

 Rozmowę z księdzem wspominam więc dość mile, choć lekki niedosyt pozostaje. Co 

o nim samym mogę na wstępie powiedzieć? – Jest na pewno osobą otwartą i bardzo 

konkretną. Pochodzi z Madrytu, teraz mieszka i pracuje w Warszawie. Do Polski przyjechał 
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w roku 1994 i dziś, po dziewięciu latach, mówi w naszym języku bardzo dobrze, chociaż nie 

bez hiszpańskiego akcentu, co zrozumiałe. A jeśli chodzi o dzieciństwo i rodzinę, to: 

 

Gajus: „Mam dużą rodzinę, jest naprawdę wielka, i wiem, że wujek, który już umarł, należał 

do Opus Dei. To było w latach 70-tych, w Saragossie. Tata też chodził, ale nie należał do 

Opus Dei. I pamiętam, że będąc dzieckiem – miałem wtedy może dziesięć lat, czytałem 

Drogę. Pamiętam, że wielu punktów nie rozumiałem, ale niektóre rozumiałem, co ciekawe... I 

wiem, że mój tata chciał, żeby skontaktować mnie z Dziełem, ale sprawa toczyła się w inny 

sposób.” 

 

 Nie bardzo da się to odłączyć od rozważań na temat pierwszego zetknięcia z Dziełem 

(czym chciałbym zająć się oddzielnie później), choć trzeba przyznać, że akurat w tym 

wywiadzie z mojej strony nie padały żadne o ten okres pytania. 

 

Febe 

 

W Liście do Rzymian (Rz16,1) Febe to diakonisa Kościoła w Kenchrach (port 

koryncki), która najprawdopodobniej dostarczyła list Apostoła Rzymianom. Mnie imię to 

posłuży dla określania mieszkającej w ośrodku na warszawskiej Ochocie numerarii Opus Dei, 

Hiszpanki, z którą przeprowadziłem wywiad w sierpniu roku 2003. 

Febe na pytanie skąd u niej wiara katolicka odpowiada: Z domu. W Hiszpanii jest, czy było, 

to bardzo normalne. Rodzice wychowali mnie bardzo po katolicku. 

 Pochodzi z licznej rodziny, podobnie jak ksiądz Gajus. Jest piąta z pośród siedmiorga 

rodzeństwa. Urodziła się w Saragossie, tam też ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia 

na wydziale historii. Po dwóch latach nauki przenosi się do Pampeluny, gdzie rozpoczyna 

studia na wydziale teologii, kontynuując historię. Uzyskuje tytuł magistra obu tych dziedzin i 

rozpoczyna studia doktoranckie (w pracy doktorskiej łączy obie specjalności), których jednak, 

z powodu przyjazdu do Polski (rok 1989 lub 1990), nie kończy. W wielu różnych momentach 

wywiadu wspomina swoją rodzinę i życie przed wstąpieniem do Opus Dei (o czym będzie 

jeszcze okazja szerzej opowiedzieć), mówi między innymi: 

 

Febe: „Pytał pan wcześniej o rodzinę, była bardzo katolicka, u nas był taki zwyczaj, że – nie 

każdy razem, ale ja chodziłam codziennie na Mszę, modliłam się – codziennie troszeczkę, 
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różaniec od czasu do czasu... Czyli można powiedzieć, że prowadziłam życie 

chrześcijańskie.” 

 

 Spotkanie, rozmowa z Febe była od początku do końca bardzo sympatyczna, do tego 

osobista. Rzuciła zupełnie nowe światło na wszystko, co do tamtej pory dowiedziałem się o 

Dziele, uwypukliła też różnice w skali, rozmachu i tradycji działania Opus Dei między 

Hiszpanią a Polską. 

 

Tercjusz 

 

Imię, moim zdaniem, rzymskie – jednak u początków naszej ery nosił je chrześcijanin 

z Koryntu (nie wyklucza to oczywiście posiadania cesarskiego obywatelstwa). On to 

własnoręcznie, pod dyktando Apostoła, pisze do Rzymian list.  

W mojej pracy nieprzypadkowo nosił je będzie, wspomniany z resztą wcześniej, 

Dyrektor ds. Informacji Prałatury Opus Dei w Polsce, mieszkający w ośrodku na 

Górnośląskiej numerariusz. Nieprzypadkowo, ponieważ trudno jednoznacznie zaklasyfikować 

go do którejś z grup. Z wypowiedzi Tercjusza wynika, że jest Ślązakiem, wychował się w 

Niemczech, a do Polski przyjechał już jako numerariusz Dzieła, do pracy w ośrodku w 

Warszawie. 

O Tercjuszu mogę ze swojego punktu widzenia powiedzieć najwięcej. Z racji 

pełnionej funkcji – od kontaktów właśnie z nim (telefonicznych i przez e-mail) rozpocząłem 

swoją przygodę z Opus Dei pod koniec 2002 roku. Od tamtego czasu wielokrotnie, choć 

nieregularnie, wymienialiśmy korespondencję lub rozmawialiśmy – zawsze było to dla mnie 

silnym przeżyciem. 

Mój emocjonalny stosunek do niego zmieniał się diametralnie: raz postrzegałem go 

jako największe zagrożenie dla moich badań, innym razem jako największego zwolennika 

pisania przeze mnie pracy o Dziele. Jedno jest pewne – Tercjusz to jedna z najbarwniejszych 

postaci, z jakimi dane było mi się w toku badań spotkać – energiczny, rozmowny, 

inteligentny, a dodatkowo jego droga nie tylko do Opus Dei, ale i samej wiary katolickiej, jest 

nietypowa. To jedyna osoba spośród tych, którym zadałem o to pytanie, która w wieku 

młodzieńczym zbuntowała się przeciw Kościołowi: 

 

Tercjusz: „Też jestem z rodziny katolickiej, tylko potem, jak byłem młody, właśnie przez brak 

takiej głębszej wiary i znajomości doktryny Kościoła, tylko praktyka... Dużo się w Kościele 
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mówi, ale nikt nie wyjaśnia do końca dlaczego. Pojawiły się zwykłe, życiowe sprawy i mi się 

wydawało, że Kościół po prostu ciemięży mnie, jakieś wymogi nie z tej ziemi, w ogóle 

nierealne rzeczy. Poszedłem na takie spotkanie do protestantów, no i tam właśnie było bardzo 

przyjemnie, śpiew, gitara...” 

 

Niestety, mimo częstych kontaktów i rozmów, niewiele wypowiedzi Tercjusza będę mógł 

bezpośrednio zacytować – zawiódł dyktafon i większość materiału jest nie do odszyfrowania. 
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I.2. RZYMIANIE 

Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, 
którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca 
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!  
(Rz1,7) 

 

 

Tryfena 

 

Zamieszkała w Milanówku matka trójki dzieci, supernumeraria od dziesięciu lat. 

Pierwsza osoba z Dzieła, z którą przeprowadziłem wywiad – niestety nienagrany. Dopiero 

druga rozmowa została zarejestrowana na taśmie. Z dużą wyrozumiałością odniosła się do 

mojej, z początku skrajnej, niewiedzy o Opus Dei, cierpliwie odpowiadała na wszelkie 

pytania, pożyczyła mi także kilka książek związanych z tematem. 

Z rozmów wynika, że Tryfena jest z wykształcenia fizykiem, w każdym razie na pewno 

ukończyła Politechnikę Warszawską, później pracowała jako nauczycielka w szkole, a 

obecnie zajmuje się dziećmi. Mąż Tryfeny nie należy do Dzieła, jest jedynie tak zwanym 

sympatykiem. Wykonuje zawód stolarza. Na pytanie, dlaczego mąż także nie jest członkiem 

Opus Dei Tryfena odpowiada: 

 

Tryfena: „To kwestia powołania. Mi się wydawało, że mąż ma warunki bardzo dobre, bo 

zawsze starał się uświęcać pracę i zawsze starał się być bardzo dobry w pracy i ofiarowywał 

tą pracę Panu Bogu, także był jakby do przodu.” 

 

 Jak jeszcze będzie można się przekonać, życiorysy moich rozmówców przed 

zetknięciem się z Opus Dei układają się według pewnego schematu, a jeśli nie schematu – to 

na pewno mają wiele cech wspólnych. Wynika to z przyczyn, o których będzie jeszcze okazja 

szerzej wspomnieć. Historia Dzieła w Polsce rozpoczyna się po 1989 roku, więc obecni 

członkowie to najczęściej ludzie, którzy w tamtym okresie byli tuż po studiach, lub kończyli 

je. Wychowywali się w PRL-u, czasach potęgi Kościoła katolickiego w Polsce, kiedy 

praktykowanie religii było oznaką niezależności, swego rodzaju buntu. Młodzi ludzie bardzo 

angażowali się w działalność różnych organizacji, podobnie było z Tryfeną: 
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Tryfena: „W liceum to raczej miejscowe takie duszpasterstwo. Tu ksiądz prowadził taką 

grupę dodatkową, tak że jakoś się tam zaangażowałam. Na studiach Duszpasterstwo 

Akademickie, takie szczególne – w obronie życia, duszpasterstwo Straż Pokoleń. Potem po 

studiach był taki czas, kiedy dzieci się pojawiły, trudno było o jakąkolwiek działalność, 

człowiek czuł, że te sprawy religijne zaczynają uciekać, no bo to tylko tyle, co do kościoła w 

niedzielę się poszło i to wszystko... Takie ograniczenie trochę.” 

 

 Filozofia Opus Dei kładąc nacisk na działanie, aktywność, pracę, zaangażowanie 

trafiała na podatny grunt w Polsce wczesnych lat 90-tych. Jeśli chodzi o pochodzenie samej 

wiary w Boga opowieść Tryfeny również jest typowa: 

 

Tryfena: „Z domu! Tradycyjnie. Wiadomo, że w wieku młodzieńczym są takie moment, kiedy 

człowiek się zastanawia nad tym poważnie, ale to nie było jakieś tragiczne u mnie, żebym 

miała odchodzić jakoś daleko specjalnie, a potem wracać. Pewnie, że te okrasy były różne, 

nigdy nie było aż tak dobrze... Mogło być lepiej.” 

 

 Wydaje mi się, że to, co dzisiaj wśród młodzieży nie jest już tak oczywiste, wtedy 

bardzo często było: wiarę i nawyk praktykowania mamy z domu! Warto zwrócić uwagę na 

zdanie nigdy nie było aż tak dobrze już teraz, chociaż środkami i efektami działalności Dzieła 

zajmę się później. 

 

Persyda 

 

Podobnie jak Tryfena, Persyda także mieszka w Milanówku i jest matką trójki dzieci. 

Nie pracuje, najmłodsza córka w momencie wywiadu ma około roku. Spotkanie z Persydą to 

było dla mnie duże przeżycie (chyba podobnie jak dla niej samej) – pierwsza rejestrowana 

rozmowa na taśmie, pierwsza, do której się porządnie przygotowałem. Po powrocie do domu 

napisałem: wszystko w nienagannym porządku, Persyda ubrana i uczesana idealnie, zaraz po 

trzydziestce, matka trójki dzieci, bardzo miła rozmowa, ale lekki dystans, po kuchni hasa jej 

córeczka, około roku, i z szelmowskim uśmiechem, konsekwentnie próbuje coś stłuc, albo 

rozlać, w tle jazgoczą papugi. 

 W takich warunkach trema szybko minęła. Persyda, podobnie jak Tryfena, opowiadała 

mi głównie o podstawowych sprawach związanych z Opus Dei, gdyż moja wiedza o tej 

instytucji nadal pozostawiała wiele do życzenia. Niewiele w rozmowie pytałem jeszcze o 
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sprawy osobiste – brakło mi było doświadczenia i odwagi, ale i bez takich pytań wywiad 

można uznać za bardzo osobisty, udany. 

 Jedynie o swym mężu Persyda nadmieniła kilkakrotnie, z jej słów wynikało, że jest 

bardzo zapracowany i, podobnie jak mąż Tryfeny, nie należy do Dzieła: 

 

Persyda: „Jest sympatykiem, bywa na dniach skupienia czasami, ale nie jest w Dziele. 

Nastawienie ma pozytywne i dużo przyjaciół – przyjaźnimy się z małżeństwami, w których 

obydwoje są w Dziele. I tak cały czas mam nadzieję, że kiedyś też on będzie, ale nic na siłę... 

Tak jak teraz jest dobrze.” 

 

Nereusz 

 

Nereusz, tak jak mężowie Persydy i Tryfeny, jest sympatykiem Opus Dei od wielu lat. 

Z nim jednak, w przeciwieństwie do pierwszych dwóch panów, udało mi się zarejestrować 

rozmowę. Jest panem w średnim wieku, z zawodu i zamiłowania - trener szermierki 

(wcześniej sam uprawiał tę dyscyplinę), do tego pracuje w ubezpieczeniach. Ma żonę i dzieci, 

wiarę katolicką wyniósł z domu. Mówi, że jego charakter w młodości ukształtowali trenerzy 

szermierki – przedwojenni oficerowie, po czym dodaje: 

 

Nereusz: „Ja uważam, że każdy chłopak, mężczyzna, powinien coś trenować. Wszystkim 

znajomym, co mają syna mówię, że chłopak koniecznie musi coś takiego robić, jak ma za 

dużo czasu, to głupieje. Dziewczyna to musi i nie musi... Mi sport bardzo wiele w życiu 

pomógł, bo uczy porażek – zwycięzców jest bardzo mało.” 

 

 Rozmowa z uwagi na moją pracę dała mi bardzo wiele, do tego była bardzo 

interesująca. Pokazała Opus Dei oczyma osoby, której bezpośredni kontakt z tą instytucją 

kończy się w zasadzie na uczestnictwie w comiesięcznym Dniu Skupienia, mimo to mocno w 

nią zaangażowanej. Do tego wszystkiego wymieniliśmy się również poglądami na tematy 

społeczno – polityczne, pozornie niezwiązane z samą instytucją Dzieła, a jednak dużo 

mówiące o jej członkach i sympatykach. 
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Julia i Epenet 

 

Małżeństwo z Milanówka (wszystkie kontakty z tej okolicy zawdzięczam Tryfenie), 

oboje należą do Dzieła. W Liście do Rzymian święty Paweł pisze: Pozdrówcie mojego 

umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin złożonych Chrystusowi (...) (Rz16,5), 

niestety nic nie wspomina o żonie tegoż Epeneta, a szkoda. Bardzo by mi to pasowało, 

ponieważ oboje małżonkowie należą do jednych z pierwszych polskich członków Opus Dei 

(odpowiednio sekcji żeńskiej i męskiej). Julia (imię to zaczerpnąłem z dalszej części 

Pozdrowień – Rz16,15) mówi nawet o sobie wspominając początki Dzieła w Polsce: To była 

Amerykanka i chyba Belgijka. I one dostały mój telefon, pierwszej osoby w Polsce, więc 

jestem tutaj historyczna! 

 Z Julią rozmowę przeprowadziłem wcześniej niż z jej mężem – jak na osobę 

„historyczną” jest bardzo młoda, a w każdym razie tak wygląda. Nie zmienia to jednak faktu, 

że ukończyła studia (Biologia na Uniwersytecie Warszawskim), przez czas jakiś pracowała na 

uczelni jako asystentka, a od kilku lat pozostaje w domu wychowując trójkę małych dzieci od 

dwóch do dziewięciu lat). Ma doświadczenie w udzielaniu wywiadów, kilkakrotnie 

odwiedzali ją dziennikarze różnych pism, a mimo to (a może właśnie dlatego) spotkanie z nią 

było na niezwykłym luzie. Już na początku okazało się, że mamy wiele wspólnego – 

chociażby zamiłowanie do gór, czy swoisty patriotyzm Uniwersytetu Warszawskiego. 

 Co do czasów przed zetknięciem z Opus Dei, przypadek Julii potwierdza to, co 

napisałem przy okazji przedstawiania postaci Tryfeny (o roli Kościoła i specyfice młodzieży 

dorastającej w PRL lat 80-tych). Oto, jak wspomina swoją drogę w tamtych czasach: 

 

Julia: „A wcześniej Oaza. Wtedy jeszcze była bardzo prężnym ruchem – przed 1989 rokiem, 

wiadomo jak to było. Kościół był wtedy nie tyle ośrodkiem religijnym, co bardziej 

kulturalnym. To było takie formowanie i poszukiwanie prawdy ogólnej, oczywiście prawdy 

religijnej też, ale prawdy ogólnej o świecie. I te okruchy prawdy odnajdywało się mocniej niż 

w innych drogach... W ogóle to chyba tylko tam. No ale też oczywiście poszukiwanie swojej 

wiary. Tak że Oaza, później Duszpasterstwo Akademickie, bardziej przy naszej parafii, bo 

nasza parafia na Kole była właśnie bardzo aktywna, dużo różnych grup, mnóstwo studentów, 

bo tam był akademik Akademii Medycznej. Tak że zawsze przy Kościele jakoś...” 

 

 Wywiad z Epenetem wspominam zupełnie inaczej, był znacznie trudniejszy. Przede 

wszystkim odbyliśmy go w miejscu pracy rozmówcy (specjalnie dla mnie znalazł czterdzieści 
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minut w ciągu dnia), w niezbyt sprzyjających warunkach, poza tym po raz kolejny 

przekonałem się, jak trudno dwóm obcym sobie mężczyznom dyskutować o, było nie było, 

osobistych sprawach. W swoich notatkach zapisałem: rozmówca bardzo spięty, ja nieco też, 

udziela szybkich i konkretnych odpowiedzi, co wprawia mnie w panikę, potem atmosfera 

rozluźnia się, jakby nabiera do mnie zaufania. 

 

Pryscylla i Akwila 

 

Drugie małżeństwo, z którym miałem przyjemność przeprowadzić wywiad (Akwila to 

imię męskie, oba pochodzą z Rz16,3). Starałem się o niego bardzo długo (zajęci 

przeprowadzką z Warszawy do Milanówka, do tego trójka dzieci, wypadki losowe), ale 

opłaciło się – spotkaliśmy się na początku sierpnia. 

Było to dla mnie niezmiernie ciekawe doświadczenie – ponieważ tak się złożyło, że z 

obojgiem małżonków rozmawiałem jednocześnie, miałem możliwość obserwowania ich 

wzajemnych relacji i życia rodzinnego. To prawda, że w bardzo ograniczonym zakresie i 

ekstremalnych warunkach, ale i tak zdołali wywrzeć na mnie niezwykle pozytywne wrażenie. 

Rozmawialiśmy w jeszcze nieukończonym salonie ich nowego domu w Milanówku, 

wieczorem. Na podłodze bawiła się ich najmłodsza pociecha - kilka razy usiłowała zagrozić 

mojemu dyktafonowi, czasem skutecznie zagłuszyła jakąś ważną wypowiedź rodziców, ale 

ogólnie bardzo rozluźniała atmosferę. Wywiad, w największym stopniu ze wszystkich przeze 

mnie przeprowadzonych, dotyczył nauki, filozofii Opus Dei. W sprawach osobistych zdążyła 

się wypowiedzieć jedynie Pryscylla (Akwila dołączył później), która o życiu przed 

zetknięciem z Dziełem powiedziała krótko: 

 

Pryscylla: „Wiara zdecydowanie przekazana przez rodziców, wyrosłam w głęboko 

wierzącym domu. No i potem oczywiście wiele rzeczy się złożyło na to, że ta wiara została 

podtrzymana. Więc to nie jest tak, że to tylko dom, ludzie, z którymi przebywałam.” 

 

 Przez pozostałą część rozmowy małżonkowie starali mi się wyłożyć i wyjaśnić 

podstawy dla nauki i tak zwanej formacji Opus Dei. Robili to, trzeba im przyznać, bardzo 

przekonująco, podając sporo przykładów (także z własnego życia), demonstrując przy tym 

wszystkim ogromną wiedzę i zaangażowanie. Do tego stopnia, że dwa razy doszło między 

nimi do drobnej sprzeczki, czy też różnicy zdań. Czasem zdawało mi się, że zapominają o 

mnie i o dyktafonie, co mogę chyba uznać za sukces początkującego badacza w terenie. 
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Rozdział II – Apostolstwo 

...czyli co Pielgrzymów przyciągnęło na szlak Opus Dei i w jaki sposób teraz sami 

przekonują innych, aby wybrali podobnie 

 

 

 

 Po przedstawieniu głównych bohaterów pielgrzymki czas rozpocząć właściwą 

opowieść. Mam nadzieję, że czytelnik ma już w głowie pewien obraz standardowego, czy też 

modelowego bohatera tejże (wyrobiony na podstawie poprzedniego rozdziału), oraz 

świadomość istnienia, zapewne bardzo licznych z resztą, odstępstw od tego standardu z 

perspektywy całej instytucji Dzieła. 

Wspomniałem we wstępie do części empirycznej, że szeroko pojęty początek Drogi 

wyznacza chrzest każdego z bohaterów, a koniec leży w wieczności, za bardzo wąską Bramą. 

Gdzieś w okolicy jej środka znajduje się to, co mam do opowiedzenia. Historia ta, jak każda 

inna, także ma swój początek i koniec (zawierające się między początkiem i końcem samej 

Drogi, oczywiście), z tym, że jako narrator mam komfort wyznaczenia ich wedle własnej 

woli. Zgodnie z ogólnie przyjętym następstwem czasu, planowałem zacząć od relacji z 

pierwszych w życiu pielgrzymów zetknięć z Opus Dei, a skończyć na tym, jak sami stają się 

przyczyną takich zetknięć dla innych (czyli na apostołowaniu). Zdecydowałem jednak 

połączyć obie te części i przedstawić jako pierwsze. Uznałem, że łatwiej dla mnie i ciekawiej 

dla czytelnika będzie, jeśli potraktuję paszczę i już zjedzony koniuszek ogona węża 

Uroborosa jako jedną całość. 
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II.1. ZETKNIĘCIE 

Apostolstwem nazywa się wszelką działalność Ciała 
Mistycznego, która zmierza do rozszerzenia Królestwa 
Chrystusa po całej ziemi. 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994, s.216) 

 

 

 Zacznijmy od ogona, Uroborosa, czyli jak to się stało, że Pielgrzymi dowiedzieli się o 

Opus Dei, a później trafili na tę drogę. Co było decydującym bodźcem, przyczyną? 

Opowieści moich rozmówców na ten właśnie temat okazały się jednymi z ciekawszych, 

chociaż oni sami wcale je za takie nie uważali. Jak jeszcze będzie się okazja przekonać, 

powtarzali niezmiennie, że stało to się w sposób jak najbardziej naturalny, normalny (ksiądz 

Gajus). 

 Na podstawie wywiadów można wyróżnić kilka głównych grup takich przyczyn, czy 

też czynników decydujących. Oto, według mnie, najważniejsze z nich: 

 

 

Rodzina / przyjaciele / bliscy znajomi już zaangażowani w Opus Dei 

...czyli jak Pielgrzymi zostali trafieni przez „apostolstwo przyjaźni i zaufania” 

Bruzda, nr 953: 
Wydają mi się bardzo logiczne twoje pragnienia, aby cała ludzkość poznała 
Chrystusa. Ale zacznij od swojej odpowiedzialności za zbawienie duszy tych, którzy 
żyją obok ciebie, za uświęcanie każdego ze swych kolegów w pracy czy na studiach... – 
To jest zasadnicza misja, którą Pan ci powierzył. 
(Escriva 1986/2001, s.555) 

 

 

Aspekt wspólny dla większości członków i sympatyków prałatury, z którymi 

rozmawiałem. Posłuchajmy kilku fragmentów konkretnych odpowiedzi na pytanie o drogę do 

Opus Dei: (poczynając od Polaków) 

 

Persyda: „Gdy zaczynałam studia w Warszawie, bo jestem w ogóle spoza Warszawy, 

przyjechałam i to było dla mnie nowe środowisko. I wiadomo, jak to na studiach, bywały 

dobre chwile, kiedy było super, ale czasem było ciężko. Miałam tu kilkoro znajomych i to 

przez nich właściwie. Kolega, jako pierwszy, zdobył adres, że można pójść na spotkanie. I 

później koleżanka zadzwoniła do mnie, czy mogłabym przyjść, wtedy były to czwartki, czy 

chciałabym w ogóle chodzić na takie spotkania związane z Kościołem.” 
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Julia: „Przez znajomych, konkretnie przez kolegę, który podał mój numer do osób, które 

akurat przyjechały – osoby z Dzieła. To była Amerykanka i chyba Belgijka. I one dostały mój 

telefon (jako pierwszej osoby w Polsce, więc jestem tutaj historyczna!), zadzwoniły, i to było 

właśnie bardzo śmieszne, bo angielski wtedy jeszcze umiałam mało...” 

 

Epenet: „Właściwie kolega, przyjaciel poinformował mnie, ze są takie spotkania. 

Przyszedłem i stwierdziłem, że to jest to. Potem dalej to już szło samo.” 

 

 Pierwsze, co daje do myślenia, to powtarzanie słów: kolega, przyjaciel, znajomy (w 

przypadkach Pryscylli i Nereusza, których przy tej okazji nie zacytowałem, byli to 

odpowiednio brat i szwagier). 

Dzieło nie jest organizacją, do której trafia się z ulicy, czy z ogłoszenia – moje 

przygody przy rozpoczynaniu badań są na to najlepszym przykładem. Pierwszym pytaniem, 

jakie mi zwykle zadawano, było: a skąd dowiedziałeś się o tym spotkaniu? Nie było w nim 

żadnej podejrzliwości, czy wyrażania niechęci dla kogoś nowego (wręcz przeciwnie), a raczej 

ciekawość. Każdy zdaje sobie po prostu sprawę, że zdobycie wiadomości, czy dotarcie na 

takie spotkanie wymaga pewnego wysiłku (Persyda mówi: kolega, jako pierwszy, zdobył 

adres). 

Wysiłek ten może zrobić sam zainteresowany, lecz aby znaleźć, należy wiedzieć, 

czego się szuka. Wydaje się więc, co z resztą pokazują powyższe wypowiedzi, że znacznie 

częstsza jest inna sytuacja – inicjatywa zazwyczaj jest po stronie organizacji, czy raczej – jej 

członków. Nowoprzybyłe do Polski numerarie Dzieła dostają telefon Julii i same do niej 

dzwonią, Epeneta informuje przyjaciel, a Persydę dopiero zaprasza koleżanka, mimo, że ona 

już wcześniej o takich spotkaniach wiedziała. 

Wszystko powyższe świetnie podkreślają wypowiedzi przybyłych do Polski 

Hiszpanów należących do Opus Dei, chociażby księdza: 

 

Gajus: „Mam dużą rodzinę, jest naprawdę wielka, i wiem, że wujek, który już umarł, należał 

do Opus Dei. To było w latach 70-tych, w Saragossie. Tata też chodził, ale nie należał do 

Opus Dei. I wiem, że mój tata chciał, żeby skontaktować mnie z Dziełem, ale sprawa toczyła 

się w inny sposób. Mój brat też zaczął w tym uczestniczyć, także trochę przez mojego brata, 

trochę przypadkowo też – był taki człowiek, który chodził do ośrodka młodzieżowego wtedy i 
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bardzo mnie zachęcał. Czyli nie przez zainteresowanie, ale raczej przez przyjaciela, trochę 

przez brata rodzinę, przypadkowo... Nie, że ja szukałem czegoś.” 

 

W Hiszpanii, kraju Założyciela, jeszcze bardziej widać znaczenie rodziny w tym 

procesie (Febe także pierwsze zainteresowanie instytucją zawdzięcza bratu). Nie dziwi to, co 

najmniej z dwóch powodów: historii i tradycji Opus Dei w tym kraju, oraz bardzo pro-

rodzinnej kultury. Znamienne w wypowiedzi Gajusa są zwłaszcza słowa nie, że ja szukałem 

czegoś, potwierdzające moje dotychczasowe tezy. Aż się prosi dopowiedzieć: zostałem 

znaleziony. 

 

 

Inicjatywy Prałatury jako organizacji 

...czyli efekty funkcjonowania „dzieł korporacyjnych Opus Dei” 

Droga, nr 831: 
Dla swojego otoczenia jesteś – duszo apostolska – jak kamień, który wpadł do jeziora. 
– Od twego przykładu, od twoich słów rozchodzą się po wodzie kręgi... jeden i drugi, i 
trzeci... coraz więcej kręgów, coraz szerzej. 
Czy zrozumiałeś teraz wielkość twojej misji? 
(Escriva 1939/2001, s.227) 

 

 

Cały proces poszukiwania nowych członków z punktu widzenia instytucji Dzieła 

nazywa się apostolstwem, względnie pracą apostolską. Ciężar wykonania tej pracy spoczywa 

głównie na poszczególnych członkach prałatury. Każdy z nich stale wykonuje jakieś zadania 

z nią związane, mniej lub bardziej sprecyzowane, gdyż to jest zasadnicza misja, którą Pan ci 

powierzył, jak pisze święty Josemaria. 

Opus Dei – szczególnie widać to w opowieściach Hiszpanów, ale nie tylko – 

apostołuje również w nieco inny sposób. Posłuchajmy Febe i księdza Gajusa: 

 

Febe: „A Opus Dei poznałam przez mojego brata, on, kiedy miał zaczynać studia prawnicze, 

to był rok 1971 i akurat wtedy było dużo strajków, podobnie, jak we Francji w 1968 roku. 

[Brat] nie miał zajęć, uniwersytety strajkowały. Ja w ogóle jestem z Saragossy w Aragonii, z 

regionu Założyciela. Wtedy byłam mała (teraz skończyłam czterdzieści lat) i tylko słyszałam 

o Opus Dei, ale więcej się tym nie interesowałam. Tylko pamiętam, że moja mama kupiła 

kiedyś dla mojej nauczycielki w szkole książkę „To Chrystus przychodzi” – Josemaria 

Escriva de Balaguer, i tak zakodowało mi się w głowie, że to bardzo dobre. I wtedy ten drugi 
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brat (ja jestem piąta w rodzinie) nie mógł mieć zajęć na uniwersytecie. I pamiętam, że moja 

mama powiedziała wtedy: „widziałam takie ogłoszenie na sklepie: dom akademicki (dla 

studentów) „Mira Flores” organizuje kursy dla studentów. Może warto byłoby się 

zainteresować, żeby nie tracić czasu.” Bo na uczelni nie było w ogóle nic, szkoda było... 

Zaczął chodzić i tam poznał Opus Dei, bo to było dzieło korporacyjne Opus Dei. I po jakimś 

czasie on wstąpił do Opus Dei jako numerariusz i zaprosił całą rodzinę.” 

 

Gajus: „Ale później, to były lata 70-te, zaprosili mnie na takie zajęcia, kurs „jak działa 

silnik”. Także te klimaty: młody człowiek, interesuje się trochę mechaniką, zaciekawienie, 

przypadek! Więc można powiedzieć, że trafiłem trochę przez rodzinę, trochę przez przypadek 

– w sposób jak najbardziej naturalny, normalny.” 

 

 Warto się przyjrzeć tym wypowiedziom. Brat Febe (a później, poprzez niego sama 

Febe) trafił do Dzieła poprzez kurs dla studentów, podobnie Gajus. Dom akademicki „Mira 

Flores” organizuje kurs dla studentów. – tak najprawdopodobniej brzmiała treść ogłoszenia, 

które matka Febe zobaczyła przyklejone na drzwiach sklepu. Był rok 1971, uniwersytety 

strajkowały. W tych kilku zdaniach zawierają się co najmniej trzy kolejne (po apostolstwie 

przyjaźni z poprzedniego punktu) cechy charakterystyczne dla Opus Dei, jako organizacji, 

motywy, które będą się stale podczas mojej opowieści przewijały. Akwila w rozmowie ze 

mną nazywał takie cechy „rysami Dzieła”. 

Pierwsze, co rzuca się w oczy: brak na ogłoszeniu przyklejonym na sklepie informacji, 

że kurs jest prowadzony przez Opus Dei. Drugie: ośrodek akademicki działa, mimo, że 

wszystkie uczelnie strajkują. A wynikające z tych faktów „rysy”? – Dzieło nigdy nie działa 

pod szyldem, nie występuje niejako z transparentem „Opus Dei”. Poza tym jest apolityczne, a 

pełne wykorzystanie czasu jest jednym z podstawowych założeń „planu życia” każdego z 

członków. W tym miejscu jedynie sygnalizuję te kwestie, pojawią się jeszcze później w 

wypowiedziach bohaterów. 

Wzmianki o podobnych do powyższych działaniach nie pojawiały się w opowieściach 

polskich członków Prałatury, poza jednym wyjątkiem (cytat poniżej). Jest to dosyć 

zrozumiałe – nie da się w ogóle porównać skali działań Prałatury w Hiszpanii i Polsce 

początku lat 90-tych. Apostolstwo siłą rzeczy musiało przebiegać w nieco inny sposób, 

wypowiedź Tryfeny daje dobry tego przykład: 
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Tryfena: „I potem było jeszcze u nas spotkanie takie, w kościele świętego Zbawiciela, bo ja 

na Politechnice studiowałam, przyjechał ktoś z Opus Dei. To był chyba numerariusz, tak mi 

się teraz wydaje, z zachodu. Czy to był Hiszpan, czy Włoch – nie mam pojęcia. W ogóle nie 

mówił po polsku, był tłumaczony, opowiadał właśnie na temat Dzieła, jakie idee propaguje.” 

  

 Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na kolejną sprawę: do kogo Dzieło kieruje swoje 

apostolstwo? Wydaje się, że mimo deklarowanej i, co wynika również z moich obserwacji – 

również rzeczywistej otwartości, Opus Dei rozpoczyna, a później częściowo skupia swoją 

działalność na środowiskach akademickich. Potwierdza to chociażby powyższy cytat, czy 

przypadek brata Febe. Także sam Założyciel wielokrotnie o tym pisał (choć nie zawsze 

wprost). 

 Drugim, trudnym do sklasyfikowania przypadkiem działalności apostolskiej Dzieła w 

Polsce (nie wiem, czy przysłanie biuletynu można zaliczyć do dzieł korporacyjnych) jest 

historia Pryscylli: 

 

Pryscylla: „Jeśli chodzi o samo Opus Dei, to jest jedna sprawa, taka techniczna – w jaki 

sposób poznałam, a druga – jak to się stało, że to było dla mnie. Może zacznę od tego, jak to 

technicznie się stało. Mój brat dowiedział się w którymś momencie, że w Polsce jest 

organizacja Opus Dei. A ojciec kiedyś coś wspominał, że to taka dobra organizacja katolicka. 

I dostaliśmy biuletyn o Założycielu, w momencie jak pierwsze osoby już były tutaj w Polsce, 

na adres naszego ojca. Chyba dlatego, że rodzice naszego ojca i rodzice księdza Stefana 

kiedyś się znali. Rodzice księdza wyemigrowali do Argentyny, a mojego ojca byli w 

Londynie, ale mieli kontakt, taki emigracyjny. I podejrzewam, że ksiądz Stefan, kiedy 

przyjechał tutaj do Polski po prostu szukał jakichś adresów i tym sposobem zdobył nasz 

adres, jako dzieci tamtych znajomych.” 

 

 Kolejna wypowiedź pokazująca schematy działań apostolskich Prałatury w nowym 

miejscu. Świetny przykład praktycznej realizacji idei, czy wskazówek Założyciela, zawartych 

chociażby w Drodze (patrz cytat na początku tego punktu). 
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Nie ma w Kościele nic podobnego 

...czyli o „pozycjonowaniu” formacji Opus Dei 

Kuźnia, nr 901: 
Żaden syn świętego Kościoła nie może żyć spokojnie, nie odczuwając niepokoju na 
widok tych bezosobowych mas: stada, gromady, trzody świń – napisałem przy jakiejś 
okazji. Ileż to szlachetnych emocji tkwi w ich pozornej obojętności! Ileż możliwości! 
Konieczne jest służenie wszystkim, położenie rąk na każdego – singulis manus 
imponens! Tak jak czynił Jezus – by przywrócić ich do życia, by oświecić ich rozum i 
umocnić ich wolę, by byli użyteczni! 
(Escriva 1988/2001, s.821/822) 

 

 

Kolejnym, niezmiernie ważnym czynnikiem decydującym dla moich rozmówców był 

fakt, że w Kościele katolickim brakowało instytucji o podobnym do Opus Dei charakterze, 

zarazem dostępnej dla osób wierzących w wieku dojrzałym. Dotyczy to w szczególności 

realiów polskich, gdyż Dzieło rozpoczęło swą działalność w naszym kraju dopiero po roku 

1989. W terminologii marketingowej można by mówić o niezaspokojonym popycie, niszy 

rynkowej, a nawet więcej – o całym, niemal dziewiczym rynku. 

Kościół oferuje mnóstwo możliwości realizacji wyższych potrzeb religijnych i 

społecznych, ale głównie młodzieży. Wystarczy wymienić Ruch Światło – Życie (popularnie 

zwany Oazą), czy Duszpasterstwo Akademickie. Istnieją również organizacje i ruchy 

skierowane do wiernych bez ograniczeń wiekowych, jak Neokatechumenat, czy Odnowa w 

Duchu Świętym, ale w praktyce często i one są zdominowane przez ludzi młodych. Z drugiej 

strony działają kółka różańcowe, czy Rodzina Radia Maryja – zdominowane przez osoby 

starsze. Między te dwie grupy celuje na przykład Akcja Katolicka, ale w tym momencie czas 

wspomnieć o drugim czynniku. 

Oto odpowiedź Tryfeny na moje stwierdzenie, że nie ma w Kościele katolickim 

organizacji podobnej do Opus Dei: 

 

Tryfena: „Nie ma, ale to jest ogólne nauczanie Kościoła. W tym czasie, jak ja byłam na 

studiach, wyszedł taki list (bo to nie była encyklika chyba) o laikacie, także nie było to 

dziwne, że świeccy mają apostołować, swoje życie codzienne uświęcać. Oczywiście bez 

szczegółów, bo potem okazuje się, że Opus Dei ma w szczegółach dużo do zaoferowania 

rzeczy, których się nie słyszy normalnie w Kościele, w sensie duszpasterstwa parafialnego. 

Mają to jakby głębiej przemyślane i mogą zaoferować dokładniejsze propozycje.” 
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Wspomniana „luka w rynku” powstała, oprócz wieku, także ze względu na inny 

parametr, który nazwałbym roboczo „wymaganym zaangażowaniem”. Patrząc pod kątem tego 

kryterium na cały Kościół – maksymalne zaangażowanie ma miejsce w zakonach, czy wśród 

księży, a minimalne to zwykłe uczestnictwo w stałych praktykach religijnych w parafii. 

Wszelkie „przykościelne” organizacje starają się wyjść naprzeciw tym, którym nie wystarcza 

bycie zwykłym parafianinem, a jednocześnie nie czują powołania do życia na przykład w 

kapłaństwie. Przeskok pomiędzy Neokatechumenatem a Zakonem Jezuitów nadal jest jednak 

ogromny, w to właśnie miejsce w rzeczywistości Polski lat 90-tych wchodzi Opus Dei. 

Posłuchajmy historii Pryscylli: 

 

Pryscylla: „Ale myślę, że w tym momencie zaważył ktoś, kto już w tym momencie nie żyje – 

świętej pamięci pisarz Jan Dobraczyński – to taki pisarz Polski powojennej, bardzo 

wszechstronny, wspaniałe powieści pisał, wśród nich są powieści o świętych, ale też 

obyczajowe, historyczne, o postaciach. Przeczytałam z trzydzieści, czy czterdzieści. Ja w 

ogóle byłam nim zafascynowana jako pisarzem. On w latach 80-tych włączył się, co może 

być dla pana ciekawe, we WRON, taką organizację przy generale Jaruzelskim i został przez 

to przez całą opcję katolicką skrytykowany. On miał na to jakieś tam swoje tłumaczenia, ale 

to nieważne. Dlatego o nim teraz jest tak cicho, a to był bardzo porządny pisarz katolicki, 

który bardzo wiele treści przekazywał przez swoje dzieła... W każdym razie jego książki były 

wydawane przez PAX i czytałam ich bardzo dużo. Między innymi w jednej książce była 

przedstawiona postać takiej bohaterki, która powiedziała coś takiego: Pan Bóg, jeśli chce 

kogoś dla siebie, to niekoniecznie bierze go do życia zakonnego, ale tym, których chce – nie 

jest łatwo. No i ta bohaterka wyszła za mąż, miała dzieci i wiodła takie zwykłe trudne życie, 

no może nie takie zwykłe, ale nie brakowało w nim trudności. Mówiła, że Pan Bóg ją wybrał 

dla siebie, ale nie do życia zakonnego. Jak ja przeczytałam tę książkę, to ten cytat (Opus Dei 

jeszcze nie znałam) wypisałam sobie. I wtedy zastanawiałam się, czy jest to możliwe, aby 

oddać się Bogu całkowicie i nie być w zakonie, ponieważ zależało mi na tym, żeby założyć 

rodzinę. I z tą myślą żyłam przez wiele lat, jak to zrobić nie rezygnując z chęci posiadania 

męża i dzieci. I właśnie kiedy poznałam Opus Dei bliżej, zaczęłam chodzić na spotkania, 

czytać książki, dowiedziałam się, że jest taki święty – Josemaria (teraz już święty, choć wtedy 

jeszcze nawet nie był błogosławiony, był sługą Bożym wtedy). Dowiedziałam się, że on coś 

takiego głosił, że można być święty w codzienności, w takim zwykłym życiu. To, co się robi, 

trzeba robić tak, żeby być świętym. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o stan, nie trzeba 

być zakonnikiem, księdzem, nie trzeba mieć stanu duchownego, żeby dojść do doskonałości, 
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świętości, móc jej szukać. I to było dla mnie odkrycie. To, czego szukałam – zaczęło się od 

Dobraczyńskiego, to było takie natchnienie pod wpływem jego książki – ale Pan Bóg tak 

pokierował, że tego właśnie w życiu szukałam. No i kiedy dowiedziałam się, że właśnie Opus 

Dei to jest miejsce dla osób, które właśnie nie zmieniają swojego stanu, trybu życia, no nie 

wiem – nie rzucają zawodu, rodziny, tylko po prostu żyją takim życiem, jak żyją, może nieco 

inaczej – z pewnymi wymaganiami, ponieważ chcą właśnie w tym miejscu być świętym. 

Wtedy już wiedziałam, że to coś dla mnie i jakby głębiej w to wchodziłam.” 

 

 Pryscylla jest wśród moich rozmówców pewnym wyjątkiem – wydaje się, że szukała 

czegoś takiego, jak Opus Dei, zanim dowiedziała się o jego istnieniu. Końcówka jej 

wypowiedzi to niemal książkowa definicja Dzieła. Warto także zapamiętać historię o pisarzu 

Janie Dobraczyńskim i czasach PRL, gdyż niebawem będzie okazja do niej powrócić. 

Podobne odczucia do Pryscylli, choć nieco słabiej sprecyzowane, ma Persyda. Znowu 

(poprzednio u księdza Gajusa) pojawia się nacisk na słowo „normalność”. 

 

Persyda: „Ja wcześniej już będąc w szkole średniej trochę chodziłam na takie spotkania 

oazowe i przyznam, że było mi to potrzebne, taka ciągłość formacji. Potrzebowałam 

rzeczywiście, bo tu przyjechałam, nie miałam ani kierownika duchowego, nie miałam żadnej 

takiej grupy, gdzie mogłabym iść raz w tygodniu, czy na dwa tygodnie i spotkać się z ludźmi, 

jakby sił zgromadzić w sobie. I zaczęłam chodzić na takie spotkania, pierwsze to były takie 

formacyjne, pogadanki. Ja znam bardzo wiele osób, które były w Oazie w szkole średniej i 

potem studia, i nie ma czegoś... Nie wiem, nie znam dokładnie innych ruchów, jak 

Neokatechumenat, czy inne, ale nie ma po prostu czegoś takiego wymyślnego w Opus Dei, 

nie różni się to tak bardzo. Po prostu jest życie i my powinniśmy się uświęcać w swoim życiu, 

poprzez pracę, właśnie modlitwę... I nie ma czegoś nienormalnego.” 
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Relacje z zewnątrz o Opus Dei 

...czyli przez ciekawość do poznania 

Kuźnia, nr 428: 
Nie szukaj pociech poza Bogiem. – Posłuchaj, co napisał ów kapłan: „Nie należy bez 
potrzeby wywnętrzniać serca przed jakimś innym przyjacielem!” 
(Escriva 1988/2001, s.694) 

 

 

 Różnego typu pogłoski o Dziele zwykle poprzedzają fizyczne pojawienie się wiernych 

Prałatury w danym kraju, nie inaczej było w przypadku Polski. Opus Dei praktycznie już u 

początków swej działalności miało opinię organizacji wielce tajemniczej. Nie zmieniło się to 

do dzisiaj, ponieważ swego rodzaju skrytość (dyskrecja) należy do specyfiki tej organizacji 

(patrz cytat powyżej, po szersze wiadomości odsyłam do podrozdziału poświęconemu 

otoczeniu Prałatury). 

Wielu dziennikarzy i nie tylko, próbowało rozgryźć tę tajemnicę, powstało w tym celu 

całe mnóstwo książek, artykułów, audycji i programów. Ukazywały one Dzieło raz w 

lepszym, raz w gorszym świetle, ale (ta jedna rzecz pozostała niezmienna) w znacznej 

większości opierały się na fałszywych danych lub po prostu na domysłach. W tych warunkach 

nastawienie autorów tych publikacji zwykle determinowało reakcje odbiorców, ale i tu jedna 

rzecz pozostała niezmienna – zawsze powodowały naturalną ciekawość. 

Posłuchajmy relacji dwójki osób, które przez ciekawość, z chęci poznania prawdy, 

trafili do Opus Dei: 

 

Nereusz: „A Dziełem się zainteresowałem nie przez znajomego tylko znacznie wcześniej. Nie 

wiem ile pan ma lat, ale to było zaraz po stanie wojennym. O dziwo – w Polskim Radiu, 

bodajże na programie pierwszym, była audycja na temat Dzieła w pozytywnym kontekście! 

Powiem panu dlaczego. Oni to uzasadnili w ten sposób: w tym radiu redaktor, ja to pamiętam 

jak dziś, mówił, że w Hiszpanii też w pewnym momencie był taki marazm w społeczeństwie i 

Escriva swoimi naukami jakby ruszył je do przodu, że ludzie zaczęli chętniej pracować i tak 

dalej. Nie wiem o jakim on kontekście historycznym mówił o Hiszpanii, ale nawiązywał tu. 

Po stanie wojennym – teatry nie grały, było takie wycofanie się narodu, zaczęli pić, jak to po 

powstaniach nieudanych naszego narodu. I dlatego to puścili. To było... Coś chcieli osiągnąć. 

I to pierwsze moje zetknięcie było. Drugie – był taki tygodnik Spotkanie, nie wiem, czy pan 

pamięta, przez pana Iławickiego prowadzony, bardzo dobry. I tam był artykuł i wywiad z 

prałatem, księdzem Stefanem. I ja po przeczytaniu rozmawiałem ze szwagrem i on 
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powiedział: kolega tam chodzi, jak chcesz zobaczyć, to możesz tam iść. I po prostu 

powiedział kiedy są spotkania, poszedłem... Także pierwsze zainteresowanie przez audycję.” 

 

 W tym miejscu warto sobie przywołać opowieść Pryscylli o tworzącym w czasach 

PRL pisarzu, Janie Dobraczyńskim. Przypomnę, że w latach 80-tych należał on do WRON, 

organizacji skupionej przy generale Jaruzelskim. Nie wiem, jaka była wiedza i związki tego 

pisarza z Opus Dei, zapewne nikłe lub żadne, ale z relacji mojej rozmówczyni wynika, że 

nieobce mu były idee głoszone przez Dzieło. Audycja w Polskim Radiu, którą słyszał 

Nereusz, to drugi przykład na to, że ówczesnej władzy było pod kilkoma względami po 

drodze z formacją Prałatury. Podobnie z resztą, jak swego czasu władzy generała Franco w 

Hiszpanii. 

Można by z tego wyciągnąć wiele daleko idących wniosków i nie raz już to zrobiono. 

Trudno jednak oprzeć się takiej prostej myśli: chyba każdej silnie zcentralizowanej władzy 

odpowiada świecka część formacji Opus Dei, a zwłaszcza ta, dotycząca gorliwości w pracy i 

bezwzględnego posłuszeństwa przełożonym. Posłuchajmy zwierzeń innej osoby: 

 

Tryfena: „Pamiętam też swoje zszokowanie, bo wcześniej czytałam książki o Opus Dei w 

Polsce wydane, takie jeszcze przez komunistów wydawane i napisane. To były takie dwie 

książki, już teraz ich na pewno nie mam. Jakiś dziennikarz z Polski, z PRL-u, wyjechał do 

Hiszpanii i chciał bardzo opisać Opus Dei. I tam było pokazane, jako coś bardzo 

tajemniczego, taka masoneria w Kościele, ale on nie mógł dotrzeć w ogóle do tych tajemnic, 

cały czas chodził, to do ośrodka, to do zarządu, tu mu udostępniali, tu mu opowiadali... A on 

cały czas śledził te tajemnice i nie mógł do nich dotrzeć, i się domyślał. I ja cały czas miałam 

takie właśnie wyobrażenie o Opus Dei, z tej książki. Oczywiście – pozytywne również, ale, że 

jest to coś tajemniczego. Co bardzo dobrze działa dla Kościoła, dla Pana Boga, ale w sposób 

taki jakiś tajemniczy... A tu mi opowiadają, że to droga do świętości, przez pracę! Ja trochę 

byłam tym zdziwiona i próbowałam tam dotrzeć i się dowiedzieć, co wyróżnia Opus Dei w 

Kościele, bo samo uświęcenie przez pracę nawet, to już nie jest takie szokujące! Już po 

Soborze Watykańskim II wiemy, że świeccy w swoim życiu codziennym się uświęcają i tu 

nie ma żadnego szoku, tajemniczości, nic w tym niezwykłego!” 

 

 Tryfena czytała te przez komunistów wydawane i napisane książki w sposób typowy 

dla katolików w tamtych czasach – informacje w nich zawarte przesiewając przez gęste sito. 

Zauważmy że, pomimo ewidentnie złego nastawienia do Dzieła autorów tych książek, 
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wrażenia Tryfeny dotyczące tej instytucji pozostają pozytywne. Tajemniczość jednak nie 

została odsiana. Historia Kościoła katolickiego nie takie tajemnice kryje, wystarczy 

wspomnieć Templariuszy, czy Jezuitów. Działania w sposób taki jakiś tajemniczy (dyskretny) 

są więc jak najbardziej dopuszczalne i usprawiedliwione, byleby dla Kościoła, dla Pana 

Boga. Później jednak Tryfena uczestniczy w spotkaniu – wykładzie numerariusza z Opus Dei, 

ten mówi o Dziele, ale nic w tym niezwykłego. Powstał dysonans, ciekawość – Tryfena jest 

członkiem Opus Dei już od dziesięciu lat. 

 

 

Lektura Drogi autorstwa świętego Josemarii Escrivy de Balaguer 

...czyli o pisemnym szeptaniu do ucha 

Droga, „Przedmowa Autora” (fragment): 
Czytaj te rady bez pośpiechu. 
Zastanawiaj się nad tymi rozważaniami w skupieniu. 
Są to sprawy, które szepczę ci na ucho, 
jak przyjaciel, brat, ojciec, 
a zwierzeń tych wysłuchuje Bóg. 
(Escriva 1939/2001, s.21) 

 

 

 Przypomnę, że Droga to jedno z trzech specyficznych dzieł świętego Josemarii 

Escrivy (pozostałe to Bruzda i Kuźnia) składających się z około tysiąca krótkich myśli, 

ponumerowanych i podzielonych na rozdziały. Jako jedyna z tych trzech została wydana za 

życia Założyciela (w roku 1939), do dziś bije rekordy popularności wśród książek o podobnej 

tematyce, jej sprzedaż sięgnęła trzech milionów egzemplarzy. 

 Sposób w jaki oddziałuje na czytelnika jest dla mnie zagadką – nie ma na to żadnej 

reguły. Wielu moich rozmówców odniosło się do niej z wielkim, należnym dziełu świętego 

szacunkiem, ale bez przesadnego entuzjazmu. Osobiście miałem podobne odczucia. 

Ksiądz Gajus czytał ją mając dziesięć lat i, jak sam twierdzi, niewiele zrozumiał. 

Świadomie przebrnął przez myśli w niej zawarte dopiero kilka lat później, gdy był już 

zaangażowany w Dziele. Podobnie Julia, Febe, czy Pryscylla – wspominają, jak dużo lektura 

Drogi wniosła do ich życia, zarazem podkreślając, że w ich przypadkach inne czynniki 

okazały się ważniejsze przy podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Opus Dei. 

 

Febe: „Jak zapoznałam się z Drogą, to można powiedzieć, że to nie był szok, ale wielka 

pomoc dla mojego życia. To nie była jakaś rewolucja, ale dużo światła i pomocy. Rewolucją 
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było powołanie, ale to nie od Założyciela, ani od Drogi, ale od Pana Boga. I osoba 

Założyciela – poznałam go przez jego pisma, nie poznałam go osobiście i osoby, które z nim 

przebywały. I jak z każdą osobą – im bardziej poznajesz, tym bardziej kochasz, więc na 

początku nie kochałam go. Wydawał mi się ciekawy, niektóre rzeczy mi się podobały, inne 

nie – normalnie, jak u każdej osoby, nie byłam jakby zakochana.” 

 

Pryscylla: „Myślę, że większym szokiem była dla mnie sama informacja, że tak można, niż 

sam tekst Drogi, ale chyba u mnie było tak, że te wszystkie rzeczy wspomagały podjęcie tej 

decyzji. Droga jest taką bardzo wymagającą książką, więc jak się ją wzięło do ręki – 

wstrząsnęło i miało się ochotę realizować to, co jest tam napisane. Bez taryfy ulgowej. I 

pamiętam, że z wielką fascynacją czytałam też dalsze. Ale nie mogę powiedzieć, że 

konkretny punkt, czy jakiś przełom, wspomagało po prostu.” 

 

 Jednak w przypadku Pryscylli dzieło świętego Josemarii spełniło swoją rolę (jako 

przyczyny zetknięcia z Opus Dei) w nieco inny sposób. Nie tyle jej treść, co sama książka 

fizycznie stała się bezpośrednim pretekstem do kontaktu z ośrodkiem Prałatury. 

 

Pryscylla: „Brat pojechał spotkać się z księdzem Stefanem, przywiózł książkę Drogę, no i po 

tygodniu pojechałam ja i przywiozłam już dwadzieścia Dróg. Chcieliśmy je wszystkim 

pokazywać! Tak się zaczęło, mniejsza o późniejsze szczegóły. W ten sposób zaczął się 

kontakt z technicznej strony, z ośrodkiem. Już wiedzieliśmy, że są osoby, że są spotkania.” 

 

 Wspomniałem, bardziej na zasadzie dygresji, w celu nakreślenia tła, o tym, jak Droga 

jest zwykle postrzegana przez członków i sympatyków Opus Dei. Są jednak osoby, dla 

których jej przeczytanie okazało się kluczowym wydarzeniem w życiu duchowym. Wśród 

Pielgrzymów reprezentują je Nereusz i Tryfena. 

 

Nereusz: „Po przeczytaniu Drogi to nawet powiedziałem, że to jest geniusz! Dla mnie te 

myśli w Drodze są genialne, choćby taką prostą myśl – jestem gadułą, nawet teraz za dużo 

gadam – ale taka myśl jest zawarta: Milcz. Milczenia nie będziesz żałował, a mowy 

wielokrotnie. Taka jest prawda! Mówić kiedy to ma sens i jest potrzeba.” 

 

Tryfena: „Bo z Drogą zetknęłam się wcześniej, poznałam jeszcze na studiach, kolega mi ją 

podarował, a wcześniej pożyczył. I ja, jak tą pożyczoną Drogę dorwałam, to po prostu... 
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Jeździłam z Warszawy tutaj i z Milanówka do Warszawy na studia i ten czas – pół godziny w 

pociągu, cały czas tylko Drogę! Byłam w szoku! O jejku, a skąd ten ksiądz mnie zna, skąd 

wie, że mam takie problemy?! Takie miałam wrażenie pierwsze, jak to czytałam, szokujące, 

bardzo mi to przypadło do gustu. Żadna książka nie wywarła na mnie takiego wrażenia, jak ta 

w pierwszym momencie. To jest przecież książka, której nie czyta się tak – jeden punkt po 

drugim, a ja tak czytałam! Byłam ciekawa, co tam jeszcze wymyślił ten ksiądz!” 

 

 Widać więc dwie główne przyczyny, przez które Droga jest potencjalnie fascynującą 

książką, o tak dużym wpływie na życie niektórych osób. Pierwsza: podkreślana przez 

Nereusza „genialna prostota” rad i wskazówek w niej zawartych. Przypomina pod tym 

względem wypisy „złotych myśli” sławnych ludzi, Seneki, czy Sun Tzu. Trudno 

zakwestionować fakt, że od zawsze istnieje wśród ludzi zapotrzebowanie na mądrość podaną 

w taki sposób – skondensowany i uporządkowany. Przeczytanie kilku punktów Drogi zajmuje 

parę minut, a może dostarczyć materiału do przemyśleń na cały dzień, w tym celu książka 

została zresztą napisana. 

 Drugą przyczyną jest osobisty charakter narracji. Założyciel Dzieła zwraca się do 

czytelnika bezpośrednio, w pierwszej osobie. Nawet kiedy wypowiada prawdy bardzo ogólne, 

a nawet truizmy. W zacytowanym na początku tego punktu fragmencie z „Przedmowy 

Autora” Escriva nazywa to „szeptaniem na ucho”. Dzięki temu Tryfena mogła później 

powiedzieć, że żadna książka nie wywarła na mnie takiego wrażenia, jak ta. 

 Trudno oprzeć się takiej myśli: Josemaria Escriva pisząc Drogę wiele zaryzykował, 

przez co jeszcze więcej wygrał. Dzieło to stało się jednym z głównych „czynników 

wspomagających” decyzję o wstąpieniu do Opus Dei. Zważywszy na obecne rozmiary i 

zasięg tej organizacji, chociażby za to należy mu się ogromny szacunek (bo zdaję sobie 

sprawę, że dla wielu osób niezwiązanych z Kościołem katolickim sama jej treść może być 

trudna do przyjęcia). Dodajmy do tego, że w Drodze nie ma bezpośrednich odniesień do 

samego Opus Dei, skierowana jest do każdego Chrześcijanina. 

A dlaczego uważam, że ryzykował? – Napisał książkę na tamte czasy (lata 30-te) pod 

wieloma względami nowatorską w swej treści na tle poglądów Kościoła katolickiego (choć 

niesprzeczną z nimi), do tego bardzo wymagającą, zarazem skierowaną bezpośrednio do 

czytelnika. Trudno czasem uwierzyć w jej sukces w dzisiejszym świecie odrzucającym 

wszelkie ograniczenia, zgodnie z zasadą „anything goes”. Żeby nie być gołosłownym, 

przykład: 

 

 41



Droga, nr 592: 

„Nie zapominaj, że jesteś... koszem na śmieci. – Toteż jeśli zdarzy się, że Boski Ogrodnik 

podniesie cię, obmyje i oczyści... i napełni cię wspaniałymi kwiatami..., niech ani ich woń, ani 

ich barwy upiększające Twą brzydotę, nie wbijają cię w dumę.  

– Upokorz się! Czy nie wiesz, że jesteś pojemnikiem na odpadki?” 

(Escriva 1939/2001, s.165/166) 

 

 

Pierwsze rozmowy / spotkania / medytacje / dni skupienia w Opus Dei 

...czyli o tym, co wciąga, bo dużo daje do myślenia 

Bruzda, nr 219: 
Twoje zadanie apostoła jest wielkie i piękne. Znajdujesz się w punkcie przecięcia się 
łaski z wolnością dusz i uczestniczysz w najuroczystszym momencie życia niektórych 
ludzi: w ich spotkaniu z Chrystusem. 
(Escriva 1986/2001, s.351) 

 

 

 Bardzo ważne, co podkreślają prawie wszyscy moi rozmówcy, okazały się pierwsze 

bezpośrednie kontakty z Opus Dei. Jak wcześniej podkreślałem, do specyfiki Dzieła należy 

fakt, że kontakt taki możliwy jest jedynie po wcześniejszym powzięciu informacji o takiej 

możliwości z zewnątrz. Wydaje mi się zupełnie niemożliwą sytuacja, w której ktoś miałby 

trafić na spotkanie (dzień skupienia, medytację) „z ulicy”. Można by się zatem spierać, czy 

nie powinienem z tego punktu zrobić cały podrozdział i umieścić go zaraz po bieżącym 

podrozdziale, zgodnie z następstwem czasu. Zdecydowałem inaczej, głównie z uwagi na 

własne doświadczenia związane przeprowadzaniem badań terenowych w tej instytucji. Mimo 

to należy traktować ten punkt nie jako szósty, kolejny wyróżniony przeze mnie sposób, w jaki 

można się zetknąć z Prałaturą, a jako oddzielną całość, bezpośredni skutek którejś (jednej lub 

kilku) z pięciu poprzedzających. 

 Wspomniałem o własnych doświadczeniach. Moim pierwszym zetknięciem z Opus 

Dei było przeczytanie artykułu w tygodniku Wprost. Zgodnie z wcześniejszym podziałem na 

pięć czynników zaliczyłbym się do punktu „Relacje z zewnątrz o Opus Dei” (na marginesie 

dodam, że chociaż artykuł przedstawiał Dzieło w pozytywnym świetle, to wszyscy moi 

rozmówcy, którzy się z nim zetknęli, uznali go za wielce nierzetelny). 

Kiedy przyszło do wybierania obiektu badań do pracy magisterskiej, pomyślałem 

między innymi o Opus Dei. Wykonałem w tym celu kilka telefonów, pisałem przez pocztę 
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elektroniczną – wszystko to z dość mizernym skutkiem. Przełomem okazało się dopiero 

pierwsze spotkanie twarzą w twarz z członkiem Prałatury, Tercjuszem. Przy tej okazji po raz 

pierwszy zobaczyłem też należący do Dzieła dom, czyli tak zwany ośrodek. Zarówno mój 

rozmówca, jak i miejsce rozmowy (położenie, wystrój) bardzo mnie zaintrygowały, a nawet 

zaimponowały. Od tamtej pory, mimo, że Tercjusz (ewidentnie, choć nie wprost) starał się 

zniechęcić mnie do tego kroku, powziąłem decyzję – napiszę pracę o Opus Dei. 

Mając więc na uwadze własne przeżycia, zakładam z dużą dozą prawdopodobieństwa, 

że pierwsze bezpośrednie kontakty moich rozmówców z Prałaturą wywarły na nich równie 

duże wrażenie, co na mnie. Przyczyny tego są jednak najróżniejsze. Posłuchajmy księdza 

Gajusa. 

 

Gajus: „Byłem raz na medytacji (tak to się nazywa) – nic nie rozumiałem. No może trochę. 

Tak około pięćdziesięciu, sześćdziesięciu młodych ludzi, piętnaście do siedemnastu lat. 

Przychodzi ksiądz – zalega cisza, ksiądz coś mówi, piękna kaplica... Ale pamiętam, że 

atmosfera po zakończeniu tej medytacji – to trwało może czterdzieści minut, coś takiego – 

była bardzo radosna, graliśmy w piłkę...” 

 

 Ksiądz na swoim pierwszym spotkaniu był jeszcze nastolatkiem. Wydaje się, że urzekł 

go, a zarazem nieco onieśmielił podniosły nastrój, powaga i piękno samego miejsca. Domy 

należące do Opus Dei (a w nich szczególnie kaplice) to oddzielny temat, którym jeszcze się 

zajmę. Dodam tylko, że nie dziwię się odczuciom Gajusa – miałem podobne. Radosna 

atmosfera po spotkaniu w połączeniu z powagą księdza, kaplicy – nawet jeśli młody człowiek 

niewiele z samej medytacji zrozumiał, na pewno na długo zapadło mu to w pamięć. 

 Pozostali Pielgrzymi, którzy w rozmowie ze mną wypowiedzieli się, lub wspomnieli 

pierwsze bezpośrednie kontakty z Dziełem, skupili się na zupełnie innym aspekcie. Nie tyle 

miejsce, sama atmosfera, ale to, co usłyszeli zrobiło na nich wrażenie. W przypadku części 

Polaków łatwo to zrozumieć – przełom lat 80-tych i 90-tych, skromne początki polskiej 

Prałatury Dzieła. Jak wspomina Julia nie było jeszcze przetłumaczonych wszystkich tekstów 

Założyciela, więc członkowie mieli dużo czasu na rozmowy z zainteresowanymi. Nie 

wszyscy jednak byli w takiej sytuacji. Posłuchajmy Tryfeny i Febe. 

 

Tryfena: „No i właśnie wtedy pojawiła się możliwość, żeby na te dni skupienia w Opus Dei, 

raz w miesiącu się pojawiać, czyli nie za często. I to było bardzo dobre. To znaczy zostawiało 

bardzo głęboki ślad w umyśle, w duszy... To znaczy cały czas myślałam, co było tam 
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mówione, na jaki temat. Jak na temat pokory, to ja bez przerwy: czy jestem pokorna czy nie, 

gdzie ta pycha. Także na cały miesiąc starczało. To było dość szokujące, bo to rzadko tak 

starcza. Teraz już nie starcza, niestety... Wtedy ta świeżość taka była.” 

 

Febe: „Jak miałam czternaście lat zaczęłam chodzić i bardzo mi się podobała formacja 

duchowa. Korzystałam z tego, ale nic więcej. Zainteresowanie bardziej z potrzeby formacji, 

była taka konkretna, praktyczna, dla życia jakby. Tak poznałam.” 

 

 Co takiego porywającego jest w naukach przekazywanych podczas dni skupienia, czy 

medytacji? – Przyznam, że nie do końca rozumiem ten swego rodzaju fenomen, choć 

kilkukrotnie miałem przyjemność uczestnictwa w tego typu wydarzeniach. Z powyższych 

cytatów wynikają dwie główne cechy tej formacji: jest ona konkretna, praktyczna, dla życia 

oraz zostawia bardzo głęboki ślad w umyśle. 

Co do pierwszej cechy, przypomnę wcześniejszą wypowiedź Tryfeny: Opus Dei ma w 

szczegółach dużo do zaoferowania rzeczy, których się nie słyszy normalnie w Kościele, w 

sensie duszpasterstwa parafialnego. Podobnego zdania są prawie wszyscy moi rozmówcy. 

Cytowane podczas dni skupienia homilie świętego Josemarii, jak i nauki księży z Dzieła, 

różnią się od tego, co zwykle można usłyszeć na niedzielnej Mszy parafialnej. Różnią się 

właśnie stopniem konkretności, językiem wypowiedzi. Może to właśnie było dość szokujące, i 

dzięki temu nauka (na przykład o pokorze) starczała na cały miesiąc. 

Jedno jest pewne – istniała wśród Pielgrzymów mniej lub bardziej uświadomiona 

potrzeba, której spotkania w Opus Dei wyszły naprzeciw. Posłuchajmy na koniec Persydy. 

 

Persyda: „To są pogadanki, takie pierwsze spotkania, kiedy jeszcze nie będąc w Opus Dei 

można przychodzić i troszeczkę się już formować. Zaczęłam właśnie od takich pogadanek co 

tydzień i naprawdę dużo mi to dawało, ładowałam się nowymi siłami. Gdy zbliżał się 

czwartek wiedziałam, że wreszcie mogę pojechać i porozmawiać z ludźmi, nie wiem – 

podzielić się swymi problemami, ale też i radościami i naładować te akumulatory na następny 

tydzień.” 
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II.2 APOSTOŁOWANIE 

Droga, nr 643: 
„Nie ujawniaj zbyt łatwo szczegółów swojej pracy apostolskiej. 
Czyż nie widzisz, że świat jest pełen nieporozumień 
wypływających z egoizmu?” 
(Escriva 1939/2001, s.178) 

 

 

 Opisując pracę apostolską członków Opus Dei pozostajemy w tym samym miejscu na 

metaforycznym okręgu, wyznaczonym przez ciało węża Uroborosa. Diametralnie jednak 

zmienia się perspektywa spojrzenia na ten sam proces. Spróbuję poprzez wypowiedzi 

Pielgrzymów pokazać jak to jest być podmiotem, a nie jak dotychczas – przedmiotem, 

apostolstwa. 

 Na wstępie warto zaznaczyć, że rozmówcy nie byli specjalnie wylewni, gdy 

zadawałem im pytania na ten temat, postępując z resztą zgodnie z nauczaniem świętego 

Josemarii Escrivy (patrz cytat powyżej). 

Materiał empiryczny jest więc dość skąpy i częściej będę musiał wspierać się cytatami 

z dzieł Założyciela, jednak na początek przytoczę dwie wypowiedzi, Persydy i Epeneta. 

Pierwsza tłumaczy ogólnie na czym polega praca apostolska członków Prałatury, Persyda 

wymienia podstawowe jej rodzaje. Druga to obrazowa metafora apostolstwa. 

 

Persyda: „Cały czas mamy apostołować, tam gdzie jesteśmy, w swoich środowiskach. Na 

przykład ja przyjechałam z Warszawy, to starałam się tutaj poznać jak najwięcej osób i 

rozmawiać z nimi o tym. Też własnym przykładem, zapraszam kogoś do siebie... I nawet to, 

że mam troje dzieci, a nie jedno dziecko. Ale też są konkretne zadania apostolskie, czyli na 

przykład – jeśli mam jakieś kontakty w mediach, żeby starać się to wykorzystywać.” 

 

Epenet: „Jak pierwsi Chrześcijanie, normalnie, w społeczeństwie. Tak jak tak jak zaczyn. 

Zaczyn musi być skoncentrowany, mocny – to jest ta formacja, którą dostajemy – a potem 

musi się rozproszyć. Jeżeli się nie rozpuści, to nie spełnił swojej roli. Czyli koncentrujemy się 

– dostajemy formację, a potem rozpuszczamy się w zupie, nadajemy jej smak.” 

 

 Z odpowiedzi Persydy wynika kilka podstawowych rzeczy dotyczących pracy 

apostolskiej. Przede wszystkim z założenia trwa cały czas – członek Dzieła powinien zawsze i 

wszędzie pamiętać, że stanowi swego rodzaju świadectwo swojej wiary i wierności Opus Dei. 
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Nawet wtedy, gdy otoczenie nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia z wiernym Prałatury. 

Dalej Persyda, podając przykłady, opisuje, jak teoria przekłada się na praktykę („apostolstwo 

przyjaźni”, własny przykład oraz konkretne zadania apostolskie). 

 Epenet odpowiedział na moje pytanie w sposób bardziej ogólny, zadośćuczynił tym 

samym zaleceniom Założyciela o nie ujawnianiu szczegółów swojej pracy apostolskiej. 

Często spotykałem się z przechodzeniem na wyższy poziom ogólności, gdy rozmowa ciążyła 

ku pewnym tematom. Sytuacja zmieniała się dopiero, gdy zadawałem znacznie 

precyzyjniejsze pytania, jakby udowadniając tym samym, że posiadam już jakąś wiedzę o 

Opus Dei. 

Epenet porównał apostołujących członków Dzieła do pierwszych Chrześcijan, użył też 

metafory „zaczynu”. O ile ta druga jest zrozumiała i na pewno trafna, to stawianie w jednym 

szeregu wiernych Prałatury i naśladowców Chrystusa z początków naszej ery w pierwszej 

chwili wydało mi się przesadzone. Jednak w miarę upływu czasu, patrząc z nieco innego 

punktu widzenia, stopniowo przekonywałem się do tego porównania. Dość powiedzieć, że 

stąd narodził się pomysł nadania bohaterom mojej opowieści biblijnych imion roboczych, na 

użytek tej pracy. 

Ową, bardzo ogólną, zasadę funkcjonowania pracy apostolskiej Dzieła, zarysowaną 

przez Epeneta, uszczegóławia nieco jego żona – Julia, dodając jeszcze jeden bardzo ważny 

aspekt. 

 

Julia: „U nas jest takie przedszkole, które nazywa się „katolickie” i dla mnie jest to bardzo 

przykre, że jest to po prostu zdobywanie klientów przez tą etykietę. Przez to, że ja się 

nazywam katolicka, to chodźcie do mnie wszyscy, którzy się uważacie katolikami. To jest 

sprawa do wyjaśnienia, ale wydaje mi się, że lepszą filozofią jest powiedzenie, że to będzie 

dobre, bardzo dobre przedszkole, o bardzo dobrym poziomie i dopiero jak ktoś się zapyta 

dlaczego, to wtedy odpowiedzieć, że jest ono katolickie, bo ja wierzę. To nie jest tak: ja 

jestem z Opus Dei, jestem wzorem, popatrz jak mam pozmywane. To po prostu nie jest to! To 

by było takim wypaczeniem strasznym. Przecież wiadomo, że każdy jest słaby i robi błędy, 

dziwacznie się zachowuje bardzo często. Bo każdy jest inny, czy jest w takiej, czy innej 

wspólnocie, czy jest księdzem, czy biskupem nawet, czy kimkolwiek. Jest człowiekiem 

przede wszystkim i nosi... swój plecak.” 

 

 W porównaniu do działalności (w praktyce) wielu innych instytucji związanych z 

Kościołem katolickim w sprawie głoszenia wiary i ewangelizacji, w Opus Dei istnieje jakby 
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odwrócenie sytuacji. Najpierw staranie o to, aby być dobrym i aby to, co robię było dobre, a 

dopiero potem i tylko, gdy ktoś zapyta – mówić skąd ma się motywację. 

Takie podejście to kolejny „rys Dzieła”. Nie wynika ono z jakiejś przesadnej 

skromności i pokory. Tego typu apostolstwo jest po prostu skuteczniejsze, zwłaszcza, jeśli w 

tym miejscu przytoczyć słowa Założyciela: 

 

Bruzda, nr 735: 

„Nie wystarczy być dobry: trzeba na takiego wyglądać. Co byś powiedział o krzaku róż, który 

dawałby wyłącznie kolce?” 

(Escriva 1986/2001, s.495) 

 

 Przykład takiego apostolstwa podaje Epenet (jak widać najwięcej na ten temat 

dowiedziałem się od małżeństwa Julii i Epeneta). 

 

Epenet: „Naturalnie: czy idziemy na piwo z kolegą, czy rozmawiamy o rodzinie – buduje się 

pewna relacja, nic na siłę. Na bazie przyjaźni, zaufania. Pierwsza zawsze jest jakaś bliskość, 

dopiero potem ewentualnie pokazanie gdzie jest ten mój zegar i co go napędza tak naprawdę. 

Ale zawsze jest przyjaźń na początku i często na tym się kończy, jak widzimy, że nie bardzo 

ktoś chce, to wtedy zostajemy przyjaciółmi i koniec, a jeżeli czujemy, że ktoś mógłby mieć 

powołanie, to dlaczego mu nie pomóc.” 

 

 Oprócz potwierdzenia dla wcześniej cytowanych słów Julii, w wypowiedzi Epeneta 

poruszone są jeszcze dwie ważne kwestie, o których była już mowa przy okazji opisywania 

pierwszych zetknięć z Opus Dei. Pierwsza – sprawa inicjatywy, czyli kto tak naprawdę szuka, 

a kto jest szukany (jeżeli czujemy, że ktoś mógłby mieć powołanie, to dlaczego mu nie pomóc). 

Druga to wspomniane już kilka razy „apostolstwo przyjaźni”. Przypomnę, że w 

jednym z wcześniejszych cytatów Persyda wymieniła trzy rodzaje apostolstwa. W nieco 

podobnym stylu wypowiada się święty Josemaria w Drodze: 

 

Droga, nr 802: 

„Chciałbyś zdobyć dla twego dzieła apostolskiego tego mędrca i tamtego bogacza, i tego 

trzeciego, pełnego cnót i rozwagi. Módl się, ofiaruj umartwienia i pracuj nad nimi za pomocą 

swego przykładu i słowa. Nie chcą przyjść? – Nie trać spokoju: widocznie nie są potrzebni. 
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Czy sądzisz, że w czasach Piotra nie było ludzi mądrych, rozważnych i cnotliwych, którzy 

pozostali poza dziełem apostolskim tych pierwszych dwunastu?” 

(Escriva 1939/2001, s.218/219) 

 

 Pomińmy chwilowo „mędrców i bogaczy” oraz „nie tracenie spokoju”, skupmy się 

nad pracą nad nimi za pomocą swego przykładu. Posłuchajmy rady Prałata Escrivy oraz, po 

raz kolejny, słów Julii: 

 

Kuźnia, nr 858: 

„Pierwszym krokiem do przybliżenia innych do drogi Chrystusowej jest to, by widzieli, że 

jesteś radosny, szczęśliwy i w sposób pewny podążasz ku Bogu.” 

(Escriva 1988/2001, s.810) 

 

Julia: „I ta sama filozofia jest w spotkaniu. Jeżeli ja jestem bardzo szczęśliwa w życiu 

(naprawdę czuję się tak i myślę, że to widać), że mam dzieci, że mam męża, że mogę 

prowadzić dom, odnajduje szczęście w tym, że na przykład wyjdzie mi ciasto dobrze. I 

dopiero, jeżeli ktoś... wyczuwam to po prostu, jeżeli poznaję jakieś panie w szkole, czy 

przedszkolu, czy w pracy, jeżeli ktoś pracuje... To widać to – że jest szczęśliwy, robi dobrze 

(to znaczy stara się, na przykład nie dodałam mąki do sernika i wyszedł taki...), gdy ktoś stara 

się dobrze pracować i być szczęśliwym przez to, i jest szczęśliwy, i dopiero później, w tych 

rozmowach, jak ktoś zapyta dlaczego, to mówię – wiara w Boga!” 

 

 Ostatnim z trzech wymienionych przez Persydę rodzajów pracy apostolskiej są 

konkretne zadania apostolskie. Na ten temat posiadam najmniej materiałów empirycznych, 

wielu rzeczy mogę się jedynie domyślać. Jedyna wypowiedź bezpośrednio na ten temat 

pochodzi z wywiadu z Tryfeną. 

 

Tryfena: „Niektórzy organizują na przykład takie kluby dla dzieci, dla dziewcząt, albo dla 

chłopców – bo to jest zawsze osobno. Po to żeby te dzieci z okolicy zebrać i w jakiś sposób je 

formować, bo taki klub ma polegać na tym, że te dzieci coś robią, ale jednocześnie mają taką 

formację religijną, moralną. Mają jakąś pogadankę króciutką, jakieś zadanie wyznaczone. To 

jest dość ciekawe. Mnie na to nie stać w tej chwili, więc tego nie robię, choć może i bardzo 

bym chciała. W tej chwili nie bardzo się czuję na siłach. Są też prowadzone pogadanki, takie 

dla osób dorosłych, tutaj na przykład [Julia] prowadziła taką pogadankę dla pań raz w 
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miesiącu. Ale w ogóle ta praca, to nie chodzi o to, żeby robić takie konkretne rzeczy, tylko w 

życiu codziennym. Spotykamy się z ludźmi. Przede wszystkim to jest modlitwa, to jest ta 

praca codzienna, którą się ofiarowuje w intencjach... no i te kontakty codzienne, które czymś 

tam owocują.” 

 

 Co ciekawe – o wzmiankowanych pogadankach Julia w rozmowie ze mną nie 

wspomniała nawet słowem, dowiedziałem więc się o nich z trzeciej ręki. Mogę się zatem 

domyślać, że o wielu innych, podobnych działaniach również nie dane mi było usłyszeć. 

Jedynie Persyda we wcześniej cytowanej odpowiedzi mówiła, że jeśli mam jakieś kontakty w 

mediach, żeby starać się to wykorzystywać. 

 

 

Podsumowanie 

...czyli w skrócie o celach apostolstwa Opus Dei 

Droga, nr 301: 
Oto sekret. – Oto głośny sekret: przyczyną kryzysów na świecie jest brak świętych.  
– Pan Bóg chce mieć garstkę „swoich” ludzi w każdej dziedzinie. – Wówczas... pax 
Christi in regno Christi – pokój Chrystusa w królestwie Chrystusowym. 
(Escriva 1939/2001, s.93) 

 

 

 Niniejszy podrozdział ukazuje pewne mechanizmy, które udało mi się zaobserwować i 

wywnioskować z wywiadów. Mechanizmy działające na styku instytucji Opus Dei z jej 

otoczeniem, a przynajmniej tą jego częścią, która jest uczestnictwem w Dziele potencjalnie 

zainteresowana (lub odwrotnie). Do czego dąży Prałatura przez swoje apostolstwo (poza 

celami natury wyższej)? – Może cytat powyżej nieco rozjaśnia sprawę. 

Na koniec, jako podsumowanie, posłużę się znowu tekstem Drogi świętego Josemarii 

Escrivy, dla mnie bardzo sugestywnym. Pozostawiam bez komentarza. 

 

Droga, nr 833: 

„Potrzeba przywódców! Wzmocnij swoją wolę, aby Bóg uczynił cię przywódcą. Czy nie 

widzisz w jaki sposób działają te przeklęte, tajne organizacje?! Nigdy nie pozyskują mas. – W 

swoich jaskiniach urabiają pewną liczbę ludzi-demonów, którzy rozbudzają i podburzają 

tłumy, aby prowadzić je za sobą ku przepaściom wszelkich zamętów i wreszcie aż do... 

piekieł. – Oni niosą przeklęte nasienie. 
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A ty, jeśli zechcesz... poniesiesz ze sobą słowo Boże, po tysiąckroć błogosławione, które 

nigdy nie zwiedzie. Jeżeli będziesz wielkoduszny... jeżeli odpowiesz swoim osobistym 

uświęceniem, osiągniesz je również u innych; - królowanie Chrystusa, aby omnes cum Petro 

ad Jesum per Mariam.” 

(Escriva 1939/2001, s.227/228) 
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Rozdział III – Organizacja 

...czyli czym jest Opus Dei jako instytucja, jako wspólnota oraz jakie były jej początki 

w Polsce 

 

 

 

 Jak pokazuje poprzedni rozdział, bohaterowie mojej opowieści już przy pierwszych 

bezpośrednich zetknięciach z Dziełem często posiadali jakąś wiedzę na jego temat. Była to 

jednak wiedza w najlepszym razie niepełna i powierzchowna, a najczęściej po prostu 

fałszywa. Sytuacja zmieniała się wraz z regularnymi kontaktami z Prałaturą, to jest w miarę 

korzystania z jej formacji duchowej poznawali również Opus Dei od strony organizacyjnej. W 

pracy tej chciałbym oddzielić te dwie kwestie (najpierw pokazując czym jest, a dopiero potem 

– co głosi Dzieło), choć w praktyce są one nierozłączne. 
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III.1. PRAŁATURA PERSONALNA 

Bruzda, nr 319: 
Wieczna żywotność Kościoła katolickiego zapewnia, że prawda i 
duch Chrystusa nie pomijają różnych potrzeb czasów. 
(Escriva 1986/2001, s.379) 

 

 

Już we wstępie napisałem – Opus Dei przyjęło przewidzianą w prawie kanonicznym 

formę prałatury personalnej, stało się to w roku 1982. Jest jedyną instytucją w Kościele 

katolickim, która do dzisiejszego dnia ją przyjęła, dlatego często w literaturze, jak i w języku 

potocznym przyjęło się używać słowa „Prałatura” zamiennie z „Opus Dei”, czy „Dzieło”. Z 

pośród moich rozmówców najkrócej istotę tej formy oddał ksiądz Gajus, powiedział: Opus 

Dei jest prałaturą, taką diecezją na całym świecie. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie każdemu 

czytelnikowi to wystarczy. 

 Formę prałatury personalnej (w starszym tłumaczeniu – osobowej) do prawa 

kanonicznego wprowadził Sobór Watykański II. W przyjętym 7 grudnia 1965 roku dekrecie 

Presbyterorum ordinis czytamy między innymi: 

 

„Gdzie zaś wymagałyby tego racje apostolstwa, należy ułatwić nie tylko lepsze 

rozmieszczenie prezbiterów, lecz także trzeba zorganizować specjalne dzieła apostolskie dla 

różnych grup społecznych w jakimś kraju lub narodzie, czy w jakiejkolwiek części świata. W 

tym celu można zatem z pożytkiem utworzyć jakieś seminaria międzynarodowe, specjalne 

diecezje lub prałatury osobowe i inne tego rodzaju instytucje, do których, dla dobra całego 

Kościoła, mogą być przeznaczeni lub inkardynowani prezbiterzy, w sposób do ustalenia dla 

każdego z tych poczynań i zawsze z zachowaniem praw ordynariuszy miejscowych.” 

(„Sobór Watykański II – konstytucje, dekrety, deklaracje” 1967, s.502) 

 

Geneza tego punktu dekretu leży w nierównomiernym rozłożeniu powołań 

kapłańskich pomiędzy diecezjami całego świata. Powodowało to spore utrudnienia natury 

praktycznej. Kościół poprzez ten dokument podkreśla, że dar duchowy, otrzymany przez 

prezbiterów w święceniach, przygotowuje ich nie do jakiejś ograniczonej i zacieśnionej misji, 

lecz do najszerszej i powszechnej misji zbawienia (ibid. s.502). 

Widać więc, że dokument soborowy jedynie wskazuje na pewien problem i 

sygnalizuje, jak należy go rozwiązać. Czym więc jest prałatura osobowa? – Jest strukturą 

jurysdykcyjną i hierarchiczną. (...) Podlega prałatowi, posiada własnych kapłanów, mogą zaś 
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do niej przystępować osoby świeckie, które pragną uczestniczyć w dążeniu do celów 

pasterskich prałatury. (Romano 1997/2002, s.45) Słowa księdza Gajusa (taka diecezja na 

całym świecie) są więc jak najbardziej na miejscu – prałatura, podobnie jak diecezja, ma 

swojego biskupa (prałata), duchownych i wiernych. Brak jej jedynie ograniczeń 

terytorialnych, dlatego jest „osobowa”. Wierni Prałatury podlegają więc jakby dwóm 

biskupom jednocześnie, jednemu ze względu na miejsce zamieszkania, drugiemu – ze 

względu na przynależność organizacyjną. Najczęściej zwierzchność należy jednak do prałata 

Dzieła. Wymagania stawiane wiernym Opus Dei są znacznie bardziej szczegółowe i sięgają 

głębiej w ich życie osobiste, jednak ich natura jest ta sama, co szeroko pojętych „obowiązków 

religijnych” każdego innego katolika. Także dotyczą uczestnictwa w obrzędach, modlitwy, 

postów – będzie jeszcze okazja szerzej o tym napisać. Członek Opus Dei jest więc niejako 

automatycznie przykładnym parafianinem w swoim miejscu zamieszkania, tam zresztą 

najczęściej uczestniczy w Mszy Świętej i przyjmuje Sakramenty. 
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III.2. STRUKTURA 

Droga, nr 624: 
Hierarchia. – Każdy element na swoim miejscu. – Cóż by się 
stało z obrazem Velazqueza, gdyby farby zaczęły się mieszać, 
osnowa rwała się, zaś ramy pękały na kawałki? 
(Escriva 1939/2001, s.173) 

 

 

 Hierarchia, porządek – to słowa, które w nauczaniu Założyciela Opus Dei pojawiają 

się bardzo często, zarówno w odniesieniu do życia jednostki, jak i do różnych organizacji i 

przedsięwzięć (często w domyśle, lub bezpośrednio do samego Dzieła). Wydawało mi się to 

na tyle znaczące, że często pytałem swoich rozmówców o znaczenie tych pojęć w ich życiu 

oraz w funkcjonowaniu instytucji do której należą. Odpowiedzi były dość zaskakujące, 

posłuchajmy Febe i Akwili. 

 

Febe: „Czy hierarchia jest ważna? – W Opus Dei nie jest ważna, jest potrzebna. Jest prałat i 

dyrektorzy, którzy rządzą i formują. Nie ma „zostałaś dyrektorką, gratulacje!” Jak najbardziej 

służba. Trzeba zostawić pracę zawodową, którą lubisz, i zajmować się innymi sprawami – 

czasem będzie jakby prałat dysponował. Jest całkowitą służbą, nie ma, że jestem ważniejsza i 

rządzę. To nie jest na podstawie rządzenia, nie ma panowania. Czyli hierarchia jest potrzebna, 

żeby to móc organizować, pomagać, być kanałem dla innych, ale nie w sposób władzy, 

manipulacji.” 

 

Akwila: „Uporządkowane jest. Hierarchiczne z resztą też, bo sam Kościół jest hierarchiczny. 

Natomiast członkowie Opus Dei mają całkowitą swobodę, która polega na tym, że można 

wejść i wyjść z Dzieła kiedy się chce.” 

 

 Spodziewałem się lakonicznych odpowiedzi twierdzących, tymczasem często były one 

dłuższe, opatrzone komentarzem. Jakbym trafił w czuły punkt, albo przynajmniej na temat, 

który często poruszali inni zainteresowani Prałaturą. Febe wykłada naturę władzy (służby), 

którą posiada jako dyrektorka ośrodka Prałatury, zgodnie z resztą z nauczaniem świętego 

Josemarii Ecrivy: 
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Kuźnia, nr 683: 

„Kiedy się naprawdę posiada miłość, nie ma się czasu na szukanie samego siebie; nie ma 

miejsca na pychę: znajduje się tylko okazje do służenia!” 

(Escriva 1988/2001, s. 766) 

 

Akwila natomiast zdaje się tłumaczyć (usprawiedliwiać) hierarchiczność Dzieła przez 

analogię do Kościoła, natychmiast podkreślając swobodę wejścia i wyjścia z organizacji. 

Tak, czy inaczej Dzieło jest i hierarchiczne i uporządkowane, jak mówi właśnie Akwila. Jego 

struktura jest liniowa, najwyższe władze tej instytucji znajdują się w Rzymie. Na szczycie 

hierarchii stoi prałat, do dyspozycji ma dwa centralne organy pomocnicze – Rady. 

 

„Rada Generalna jest złożona z mężczyzn i prowadzi działalność duszpasterską wśród 

mężczyzn oraz Asesoria Centralna, która składa się z kobiet i koordynuje przedsięwzięcia 

apostolskie przeznaczone dla kobiet. (...) Nad tym dwoma organizmami, prócz prałata, pieczę 

sprawują wikariusz generalny i wikariusz sekretarz generalny. (...) Radzie żeńskiej przewodzi 

Sekretarz Centralna.” (Romano 1997/2002, s.167) 

 

 Rady te można porównać do rządów państw – składają się z członków Opus Dei 

odpowiedzialnych za konkretny wycinek działalności Prałatury, oraz z delegatów 

regionalnych (nominacja na osiem lat). Regiony odpowiadają państwom, w których Dzieło 

prowadzi działalność. 

 

„Regiony tworzące Prałaturę są ustanawiane przez prałata w porozumieniu z Radami 

centralnymi. Na czele tych regionów stoi wikariusz (lub konsyliarz) regionalny wraz z dwoma 

ciałami, odpowiadającymi Radom centralnym. (...) Dzielą się na ośrodki. Każdym 

ustanowionym kanonicznie ośrodkiem Prałatury kieruje dyrektor, wspomagany przez lokalną 

Radę. (...) Ośrodki tworzą podstawową strukturę w Prałaturze.” (ibid. s.168) 

 

 Pierwsze, co przyciąga uwagę – już na najwyższych szczeblach hierarchii istnieje 

podział na tak zwaną „sekcję męską” i „sekcję żeńską”. To bardzo ciekawe i 

charakterystyczne dla Dzieła, dlatego często w wywiadach poruszałem tę kwestię, warto się 

nad nią na dłużej zatrzymać. Najobszerniej genezę i istotę tego podziału opisała Febe: 
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Febe: „Założyciel nie planował podziału na płci. On po prostu, jak zobaczył Opus Dei, 

zrozumiał, że to z mężczyznami i tak zaczynał pracować. Zdawał sobie sprawę, że w innych 

instytucjach, gdzie były kobiety i mężczyźni, było zamieszanie. Nie to, że nie chciał kobiet – 

kochał matkę, siostrę – on nie wiedział, że ma pracować z kobietami. Później Pan Bóg 

sprawił, że zrozumiał, że kobiety też mają być w Dziele, to nastąpiło parę lat później. A 

skutki? Bardzo pozytywne. Psychika męska jest inna, dzięki Bogu, niż psychika kobiety – są 

uzupełniające, ani lepsze ani gorsze od siebie. Potrzebujemy innej formacji, adekwatnej do 

bycia kobietą. My kobiety formujemy bardzo dobrze, bo one rozumieją o co nam chodzi. Tak 

samo mężczyźni między sobą. My możemy współdziałać i uzupełniamy się, tak jak to jest w 

rodzinach, ale nie zastępujemy się. I nie chodzi tylko o działania materialne, ale w ogóle w 

życiu – kobiety dają to, co dają, a tego, co dają mężczyźni – nie. Także jestem feministką, ale 

feministką w tym sensie, że kobieta jeżeli ma możliwości i chce, to musi pracować. Ale 

jestem zwolennikiem Pana Boga, tego, co mówi – za świętym Pawłem: „mężczyzna jest 

głową kobiety” I to rozumiem doskonale, nie ma w tym żadnego upokorzenia dla kobiet. 

Widzę, że wiele moich przyjaciółek tego nie rozumie, ale trudno – natura jest naturą.” 

 

 Wydaje się, że wspomniany podział wynika z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze 

– historycznie Opus Dei było najpierw organizacją stricte męską. Wydaje się więc, że w 

praktyce organizacyjnej łatwiej było dobudować sekcję żeńską, niż dopuścić w którymś 

momencie do męskiego towarzystwa kobiety, aby było zamieszanie. Po drugie – jednym z 

głównych celów działalności Opus Dei jest formowanie swoich wiernych, o ile to możliwe – 

jak najbardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb członków i sympatyków. 

Najwyraźniej uznano, że podstawowym kryterium, które najbardziej różnicuje tę potrzebę, 

jest płeć. To o tyle ciekawe, że w większości innych organizacji religijnych jest to raczej 

wiek, ewentualnie jakiś stopień wtajemniczenia (często związany ze „stażem” w danej 

organizacji). 

 Sami członkowie Dzieła widzą przyczynę w zupełnie innym wymiarze. Mówią, że 

Założyciel „ujrzał” Opus Dei w ten, a nie inny sposób, albo, że „zrozumiał” je. Zresztą 

powstanie pomysłu, czy też idei Dzieła w umyśle świętego Josemarii owiane jest tajemnicą, 

do czego on sam się przyczynił. Niechętnie wypowiadał się na ten temat, a jeżeli już to czynił, 

mówił najczęściej: Pan sprawił, że ujrzałem Dzieło (ibid. s.31). Daje to wiele do myślenia, 

zarazem sugeruje nadprzyrodzony charakter owej „wizji”. 

 W dalszej części swojej cytowanej powyżej wypowiedzi Febe mówi o skutkach 

podziału na płci. Dla równowagi zdanie przytoczę Nereusza na ten sam temat. 
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Nereusz: „Jest bardzo korzystny. Między innymi, o tym zapomniałem powiedzieć na wstępie, 

to mi się bardzo podobało, duży plus. Męskie towarzystwo jest potrzebne w dzisiejszym 

świecie, mówię o swoich odczuciach, takie odejście – jesteśmy w męskim gronie. Jest typowa 

formacja męska. Ja pamiętam kiedyś, jak były rekolekcje wielkopostne, to były nauki stanowe 

tylko dla mężczyzn, teraz już tego nie ma, nie wiem dlaczego. Były rekolekcje dla samych 

kobiet, i też tego nie ma. Te dwie sfery się nie przenikają - mimo, że nawet moja siostra 

chodzi, my w ogóle nie rozmawiamy o tym. Zupełnie w towarzystwie nie ma na ten temat 

rozmowy.” 

 

 Oboje znajdują same pozytywne strony wspomnianego stanu rzeczy. Mówią o 

potrzebie innej formacji, o męskim i żeńskim towarzystwie jako swoistej „odskoczni” od 

tego, co jest na co dzień. Pojawia się metafora rodziny, nie pierwszy i nie ostatni raz (o 

preferowanym w Dziele modelu rodziny będzie jeszcze okazja napisać). Trochę to dziwi 

zważywszy na fakt, że tak naprawdę mają niewielkie pojęcie o tym, jak ta formacja wygląda 

w przypadku przeciwnej płci. Zupełnie w towarzystwie nie ma na ten temat rozmowy, nawet 

między bratem a siostrą, czy, jak pokaże wypowiedź Persydy, między małżonkami! 

 

Persyda: „Nie ma na przykład ogólnych spotkań, kręgów dla mężczyzn i dla kobiet. Każdy 

może sam i powinien. Jeżeli są małżonkowie, to nie ma  wypytywania, kontrolowania się 

nawzajem, czy zrobiłeś dzisiaj to, czy tamto... Nie, nie ma takiego kontrolowania.” 

 

 Jak to wygląda w praktyce? – Persyda mówi, że nie ma koedukacyjnych spotkań, dni 

skupienia, czy kręgów. Ogólniej na ten temat wypowiedziała się Febe. 

 

Febe: „Formacja, ośrodki, sprawy ekonomiczne, organizacyjne są całkowicie oddzielne. Ja 

nie wiem na przykład, kto w najbliższym męskim mieszka w męskim ośrodku. Nie interesuje 

mnie to. Jeżeli z powodu pracy znam – to bardzo dobrze, ale nigdy z powodu ciekawości. To 

strata czasu. Każdy zajmuje się swoją pracą, jest a swoim miejscu. Współpraca istnieje, bo 

Dzieło jest jedno. Są tak zwane dzieła korporacyjne, na przykład uniwersytet – wiadomo, że 

jest koedukacyjny. Dzięki Bogu nie mamy z tym żadnego problemu!” 

 

 W zasadzie wszystko jest więc oddzielone, spięte jedynie u góry osobą prałata. 

Dopiero na samym dole są tak zwane dzieła korporacyjne (obu sekcji jednocześnie), 
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wymuszone przez konkretne realia i sytuacje. Do tego stopnia, że prawie nie ma komunikacji 

między męskim i żeńskim ośrodkiem w tym samym mieście, a Febe dziękuje Bogu, że nie ma 

problemów przy dziełach korporacyjnych! Zatem w Opus Dei dominują zapewne relacje 

„góra – dół”, jak przystało na organizację o strukturze liniowej, a podział na sekcje jest 

bardzo głęboki. 

 Na tym zakończyłbym temat podziału według płci. O szczegółowych zasadach 

funkcjonowania władz centralnych, regionalnych, czy też Rad lokalnych niewiele mogę 

powiedzieć na podstawie badań terenowych, jakie przeprowadziłem. Wiem jedynie, że na 

pewno Tercjusz (jako dyrektor ds. informacji) oraz Febe do nich należą. I jedynie Febe 

właśnie wypowiedziała się, chociaż bardzo ogólnikowo, na temat pracy dyrektora ośrodka 

Prałatury. 

 

Febe: „Wiąże się z tym dużo obowiązków organizacyjnych. Szczególnie organizowanie 

formacji duchowej, apostolskiej, doktrynalnej wiernym prałatury, ludziom z Opus Dei, ale nie 

tylko – też ludziom korzystającym z tej formacji. Pracownicy, młode dziewczyny, przyszłe 

szkoły dla dziewcząt... To trzeba programować, to jest taka sama praca, jak dyrektora 

przedsiębiorstwa, tylko cele są jakby bardziej ludzkie, dobre cele. Wyniki takiej formacji nie 

są namacalne, widać je jakby oczami wiary. Ile owoców mojej pracy? – Pan Bóg wie. Widzę 

wiele rzeczy, ale niektórych nie widzę. Ale minimum osób jest potrzebnych do tego, żeby 

była możliwa ta formacja.” 

 

 Ośrodki, jak wspomniałem wcześniej, tworzą podstawową strukturę w Opus Dei. 

Bywa, szczególnie w początkowym okresie działalności Prałatury w danym miejscu, że 

ośrodek stanowią po prostu same osoby, ale najczęściej całość dopełniają „domy” Opus Dei. I 

to nie byle jakie domy. W nich właśnie odbywają się wszelkie spotkania wiernych, są także 

miejscem zamieszkania księży i numerariuszy Dzieła. Te, które widziałem w Warszawie, 

sprawiają ogromne wrażenie – położone w ładnych, willowych okolicach, urządzone ze 

smakiem, pedantycznie wprost czyste i zadbane. W każdym z nich znajduje się kaplica i jest 

zawsze najefektowniejszym zakątkiem, można tu nawet mówić o przepychu. 

 Podzieliłem się w rozmowie tymi wrażeniami z Julią. Zgadzała się ze mną, 

szczególnie co do kaplic, na koniec dodała: 

 

Julia: „Zwróć uwagę na korytarze, są takie zwyczajne. Oczywiście jest pomalowany... teraz 

tam na Krzyckiego było tak, że lepszą farbą. I się pytam, jaka to jest farba? – „Słuchaj, taka 
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farba, żeby już potem nie musieć tego malować co roku. Tyle ludzi tu przychodzi, a tak 

wystarczy tylko wytrzeć.” Także w gruncie rzeczy jest to oszczędność – inwestują w droższą 

farbę, później oszczędzają na wieloletnich remontach. Czyli jest ta materia, ale ona nie jest 

celem.” 

 

 Znowu trudno się oprzeć wrażeniu, że padła odpowiedź na pytanie, którego nie 

zadałem (jak w przypadku tematu hierarchiczności Dzieła). Jakby próba tłumaczenia czegoś. 

W świetle ogólnej i utrwalonej opinii o bogactwie Opus Dei ma to pewien sens, ale 

interpretację pozostawiam czytelnikowi. 

 Natomiast pytanie o finansowanie działalności Opus Dei pozostaje. Niestety nie 

jestem w stanie na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań wypowiedzieć się na ten 

temat szerzej (nigdy o to nie pytałem), jedynie Persyda coś napomknęła przy odpowiedzi na 

jakieś inne pytanie. 

 

Persyda: „Teraz jest już dużo ośrodków, ale nikt ich nie utrzymuje, one same muszą się 

utrzymywać. I na początku numerarie, które tu przyjechały, przyjechały tu jak gdyby do 

pracy. Jedna przyjechała tu na placówkę i też wykorzystanie jej było w ten sposób, że też 

zaczęła ośrodek tu zakładać... Ale też pracują zawodowo często, poza ośrodkami.” 
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III.3. RODZAJE CZŁONKOSTWA 

Droga, nr 617: 
Bądźcie posłuszni, tak jak posłuszne jest narzędzie w rękach 
artysty. Nie zatrzymuje się ono, aby się zastanowić nad tym, co 
czyni i dlaczego. Miejcie pewność, że nigdy nie powierzy się 
wam zadania, które nie byłoby słuszne i nie służyło większej 
chwale Bożej. 
(Escriva 1939/2001, s.171) 

 

 

Przynależność do Opus Dei jest równie uporządkowana, co jego struktura. Opisane 

powyżej kolejne szczeble hierarchii Dzieła są tworzone przez jego członków, zwanych 

numerariuszami. Nie jest to jednak jedyny rodzaj członkostwa. Posłuchajmy na wstępie 

Persydy i Julii. 

 

Persyda: „Są numerariusze i supernumerariusze, u kobiet tak samo – są numerarie i 

supernumerarie. Numerarie są to osoby świeckie, które żyją w ośrodkach Opus Dei. Księża 

też są numerariuszami.” 

 

Julia: „Nie ma czegoś takiego, jak poziom rozwoju, nie ma stopni, stopniowania, nie. Po 

prostu wszyscy jadą na jednym wózku. Po tylu latach, od kiedy tam jestem, widzę dokładnie, 

że nie ma większej różnicy w powołaniu między mną – tutaj, a osobą mieszkającą w 

ośrodku.” 

 

 Co z tych wypowiedzi wynika? – W Opus Dei są dwie główne grupy wiernych, ale 

łączy je jedno powołanie. Co za tym idzie – nie są to kolejne stopnie wtajemniczenia. 

Dominują tak zwani supernumerariusze, których w tej pracy reprezentują Persyda, Tryfena, a 

także małżeństwa Julii i Epeneta oraz Pryscylli i Akwili. 

 

„Większość członków (ok. 70%) stanowią supernumerariusze, których uczestnictwo polega 

na codziennym uświęcaniu się w małżeństwie i pracy zawodowej. Podstawowym miejscem 

ich apostolstwa jest rodzina.” (ibid. s.153) 

 

 Pozostałe 30% z pośród ponad osiemdziesięciu tysięcy rozsianych po całym świecie 

członków Dzieła to numerariusze, są to osoby świeckie, które żyją w ośrodkach Opus Dei. 

Jak wspomniałem na początku tego punktu, z nich właśnie nominuje się delegatów do 
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wszelkich Rad, od szczebla centralnego, po lokalny. Co ciekawsze – księża też są 

numerariuszami, łącznie z samym prałatem! 

 

Julia: „[Numerarie] to są osoby żyjące w tak zwanym celibacie apostolskim. Mają to samo 

powołanie, co każdy inny członek Dzieła, ale są bardziej dyspozycyjne, nie mają tych 

obowiązków rodzinnych. Są oddane jedynie pracy zawodowej i mają więcej czasu na 

spotkania, na rozmowy, na apostolstwo. (...) Nawet numerarie, na przykład mieszkające na 

Krzyckiego, jak jest Boże Ciało – nie idą na Mszę razem, tylko każda ze swoimi 

koleżankami.” 

 

 Widać wyraźnie, czym różnią się te dwa rodzaje członkostwa – numerariusze 

mieszkają w ośrodkach Opus Dei, żyją w celibacie, są znacznie bardziej dyspozycyjni. W 

ostatnim zdaniu Julia stara się podkreślić, że poza tym wszystkim życie numerariuszy jest 

normalne, mimo bezżenności – nie przypomina życia w zakonie. Posłuchajmy, co na ten 

temat ma do powiedzenia Febe, która sama jest numerarią (podobnie, jak z pośród moich 

rozmówców – Tercjusz i ksiądz Gajus). 

 

Febe: „Życie wygląda tak samo, jak supernumerarii – każdy ma swój plan życia, różne 

obowiązki zawodowe, czyli pracować osiem godzin, czy też dwadzieścia cztery (jeżeli chodzi 

o matki). Praca zawodowa, jeśli któraś ma, a w domu każda pracuje ile chce, tak jak w 

rodzinie – jak chcesz pomagać mamie, to pomagasz, a jak nie... Życie numerarii jest takie, 

jakie sobie zaplanuje, jakie chce, na ile pozwoli je sobie uporządkować. Do momentu, w 

którym mieszkam w ośrodku – uporządkowuję się, żeby żyć z innymi, szanując ich pracę. 

Minimum organizacji, jak w rodzinie. Normalny czas pracy, plan dnia, potrzeba odpoczynku, 

bycia razem. Numerariusze są dyspozycyjni, żeby w każdym momencie móc zostawić pracę 

zawodową. Teoretycznie, kiedy prosimy o przyjęcie do Dzieła jako numerariusz wiemy, że 

obejmuje to także pracę zawodową. Ja na przykład chciałam być historykiem, nauczycielką, 

ale w momencie, kiedy się zobowiązałam, wiedziałam, że Prałatura – moja rodzina, może 

mnie poprosić o zajęcie się pracami domowymi ośrodka. Wiedziałam, że mogę to zmienić, 

nie jestem tak zdeterminowana, żeby... Moim pragnieniem było założyć rodzinę i mam ją, 

może nie na podstawie krwi, ale bardziej nadprzyrodzonej. Także nieco inaczej, ale spełniają 

się moje cele. I teraz jestem w Polsce, bo mnie o to poproszono trzynaście lat temu, ale jeżeli 

jutro prałat powie mi: „słuchaj córko, teraz nie jesteś już potrzebna w Polsce – wróć do 

Hiszpanii”, bo o zmianę do innego kraju by pytał, to bym się nie zastanowiła. Nie trzeba, 
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żeby mi mówił dlaczego, wystarczy: nie jesteś potrzebna, lepiej wracaj – to pakuję się i 

wracam. Inicjatywa jest poprzez dyrektorkę, czy prałata, od Pana Boga – ja tak to czytam. 

Jeśli Bóg czegoś chce ode mnie – proszę bardzo! Nie opieram się, chociaż jestem super-

szczęśliwa tutaj, też byłam super-szczęśliwa w Hiszpanii.” 

 

 Znowu pojawia się metafora rodziny, nawet dwa razy – w porównaniu do całej 

Prałatury oraz do zwykłego życia w domu Opus Dei (w ośrodkach, co oczywiste, 

konsekwentnie nie ma mowy o koedukacji). Febe jest kobietą o silnych instynktach 

rodzinnych, często podkreślała, że mąż i dzieci były przez długie jej największym marzeniem. 

Na jej przykładzie łatwo będzie zobaczyć, do jakich poświęceń są zdolni wierni Prałatury. 

Wrócę jeszcze do tego tematu. 

Warto zwrócić uwagę, jak Febe traktuje i rozumie zwierzchność prałata. Już wcześniej 

cytowałem jej zdanie czasem będzie jakby prałat dysponował, teraz do tego dodaje: nie 

trzeba, żeby mi mówił dlaczego oraz inicjatywa jest poprzez dyrektorkę, czy prałata, od Pana 

Boga – ja tak to czytam. Wyraźnie widać hierarchiczne funkcjonowanie organizacji, na 

zasadzie „góra – dół” oraz „nadprzyrodzoną” motywację Febe do działania. Samo 

posłuszeństwo można zdecydowanie zaliczyć do „rysów Dzieła”. Założyciel pisze o tym 

choćby w Drodze (patrz cytat na początku tego punktu). 

 Ciekawostką, choć także logiczną konsekwencją formy prałatury osobowej jest fakt, 

że posiada ona własnych kapłanów. Jak na początku powiedziała Persyda, księża Opus Dei 

też są numerariuszami, wywodzą się z tak zwanego laikatu Prałatury. Obecnie jest ich blisko 

dwa tysiące, wśród tej liczby ksiądz Gajus, z którym miałem okazję rozmawiać. 

 Escriva od początku chciał, aby księża związani z powstającym właśnie Dziełem, 

wywodzili się właśnie z jego szeregów: aby dobrze znali naszą specyficzną ascezę oraz 

specyficzny sposób apostołowania; aby z serca kochali świecki charakter naszego powołania i 

duszpasterstwa; aby karmili się duchem, którego dał nam Bóg i aby rośli w Dziele. (ibid. 

s.142) Pod koniec lat trzydziestych przygotowywał już trzech mężczyzn do kapłaństwa, 

zanim jeszcze Opus Dei uzyskało do prawo wyświęcania. 

W roku 1943 Josemaria zakłada więc Stowarzyszenie Kapłańskiego Świętego Krzyża, 

integralną część Opus Dei. Takie rozwiązanie pojawia się w jego umyśle podczas Mszy 

dzięki oświeceniu, które dopełniło inne wcześniejsze natchnienie (ibid. s.142) (to, podczas 

którego ujrzał Dzieło) i już w roku 1944 w ramach tej formy wyświęceni zostali trzej 

duchowni. Co bardzo ciekawe – kapłaństwo w ramach Prałatury nie jest traktowane na 

zasadzie powołania, bowiem powołanie członka Opus Dei, zwyczajnego chrześcijanina, jest 
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pełne samo w sobie i nie wymaga dopełnienia (ibid. s.144)! Traktuje się je jako zadanie do 

wykonania, które na prośbę prałata może podjąć lub nie – numerarisz Dzieła, wykorzystując 

do tego celu energię, zdolności i siły używane do tej pory w jego pracy zawodowej! 

Przygotowanie chętnych odbywa się w międzynarodowych seminariach Prałatury. 

Od roku 1950 do Stowarzyszenia mogą także przystępować księża diecezjalni, nie są jednak 

(nie mogą być) inkardynowani do Prałatury, nie wykonują związanych z nią zadań 

duszpasterskich. Prałat Opus Dei jest jednocześnie prezesem generalnym Stowarzyszenia, nie 

posiada więc władzy biskupiej nad tymi duchownymi (wchodziłby w ten sposób w 

kompetencje biskupa diecezjalnego). Szerzej zainteresowanych odsyłam do książki Droga 

prawna Opus Dei (Fuenmayor, Gomez-Iglesisas, Illanes). 

Na koniec tego punktu warto wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych grupach ludzi 

związanych z Dziełem, nie będących jednak jego członkami – sympatykach i 

współpracownikach. Oto, jak Julia wyjaśnia status tych pierwszych: 

 

Julia: „Jeśli jest ktoś, komu podoba się Dzieło, ale nie wie, że to jest jego powołanie na całe 

życie – to zostaje sympatykiem. Czyli utożsamia się, popiera, wie, że to jest dobre. Z Opus 

Dei naprawdę wiele można korzystać nawet nie będąc jeszcze członkiem. To nawet jest 

głównie dla ludzi, wydaje mi się, którzy nie są członkami.” 

 

 Z pośród bohaterów, których przedstawiłem czytelnikowi sympatykiem jest jedynie 

Nereusz., który już na początku rozmowy ze mną zaznaczył: ja jestem sympatykiem tylko, 

chciałbym, żeby była jasność co do tego, a później często mówił: nie wiem, nie jestem 

upoważniony do wypowiadania się w tej kwestii. Sympatyk to najczęściej ktoś, kto uczęszcza 

(zależnie od wieku) na comiesięczne dni skupienia dla dorosłych, albo do ośrodka 

akademickiego. Korzysta z formacji, ale nie decyduje się zostać członkiem Opus Dei, traktuje 

to raczej jako pogłębienie praktyk parafialnych, niż coś odrębnego. Sam Nereusz podkreślał 

często, że jego katolicyzm bardzo się od czasu kontaktów z prałaturą rozwinął, ale na moje 

pytanie, czy nie chciał by się głębiej zaangażować, odpowiada:  

 

Nereusz: „Nie. Daje mi to satysfakcję, bardzo dobrze po tych spotkaniach czuję się zawsze, 

zawsze coś ciekawego człowiek usłyszy. Daje mi to, że tak powiem, formację duchową. Nie 

będę mówił: „ładowanie akumulatorów”, ale coś takiego jest... Jak również bardzo 

sympatycznie są odprawiane Msze rocznicowe, czy jak ostatnio w czerwcu, w kościele 

świętej Anny... Także do mojej konstrukcji psychicznej, to mi akurat odpowiada.” 
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 Nieco inaczej sytuacja się ma w przypadku współpracowników. Podobnie, jak 

sympatycy – popierają i wspierają (również materialnie) działalność Opus Dei, często jednak 

nie są katolikami, a nawet chrześcijanami. Warto przytoczyć tu słowa Josemarii: 

 

Bruzda, nr 753: 

„Dzięki swej przyjaźni i nauczaniu – poprawiam się: dzięki miłości i orędziu Chrystusa – 

skłonisz wielu niekatolików do poważnej współpracy dla dobra wszystkich ludzi.” 

(Escriva 1986/2001, s.500) 

 

 Współpracownicy są zrzeszeni w oddzielnym stowarzyszeniu działającym przy 

Prałaturze. W Polsce jest ich raczej niewielu, dominują zapewne w krajach, gdzie katolicyzm 

nie jest tak głęboko zakorzeniony, jak na przykład Japonia. Nie udało mi się przeprowadzić z 

żadnym wywiadu. 
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III.4. FUNKCJONOWANIE 

Droga, nr 971: 
Bardzo mi się podoba twój zachwyt dla prac pierwszych 
chrześcijan i uczynię wszystko, co leży w mojej mocy, aby go 
wzmocnić. Obyś, jak oni, wykonywał codziennie, z coraz 
większym entuzjazmem, to owocne apostolstwo dyskrecji i 
zaufania. 
(Escriva 1939/2001, s.266/267) 

 

 

Na samym początku tego punktu wypada zaznaczyć, że w żaden sposób nie jestem w 

stanie ogarnąć i nawet pobieżnie opisać całej działalności Opus Dei, nie zamierzam z resztą 

tego czynić. Chciałbym się skupić na aktywności dostępnej dla zainteresowanego z zewnątrz 

(jak ja), jak i tej przeznaczonej dla członków (opowiedzianej przez nich samych), realizującej 

podstawowe cele Prałatury, czyli, jak mówi Julia: jedynie formowanie, pomoc w zbliżaniu się 

do Boga, w pogłębianiu więzi z Bogiem. 

Ogólnie można więc powiedzieć, że działalność Dzieła skupia się na realizacji celów 

apostolskich i formacyjnych. O apostolstwie pisałem w poprzednim rozdziale, o ideologii i 

przekazywanych treściach w następnym. Ten poświęcam tak zwanemu „narzędziu”, czyli 

fizycznej instytucji. Julia jako pierwsza podjęła się próby wymienienia wszystkich rodzajów 

fizycznej działalności Dzieła. 

 

Julia: „To są właśnie te dni skupienia w ośrodkach, rekolekcje w „Dworku” – wyjazdowe, 

trzydniowe. Też spotkania młodzieżowe, chociaż to jest działalność bardziej kulturalna. No i 

jeszcze wykłady z teologii moralnej – fantastyczne, ksiądz to prowadził, który jest też 

lekarzem, dla mnie szczególnie interesujące, takie kształcące bardziej, pozaformacyjne, jakby 

poza głównym nurtem. Więc są dni skupienia – i to jest jakby podstawa, poza tym spowiedź – 

ksiądz jest bardzo często do dyspozycji. Kobiety spowiadają się przez konfesjonał tylko, nie 

ma możliwości spowiedzi gdzieś w zamkniętym pokoju. To też jakby przez szacunek dla 

kapłana. Także mamy sporo godzin wyznaczonych do korzystania ze spowiedzi, w kościele 

świętej Anny.” 

 

 Podstawą są dni skupienia – obywają się najczęściej pod koniec każdego miesiąca w 

ośrodkach Opus Dei. Dalej Julia wymienia rekolekcje („Dworek” to dom rekolekcyjny 

Prałatury w Bożej Woli, koło Warszawy), spotkania w ośrodku akademickim, wykłady oraz 
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spowiedź. Każde z tych działań jest ogólnie dostępne, sam miałem okazję kilkakrotnie 

uczestniczyć w dniach skupienia i spotkaniach młodzieżowych.  

Zacznę od owej „podstawy” oddając głos Nereuszowi i Tryfenie: 

 

Nereusz: „Są dwie nauki księdza. Jest pewien schemat – czytanie z książek Escrivy, potem 

jest ksiądz, potem jest przerwa – rozmowy różne ze znajomymi, potem jeszcze raz jest ksiądz 

– druga nauka, i potem jest adoracja Najświętszego Sakramentu po łacinie.” 

 

Tryfena: „To jest taka medytacja księdza, nawet dwie medytacje po pół godziny, na jakieś 

tematy aktualne. Na przykład w maju będzie temat maryjny poruszany, na wakacje zawsze 

jest, przynajmniej u kobiet, temat mody, ubierania się i takich... Ksiądz mówi o skromności, 

bo to wiadomo, że wakacje sprzyjają takiej rozwiązłości, także zawsze taki temat jest 

poruszany przed wakacjami, to już, przez te kilka lat zauważyłam, jest reguła. Ale zmieniają 

się trochę tematy myślę, ale głównie sposoby przekazania tego samego tematu. Na takich 

spotkaniach w ogóle nie ma dyskusji, tylko słuchanie. Można porozmawiać z kimś później 

ewentualnie.” 

 

 Wspominałem już w poprzednim rozdziale, jak wielkie wrażenie potrafiły wywołać 

pierwsze spotkania z formacją Prałatury (Tryfena powiedziała nawet: na cały miesiąc 

starczało), najczęściej nimi były właśnie dni skupienia. Tak, jak mówi Nereusz – na każdym z 

nich na wstępie czyta się spory fragment z homilii wygłoszonych przez Założyciela, a potem 

przychodzi ksiądz wygłosić nauki. Panuje jeśli nie podniosła, to przynajmniej poważna 

atmosfera, choć ksiądz nie unika żartów, zwraca się raczej bezpośrednio do słuchacza. 

Tematem czytań i nauk są często cnoty – ubóstwo, czy skromność, szerzej tym tematem 

zajmę się w następnym rozdziale, natomiast koniec wieńczy adoracja Najświętszego 

Sakramentu – mający setki lat rytuał chrześcijański oddawania czci Ciału Zbawiciela, w 

dodatku po łacinie. Trudno się nie zgodzić – całość tego typu spotkania pozostawia po sobie 

ślad w umyśle na długi czas, jakby ładunek energii. Jak powiedział mój przyjaciel, który 

poszedł raz ze mną na takie spotkanie: ma się ochotę zakasać rękawy i od razu coś robić. 

 Podobnie wyglądają spotkania dla studentów w ośrodku akademickim, choć mają 

znacznie luźniejszy charakter, Odbywają się dwa razy w tygodniu – w środy i soboty, także 

jest czytanie, potem jedna nauka księdza, a na koniec – spotkanie z jakąś ciekawą osobą, 

rozmowa, czy też wykład na tematy mniej lub wcale nie związane z religią, niejako zamiast 
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adoracji. Mi udało się uczestniczyć między innymi w rozmowie ze znanym dziennikarzem 

radiowym i telewizyjnym. 

Chciałbym się jeszcze zatrzymać na słowach Tryfeny z końca jej wypowiedzi (na 

takich spotkaniach w ogóle nie ma dyskusji, tylko słuchanie), ponieważ inne osoby również 

często o tym wspominały. Choćby Nereusz, którego już cytowałem przy innej okazji (my w 

ogóle nie rozmawiamy o tym), czy Epenet. 

 

Epenet: „Przychodzimy... Na naszych spotkaniach nie ma dyskusji. To znaczy rozmawiamy, 

owszem, ale na tematy raczej obojętne, a w celach formacyjnych jedna osoba mówi, jest 

przygotowana, inni po prostu słuchają i potem rozchodzą się i działają każdy u siebie. Jak 

pierwsi chrześcijanie, każdy jest jednostką w życiu, w rodzinie.”  

 

 Osobiście nieco dziwi mnie takie podejście, ponieważ sam miałem nieodpartą ochotę 

podzielić się z kimś swoimi odczuciami po takim spotkaniu, a z natury nie jestem specjalnie 

rozmowny. Może dlatego, że była to dla mnie zupełna nowość. Epenet jednak podkreśla 

bardzo ważną rzecz, którą także zaliczyłbym do „rysów Dzieła” – indywidualizm w Opus Dei 

(szerzej w następnym punkcie). Zdaje się mówić: mimo, że odbieramy zbiorową formację, to 

każdy jest jednostką w życiu. To pewna specyfika Prałatury na tle reszty Kościoła 

Katolickiego, w który raczej dominują takie pojęcia, jak „jedność”, czy „wspólnota”. 

Mając wszystko powyższe na uwadze, trudno się nie zgodzić z Epenetem, który porównuje 

wszelkie spotkania w Opus Dei do schadzek pierwszych chrześcijan, na przykład tych 

prześladowanych w Rzymie. W końcu ludzie schodzą się nie wiadomo skąd do z pozoru 

normalnie wyglądającego domu (bez żadnych specjalnych oznaczeń, czy szyldów 

oczywiście), słuchają nauk, po czym nie rozmawiając na ten temat rozchodzą się – każdy do 

swojego życia. 

 O ile łatwo sobie wyobrazić, jak wygląda spowiedź (wyznanie swoich grzechów przed 

Bogiem, w obecności duchownego), czy różnego typu kursy, wykłady – zapytałem Tryfenę 

czym wyróżniają się z pośród tych aktywności owe trzydniowe rekolekcje w „Dworku”: 

 

Tryfena: „To jest coś podobnego, przynajmniej ja tak to odbieram. Z tym, że to są trzy dni, 

więcej medytacji, rozważania... Trudno to osiągnąć na dniu skupienia, a tam jest takie 

założenie. Trudniej to osiągnąć niż na rekolekcjach, gdzie się zostawia dom, wszystko za 

sobą.” 
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 Kolejne pytanie, jakie się nasuwa – czy różni się działalność Prałatury otwarta dla 

wszystkich (zainteresowanych i zorientowanych, że coś takiego w ogóle istnieje), od tej 

przeznaczonej dla członków Dzieła. Posłuchajmy Julii: 

 

Julia: „To się niewiele różni, też jestem na tym samym dniu skupienia, w tych samych 

godzinach korzystam ze spowiedzi, to nie ma znaczenia, czy idzie moja koleżanka, która 

gdzieś tu niedaleko mieszka – do tego samego księdza, w tej samej kolejce staje co ja. Jedyne, 

co mam więcej, to są chyba kręgi raz w tygodniu. I to wszystko. No i jestem zobowiązana, 

żeby raz w roku pojechać na trzydniowe rekolekcje.” 

 

 Wypada sprostować kilka spraw. Po pierwsze – Julia podaje różnice jeśli chodzi o 

sprawy formacyjne (dochodzą „kręgi” i obowiązkowe rekolekcje), a pomija na razie 

kluczową kwestię kierownictwa duchowego, o które zapytałem ją później i któremu poświęcę 

oddzielny rozdział. Częścią tego kierownictwa jest regularna spowiedź (raz w tygodniu), ale 

tylko częścią, a korzystanie z niego w pełnym wymiarze należy tylko do członków Opus Dei.  

Drugie, co się nasuwa – obowiązkowe kręgi raz w tygodniu to, wydaje mi się, znacząca 

różnica. Specyfikę kręgów i rekolekcji dla wiernych Prałatury opisuje Julia w dalszej części 

swojej odpowiedzi: 

 

Julia: „Kręgi to są takie zwykłe pogadanki, które prowadzi nawet niekoniecznie numeraria, 

też supernumerarie czasami. Po prostu dwie pogadanki, wyglądają identycznie. A Rekolekcje 

jedynie dlatego są specjalnie dla członków takie, bo więcej się mówi w duchu Opus Dei, 

więcej się mówi o Założycielu, ze świadomością, że ludzie są już przekonani. Tak jak 

rekolekcje ogólne – zawsze jest temat typu „czym jest grzech”, rzeczy bardziej ogóle, z myślą 

o tych, którzy może w ogóle pierwszy raz jadą. Gdyby usłyszeli „musisz się spowiadać, 

człowieku, co tydzień!”, to by chyba padli od razu. My, jako że mamy świadomość, że 

spowiedź to nie tylko wyznanie grzechów ciężkich, ale także takie umocnienie duchowe, 

szukanie siły w codziennych wypadkach, powszednich, ale odbiegam od tematu... Także to 

jest tylko to: dzień skupienia jest wspólny, spowiedź jest regularna, już z pewną dyscypliną – 

że regularnie, często. Oczywiście, jeśli ja nie pojadę, bo na przykład miałam Komunię syna i 

nie zdążyłam, to nie ma tragedii, tak jak i z rozmową braterską – jak nie mam czasu, wtedy 

mówi mi „no dobrze, no to przyjedź za tydzień”. Także to nie jest tak... Te normy pobożności, 

które ma każdy członek – one się dostosowują, jak rękawiczka do ręki, po prostu na miarę 

każdego. Każdy to ustala indywidualnie – co, o której godzinie...” 
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 Wśród wiernych Opus Dei, chociaż nie tylko, panuje swoisty kult świętego Josemarii 

Escrivy, o czym czytelnik jeszcze raz ma się okazję przekonać. Jego kazania są odczytywane 

na wszelkich spotkaniach w ramach Prałatury, jak mówi Julia – z większym nasileniem 

członkom Dzieła. Ich znajomość wśród moich rozmówców jest zadziwiająca, jak powiedziała 

mi Tryfena: Każdy je oczywiście zna, bo nie wiedziałby gdzie jest!  

Pojawiają się również nowe, na razie dla czytelnika zapewne mało zrozumiałe pojęcia, które 

dla dalszej części pracy są niezmiernie ważne: tak zwany „duch Opus Dei”, „rozmowa 

braterska”, czy też „normy pobożności”. Poza tym w przypadku tej wypowiedzi kolejny raz 

miałem wrażenie, że rozmówca tłumaczy się mi (sobie) z czegoś, o co wcale nie pytałem 

(miałam Komunię syna i nie zdążyłam). Pozostawiam bez komentarza. 
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III.5. INDYWIDUALIZM A ASPEKT WSPÓLNOTOWY 

Droga, nr 273: 
Sam! – Nie jesteś sam. Wielu z nas towarzyszy ci z daleka. – A 
ponadto... w twej duszy w stanie łaski zamieszkuje Duch Święty 
– Bóg z tobą – nadając nadprzyrodzony wydźwięk wszystkim 
twoim myślom, pragnieniom i czynom. 
(Escriva 1939/2001, s.85) 

 

 

 Można mieć zastrzeżenia, czy poniższe rozważania pasują do całości rozdziału, 

uznałem jednak, że będą stanowić swoiste dopełnienie opisu samej instytucji, hierarchii i 

struktury. Podobnie z resztą, jak punkt następny – „Początki w Polsce”, który pokazuje pewne 

schematy działania tej instytucji w nowym, obcym otoczeniu. 

Po przeprowadzeniu wszystkich wywiadów i przeanalizowaniu ich, zestawiłem 

wypowiedzi różnych osób ze względu na poruszane w nich zagadnienia. Temat „Opus Dei 

jako wspólnota” jest chyba jedynym, w którym opinie rozmówców były aż tak rozbieżne, a 

jeśli nie opinie – to przynajmniej rozumienie pojęć „wspólnota”, czy „indywidualizm”.  

Zachowanie dużej wolności jednostki, to jest w Kościele rzadkie. – powiedział o Dziele przy 

jakiejś innej okazji Nereusz, posłuchajmy na początek Julii i Persydy: 

 

Julia: „Jak była kanonizacja, albo audiencje na placu świętego Piotra, to nie ma na przykład 

transparentu „Opus Dei Kraków – witamy Cię Ojcze Święty”, nie. To jest na zasadzie 

wnikania, bycia w świecie. Nie tworzenia jakiejś zamkniętej enklawy, tylko bycia normalnym 

człowiekiem tam, gdzie się jest, z tymi ludźmi, którzy... Z koleżankami z pracy na przykład, 

czy sąsiadkami. Także budowanie tych relacji z Bogiem indywidualnie, bez żadnego działania 

wspólnotowego, właśnie kontakt indywidualny. To nie jest wspólnota, jesteśmy indywidualni 

i właśnie to robiło największe wrażenie!” 

 

Persyda: „Jeżeli oboje małżonkowie należą do Opus Dei, to można oczywiście niektóre 

normy wspólnie, ale z zasady to każdy sam. Nie ma tak, że jesteśmy obydwoje, to czytania 

czytamy, czy... Nie, każdy po prostu sam. Oczywiście są tak zwane dzieła korporacyjne, 

ogólne, ale każdy sam powinien. Nie ma wypytywania między małżonkami, kontrolowania 

się nawzajem, czy zrobiłeś dzisiaj to, czy... Nie, nie ma takiego kontrolowania.” 

 

 Przyznam, że na początku badań dziwiły mnie odpowiedzi podobne do tej, jakiej 

udzieliła mi Julia. Z góry zakładałem, że w Opus Dei tworzy się jakieś grupy („wspólnoty”), 
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tak, jak w każdej innej organizacji związanej z Kościołem jaką znam. Podobnie musiała 

kiedyś myśleć moja rozmówczyni, skoro właśnie to robiło największe wrażenie. Z dwóch 

powyższych cytatów można jedynie utwierdzić się w przekonaniu, że wewnątrz Dzieła 

komunikacja między członkami praktycznie nie istnieje, a sama instytucja, jako taka, prawie 

zupełnie nie nawiązuje interakcji z otoczeniem. 

 Jednak, jak powiedziałem na wstępie tego punktu, zdania wśród wiernych Prałatury są 

dość podzielone, przynajmniej jeśli chodzi o stosunki wewnątrz organizacji. Opinię nieco 

łagodniejszą od swojej żony – Julii, prezentuje Epenet: 

 

Epenet: „Owszem – indywidualizm, ale jest pewien schemat narzucony jeszcze przez św. 

Josemarię. To są reguły, które mają rządzić Dziełem, fundamenty. Wiadomo, że nie da się 

tego realizować bez odpowiedniej siły, a siłą do tego są czytania duchowe, jest kontakt z 

Panem Bogiem. Tak jak w małżeństwie, jeśli nie ma kontaktu indywidualnego, jakiejś 

rozmowy, bliskości, to trzeba się o tą bliskość, intymność starać. Nie chcę porównywać 

Dzieła z Oazą, bo to w ogóle inny byt, ale to nie jest przeżyciowe, że mamy wspólnotę, że 

razem czerpiemy... Jest wspólnota, owszem, ale jest ona bardziej o charakterze rodzinnym. 

Nie po to, żeby się spotkać razem i się lepiej poczuć i z tego czerpać siłę.” 

 

 Kolejne odwołanie do rodziny – zdaniem Epeneta istnieją więc pewne więzy w postaci 

wspólnych reguł nakreślonych przez Założyciela (podobne do więzów pokrewieństwa?), na 

bazie których tworzy się wspólnota, jednak nie ma ona charakteru „przeżyciowego”. 

 Jednym z ostatnich wywiadów, jakie przeprowadziłem, była rozmowa z małżonkami – 

Pryscyllą i Akwilą (jednocześnie, przez co trudno rozdzielić ich wypowiedzi). Nieco z 

przyzwyczajenia zadałem im pytanie o „aspekt wspólnotowy” w Opus Dei i, ku mojemu 

zaskoczeniu, odpowiedź lekko różniła się od wszystkich poprzednich. Czytelnik może te 

różnice z powodzeniem uznać za niewarte uwagi niuanse, ale mając na uwadze poziom 

wiedzy wiernych Prałatury o instytucji, której są członkami, warto je pokazać. 

 

Pryscylla i Akwila: 

A: „[Wspólnota w Opus Dei] jest tak samo, jak w Kościele Powszechnym! Jest też jest aspekt 

indywidualny, każdy sam chodzi do spowiedzi, ale już formacja jest i zbiorowa i 

indywidualna. Istnieje oczywiście poczucie wspólnoty. I to poczucie jest wzmacniane 

modlitwami braci i sióstr.” 
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P: „Ale rzeczywiście, ta wspólnota jest bardziej nadprzyrodzona niż... Na przykład my co 

tydzień spotykamy się na kręgach. Co tydzień jedenaście do piętnastu tych samych osób, 

znamy się, ale to nie jest spotkanie towarzyskie. My odbieramy formację i to jest formacja 

zbiorowa, ale z tego nie wynika, że chodzimy razem na imieniny, czy spędzamy razem 

wakacje. Życie towarzyskie idzie osobnym nurtem. Ale gdy którejś z nich na przykład umrze 

ktoś bliski, to wszystkie inne dowiadują się o tym, żeby się za tę konkretną osobę modlić. 

Czyli jest ten aspekt, ale nadprzyrodzony – modlimy się za siebie, pamiętamy o sobie, ale nie 

jest to kółko wzajemnej adoracji. Kiedy jedziemy na rekolekcje, to też jest jakaś grupa, ale 

niezależnie od tego każda idzie swoim rytmem, nie ma żadnych stopni, etapów – każdy ma 

indywidualne kierownictwo duchowe, i to osoby świeckie je prowadzą, i każdy ma 

indywidualną też spowiedź. W ten sposób każdy idzie własnym torem i my o sobie nie 

wiemy, kto, jak...” 

 

 Nie trzeba chyba zbyt wiele do wypowiedzi Pryscylli i Akwili dodawać, poza tym, że 

prawie zrozumiałe stają się słowa Josemarii Escrivy cytowane na początku tego punktu: Nie 

jesteś sam. Wielu z nas towarzyszy ci z daleka. To pozorna sprzeczność, którą da się 

wytłumaczyć jedynie wiarą moich rozmówców w pozostałych wiernych i samą instytucję 

Dzieła. W Opus Dei „aspektu wspólnotowego”, w ogólnym rozumieniu tego wyrażenia, po 

prostu nie ma. 
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III.6. POCZĄTKI W POLSCE 

Kuźnia, nr 979: 
Synu, wszystkie morza tego świata należą do nas i tam, gdzie 
połów jest trudniejszy, jest także bardziej potrzebny. 
(Escriva 1988/2001, s.843) 

 

 

 W przyjętym przez Sobór Watykański II, cytowanym już przeze mnie wcześniej, 

dekrecie Presbyterorum ordinis możemy między innymi przeczytać: 

 

„Do nowego jednak kraju nie należy ile możności wysyłać prezbiterów pojedynczo, 

zwłaszcza jeśli nie poznali jeszcze dobrze jego języka i obyczajów, lecz na wzór uczniów 

Chrystusa przynajmniej po dwóch lub trzech, by w ten sposób byli dla siebie wzajemną 

pomocą. W szczególny sposób wypada również zatroszczyć się o ich życie duchowe, a także 

o zdrowie ich ducha i ciała; o ile byłoby to możliwe, miejsca i warunki pracy należy dla nich 

przygotować według osobistych właściwości każdego z nich. Jak najbardziej też wypada, aby 

ci, którzy udają się do innego narodu, starali się dobrze poznać nie tylko język miejscowy, 

lecz także szczególne właściwości psychologiczne i społeczne tego ludu (...)”.  

(„Sobór Watykański II – konstytucje, dekrety, deklaracje” 1967, s.502) 

 

 Powyższy fragment dokumentu soborowego zawiera wskazówki dotyczące 

apostołowania w nowych dla Kościoła miejscach, wprowadza również pojęcie prałatury 

osobowej. Powstał prawie czterdzieści lat po tym, jak Założyciel „ujrzał” Opus Dei, nie 

można więc w żaden sposób uznawać go za podstawę, fundament dla Dzieła – tymczasem 

trudno nie zauważyć zgodności jego treści z działaniami organizacji, co pokaże choćby ten 

punkt. 

Czym jest to powodowane? – Na pewno „bardzo rzymskim charakterem” Prałatury 

(jak mówił Akwila) – jej wierni nie tylko mają znać wszelkie oficjalne dokumenty Kościoła, 

ale i stosować się do nich, a tym bardziej dotyczy to całej instytucji. Jest jednak druga 

kwestia, o której warto w tym momencie wspomnieć. Na Soborze nie dyskutowano przecież 

jakichś zupełnie abstrakcyjnych tematów, wynikały one raczej z zaobserwowanych potrzeb, 

czy też rażących problemów ówczesnego Kościoła w zmieniającej się rzeczywistości. Także 

to nie jest do końca tak, że Opus Dei jedynie skorzystało z wysuniętej i przeforsowanej przez 

któregoś z kardynałów koncepcji na przykład prałatury osobowej. W pewnym sensie miało 

nie mały wpływ na to, że takie pomysły w ogóle powstały. Czasem nawet bezpośredni. 
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Wydaje się, że działania Prałatury „w nowym kraju” są standardowe, niezależnie od tego, czy 

dane miejsce zamieszkują chrześcijanie, czy nie. Oddajmy głos cudzoziemcom – 

Koryntianom pośród Rzymian, względnie Hiszpanom, którzy przyjechali pracować do Polski 

w latach 90-tych: 

 

Febe: „Papież Jan Paweł II, jak już komunizm upadł w tych krajach, poprosił prałata Opus 

Dei, żeby Dzieło przyjechało do Polski, to był rok 1989, czy 1990. Wcześniej, nie było to 

możliwe – Opus Dei to osoby świeckie, które pracują i potrzebują duchowej opieki, formacji. 

Nie można było zarejestrować Opus Dei. Ja, jako osoba świecka, nie potrzebowałabym 

czegoś takiego, ale księża z Dzieła tak. To było niemożliwe, bo nie było wolności – nam 

trzeba było pracować w całkowitej wolności jako obywatela, katolika, nie będąc Polakiem. 

Więc to było tak: papież poprosił prałata, a prałat, pośrednio albo bezpośrednio, zna osoby z 

Dzieła i ja zostałam poprzez swoją dyrektorkę poproszona, zapytana: czy ja bym chciała 

przyjechać do Polski pracować, zmienić całe moje życie.” 

 

Gajus: „Ja nie trafiłem do Polski w sensie, że była moja w tym wola. Opus Dei o wyjazd 

bardzo łatwo, księża mają dużą możliwość przeniesienia. Pamiętam, że mnie zapytano: 

[Gajus], masz coś przeciwko pojechaniu do Nigerii, Japonii, albo Polski? To było w 1991 

roku. Odpowiedziałem: ganz egal! Wszystko mi pasuje! Ale okazało się, że jeszcze zostałem 

w Madrycie, ksiądz, który mieszkał obok mnie pojechał do Polski, inny do Nigerii, a jeszcze 

inny do Japonii. Ja na to: dzięki Bogu! Zostaję tutaj, w Madrycie, jeszcze lepiej! A potem w 

1994 roku zapytali znowu, czy chciałbym jechać do Polski. Ja powiedziałem: zobaczymy, bo 

to zależy ode mnie. Ale pomyślałem: czemu nie, choć bardzo mało o Polsce wiedziałem...” 

 

 Interesujące, jak Febe wymienia kolejne etapy drogi decyzyjnej: papież – prałat – 

dyrektorka – konkretna osoba. Przypomnę, że wcześniej podkreślała, jak takie polecenia 

rozumie (poprzez dyrektorkę, czy prałata, od Pana Boga), czyli jak wysoko jest dla niej owa 

„góra” w procesie komunikacji pionowej. Ksiądz Gajus jest znacznie bardziej powściągliwy, 

mówi tylko: zapytano mnie. Oboje za to podkreślają wolność wyboru, jakiego dokonali. 

Wątek swobody decyzji Febe rozszerzyła nieco w dalszej części swojej odpowiedzi: 

 

Febe: „Z założenia to trzeba powiedzieć tak – numarariusz albo numeraria, która prosi o 

przyjęcie do Opus Dei, przyjmuje celibat apostolski, ale pracuje normalnie, zawodowo tam 

gdzie może. Mamy taką sytuację osobistą, że jesteśmy bardziej dyspozycyjni do pracy 
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apostolskiej, do organizacji – temat pracy pana! Zasadniczo – mogę być przecież chora, 

wtedy nie mogę, albo powiedzieć dyrektorce, że nie czuję się na siłach – to nie ma problemu. 

Ja mam dużą rodzinę, siedmioro rodzeństwa – w tym dwóch braci też z Opus Dei i oni pytali 

się, czy mogą mieszkać w innych krajach i mieszkali w innych. Ja pomyślałam: jeżeli im się 

udało – a jeden jest w Sztokholmie, w Szwecji, drugi we Francji – to ja też mogę spróbować, 

choć nie wiem, czy mi się uda. Bardzo się bałam języka... Jednak powiedziałam: tak. I wtedy 

napisałam list do prałata, że mnie pytano od niego i się zgodziłam, zostało tylko czekanie na 

potwierdzenie z jego strony. Minął chyba miesiąc, zaproszono nas na kilka dni do Rzymu i 

potem pojechaliśmy. Dwa tygodnie później już szukałam pracy...” 

 

 Widać teraz wyraźnie, że praktycznie wszystko pomiędzy prałatem całego Dzieła, a 

konkretnym wiernym stanowi jedynie swego rodzaju przekaźnik, ewentualnie „ciało 

doradcze” dla obu stron, niż ma jakąś realną władzę. Febe podkreślała to już wcześniej, 

odpowiadając na pytania o hierarchię (sama przecież jest teraz dyrektorką ośrodka), a teraz 

mówi: napisałam list do prałata, że mnie pytano od niego i się zgodziłam (z pominięciem 

wszystkich pośrednich szczebli). 

Samo pisanie listów do prałata jest w Opus Dei ogólnie przyjętą i bardzo ważną formą 

komunikacji już od samych początków jego istnienia. Założyciel często wspominał listy, 

które pisał lub otrzymywał, odwołuje się do nich w swoich tekstach. Co ważniejsze – umowa 

(zobowiązanie) o przystąpieniu do Prałatury jest w ten właśnie sposób potwierdzana (szerzej 

o tym w dalszej części pracy). 

Na koniec, po nakreśleniu schematu działań Opus Dei w nowym miejscu, zatrzymam 

się na chwilę na praktycznej konfrontacji konkretnych ludzi z konkretnymi realiami (czyli 

Gajus i Febe kontra PRL). Rzeczywistość Polski przełomu lat 80-tych i 90-tych mogła być i 

była szokująca dla cudzoziemców zza zachodniej granicy, ale zanim oddam im głos, 

posłuchajmy Julii, która z polską prałaturą Dzieła była od początku: 

 

Julia: „Generalnie to, jak pan wie, jest odrębność sekcji żeńskiej i męskiej. I to było tak, że 

kobiety miały mieszkanie wynajęte na Pięknej. Takie mieszkanie w starej kamienicy – ładne, 

wysokie, ale metrażowo to było niewiele, jakieś trzy pokoiki, czy cztery z kuchnią. 

Oczywiście w najładniejszym pokoju od razu była kaplica. Kaplica była malutka: trzy ławki i 

ołtarz, w duchu takim przedsoborowym... Właśnie tak było jakoś bardzo ciasno. Mężczyźni 

przyjechali wcześniej, ze Szczecina. Biskup szczeciński pozwolił im. Z resztą nie wiem 

dokładnie jak to było w sensie prawnym załatwiane. Wiem, że mieszkali w Szczecinie. Na 
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początku, jak przyjechały te panie, były prowadzone przez księdza medytacje w kościele 

świętej Katarzyny na Służewcu, tam też była Msza. Był ksiądz Stefan, z pochodzenia Polak. I 

on właśnie mógł zacząć, miał warsztat, mógł mówić po polsku. Potem właśnie przyjechał 

ksiądz [Jan] i on uczył się intensywnie języka, i czytał nam z taką perfekcją, ale bardzo 

szybko i dobrze się nauczył. I mogłam pomóc w takich rzeczach materialnych, na przykład 

kupowałyśmy firanki, wtedy w sklepach nic nie było, więc trzeba było znaleźć jakiś sklep i 

kupić, polowanie na papier toaletowy, żeby znaleźć odpowiednią ilość, takie klimaty...” 

 

 Pojawia się wątek „podwójnej jurysdykcji”, związany z charakterem formy prawnej 

Dzieła (biskup szczeciński pozwolił im na działalność w swojej diecezji), ale największą 

przeszkodę stanowiły na pewno: język i „rzeczy materialne” (polowanie na papier 

toaletowy!). Posłuchajmy, i tak dość dyplomatycznej, wypowiedzi Febe: 

 

Febe: „Było inaczej, trudno, można powiedzieć. Widziałam, jak to wygląda w Hiszpanii, 

przyjechałam – nagle nic! Byłam bardzo młoda, byłam dyrektorką... Takie negowanie – 

lubisz słońce, tu nie ma słońca, lubisz mówić dużo – tutaj nie możesz, bo nikt nie rozumie! 

Cierpliwość to była cena, żeby dużo ludzi później mogło poznać Pana Boga przez Opus Dei, 

sam duch Opus Dei. Było trudno, a jednocześnie łatwo, bo nie byłam sama – było nas siedem 

z różnych krajów, byłyśmy otoczone ciepłem, także od prałata. Przyjechał nawet pięć 

miesięcy po naszym przyjeździe nas zobaczyć, pytał każdą z nas, jak się mamy i mówił, że 

mamy jak najwięcej robić, że wie jak jest trudno, ale nie jest to niemożliwe, i że nie jest to 

tylko moja sprawa – mogę liczyć na moją rodzinę. Akurat pojawiły się te programy 

europejskiej wymiany studenckiej. Szukałam jakiegoś stypendium, żeby móc nadal 

studiować, może nie teologię, ale chociaż historię. Jeśli chodzi o pracę, to najpierw myślałam 

o czymś akademickim, żeby nauczyć się języka i jest taki program Erasmus. Wstępnie mi 

mówiono, że dostanę stypendium, a już tutaj powiedziano, że nie, że to historia... Ale skoro 

będąc tutaj miałam zajęcie – zajmowałam się dyrekcją (wszystkie sprawy organizacyjne) i też 

już miałam dużo pracy, więc szukałam korepetycji. Pozostałe numerarie już pracowały, więc 

było potrzebna była jedna w domu, telefony... Chodziłam na taki kurs polskiego dla 

cudzoziemców, trzy razy w tygodniu po trzy godziny, ale szybko to zostawiłam. To byli albo 

Japończycy, albo... każdy miał swój akcent. Później ja nauczyłam jedną osobę hiszpańskiego, 

a ona mnie polskiego.” 
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 Nagle nic, nie ma słońca... Ale szczególnie bolą wspomnienia typu: wstępnie mi 

mówiono, że dostanę stypendium, a już tutaj powiedziano, że nie – skąd my to znamy! 

Dodam tylko, że między innymi przez to Febe do dzisiaj nie dokończyła swojego doktoratu z 

historii i teologii (teraz ma czterdzieści lat), a z jej ust nie usłyszałem słowa skargi. 

Duży wpływ na morale nowoprzybyłych miała wizyta samego prałata, ale także fakt, że na 

wzór uczniów Chrystusa nie wysłano ich pojedynczo – zgodnie z zaleceniami „Presbyterorum 

ordinis” (zwłaszcza jeśli nie poznali jeszcze dobrze jego języka i obyczajów). Na koniec 

mająca nieco bardziej pozytywny wydźwięk wypowiedź księdza Gajusa: 

 

Gajus: „Staram się mówić po polsku, ale i po hiszpańsku znajdzie się osoba do rozmowy. Tak 

że można pogadać w ojczystym języku, jak człowiek jest trochę zmęczony. Język jest 

narzędziem, nieważne jest narzędzie, ważne to, co się ma w głowie do przekazania. 

Rzeczywiście, czasem człowiek jest tym zmęczony i upokorzony – tyle lat i ciągle 

problemy... Dodam, że w każdym kraju nie jest najważniejszy język, czy pogoda, tylko 

ludzie. W Polsce, dzięki Bogu, jest dobrze – ludzie mają głód formacji – to bardzo ważne, 

mamy pracę! A kiedy człowiek ma pracę, dobrze się czuje.” 
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Rozdział IV – Formacja 

...czyli co się głosi i wymaga w Opus Dei – od ogółu do szczegółu 

 

 

 

Formacja prowadzi do tego, aby ci, którzy należą do Dzieła, byli ludźmi żyjącymi 

według ducha Opus Dei. – To słowa księdza Gajusa, które zapewne czytelnikowi wydają się 

na razie mało zrozumiałe (głównie pojęcie „ducha”), jednak stanowić będą coś w rodzaju 

motta dla tego rozdziału. 

Tak, jak jest napisane w podtytule – przedstawię teraz ideologię głoszoną przez 

Prałaturę „od ogółu do szczegółu”. Opis samej formacji nie wyczerpałby tego tematu, choćby 

dlatego, że niejako ponad nią stoi wspomniany „duch Opus Dei”, czyli filozofia Dzieła. 

Dopiero z niego wypływa formacja, przez co tytuł rozdziału może wydawać się nieco mylący. 

Jest za to charakterystyczny i wygodny – przynajmniej moim zdaniem, ponieważ słowo 

„formacja” pojawiało się już bardzo często w dotychczasowych wypowiedziach bohaterów tej 

opowieści. 

Rozszerzę więc zagadnienie tytułowe „od góry”, za to nieco zawężę „od dołu”. Jak 

mówił Akwila – formacja jest i zbiorowa i indywidualna, indywidualna to kierownictwo 

duchowe – czyli stała i regularna spowiedź oraz „rozmowa braterska”. Kierownictwem zajmę 

się w następnym rozdziale, ponieważ w pełnym wymiarze dotyczy ono wyłącznie członków 

Dzieła, a jeszcze nie miałem okazji opisać mechanizmów wstępowania do Prałatury. 

Mając wszystko powyższe na uwadze, jeśli chciałbym nadać tej części swojej pracy 

precyzyjny tytuł (kończąc już te rozważania z zakresu semantyki) – brzmiałby on zapewne 

„Duch Opus Dei oraz formacja zbiorowa”. Chciałbym, żeby czytelnik miał to na uwadze 

podczas lektury. 
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IV.1. DUCH OPUS DEI 

Bruzda, nr 308: 
Nie można oddzielać religii od życia – ani w myśli, ani w 
codziennej rzeczywistości. 
(Escriva 1986/2001, s.376) 

 

 

 Pojęcie ducha Opus Dei bardzo zainteresowało mnie podczas przeprowadzania badań 

terenowych. Od początku pojawiały się stwierdzenia „w naszym duchu”, czy „zgodnie z 

duchem”, wypowiadane z przeświadczeniem, że jest to powszechnie zrozumiałe, nie wymaga 

wyjaśnień. Od kiedy, oprócz tego, nazbierało mi się kilka innych takich wyrażeń (na przykład 

„krąg”, „punkty walki”, „pola walki”, „rozmowa braterska”) włączyłem prośbę o ich 

zdefiniowanie do stałego zestawu pytań, rozpoczynając jakby tym samym badania nad 

językiem kultury tworzonej przez wiernych Prałatury. 

 W bieżącym rozdziale dominować będą wypowiedzi z wywiadów, które 

przeprowadziłem najpóźniej (głównie ksiądz Gajus i małżeństwo Pryscylli i Akwili), kiedy 

już zaspokojona została moja pierwsza ciekawość i mogłem sobie pozwolić na głębsze, często 

schodzące na tematy dogmatyczne rozmowy. Wyjaśnianie czytelnikowi pojęcia „ducha” 

rozpocznie właśnie ksiądz Gajus: 

 

Gajus: „Duch Opus Dei nie jest teorią, jest jak duch chrześcijański. Gdzie jest napisany duch 

chrześcijański? – Ewangelia! Chrześcijaństwo jest tam, gdzie jeden człowiek żyje w Bogu, 

jest święty. Co to znaczy być Chrześcijaninem? – to święta Teresa, święty Josemaria, to 

ludzie święci! Jest duch Opus Dei, bo są ludzie, którzy żyją według tego ducha. Można 

należeć a nie żyć według ducha. Moim obowiązkiem jako kapłana jest to, żeby wierni Opus 

Dei postępowali według ducha Dzieła, żyli nim. Trzeba żyć jak Chrystus, być dobrym 

Chrześcijaninem. Nie jest tak, że trzeba należeć do Dzieła, aby być dobrym Chrześcijaninem, 

ale ci którzy należą powinni być. Praca dobrze wykonana i praca jako środek do świętości, 

ofiarowanie pracy Panu Bogu i pomoc ludziom. Nie taka, jak siostry Teresy z Kalkuty – 

najbiedniejszym, umierającym – bardzo dobrze, że taka jest w Kościele, cieszymy się bardzo, 

to skarb! – ale nie oszukujmy się – mnóstwo Chrześcijan żyje na średnim poziomie, klasa 

średnia, tym też trzeba pomagać. Założyciel powiedział, że z tych stu dusz interesuje mnie 

sto! Czyli duch Opus Dei jest tam, gdzie człowiek żyje według niego. To jest droga, to są 

ludzie... To jest jedna z dróg, konkretna droga do świętości. Bardzo specyficzna – tam, gdzie 

człowiek żyje: w rodzinie i w pracy. Na to kładzie się nacisk – człowiek uczciwy, wierny 

 79



wobec Boga, który ma czas dla dzieci i pomaga ludziom, zwraca uwagę, że wokół niego są 

ludzie.” 

 

  Duch Opus Dei nie jest teorią bo są ludzie, którzy stali się święci żyjąc według niego, 

przede wszystkim sam Założyciel! – zdaje się tłumaczyć ksiądz. Jest więc to przede 

wszystkim droga do świętości, droga bardzo specyficzna – niezależna od stanu i sytuacji 

życiowej. Wedle słów Escrivy: 

 

Droga, nr 291: 

„Twoim obowiązkiem jest dążenie do świętości. – Tak, także i Twoim. – Jak można myśleć, 

że jest to zadanie wyłącznie kapłanów i zakonników? 

Do każdego, bez wyjątku, Pan powiedział: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest 

Ojciec wasz niebieski.” 

(Escriva 1939/2001, s.90) 

 

Bycie dobrym Chrześcijaninem (w potocznym rozumieniu tego wyrażenia) jest nie 

tyle końcem, celem tej drogi, co jakby „środkiem transportu” (o który dbają księża Prałatury), 

warunkiem koniecznym. Ciekawą rzecz powiedział mi Tercjusz (niemal cytując Założyciela) 

przy jakiejś okazji – istnieje całkowita swoboda wejścia do Dzieła, ale jak już tam jesteś, to 

musisz przestrzegać panujących w nim reguł, albo wylecisz (odejdziesz): 

 

Droga, nr 941: 

„Posłuszeństwo – najpewniejsza droga. Ślepe posłuszeństwo przełożonemu – droga do 

świętości. Posłuszeństwo w pracy apostolskiej – droga jedyna, bowiem w dziele Bożym 

powinien panować taki duch: albo być posłusznym, albo odejść.” 

(Escriva 1939/2001, s.259) 

 

 Gajus sygnalizuje też kolejną sprawę, chyba najważniejszy z pośród „rysów Dzieła” – 

uświęcenie pracy (praca, jako środek do świętości, ofiarowanie pracy Panu Bogu), ale przede 

wszystkim świetnie podkreśla to, o czym pisałem w rozdziale „Apostolstwo”, a nazwałem 

„pozycjonowaniem” Opus Dei. Klasa średnia, z tych stu dusz interesuje mnie sto! – mówi 

Josemaria Escriva, a nie tylko na przykład najbiedniejsi, czy sama młodzież. Temat „ducha” 

w rozmowie między sobą rozwija małżeństwo Pryscylli i Akwili: 
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Pryscylla i Akwila: 

P: „Uświęcanie codziennego życia, powszechne powołanie do świętości – wszyscy są 

powołani do tego, żeby być świętymi w tym miejscu, w którym są – to właśnie głosił 

Założyciel.” 

A: „I do uświęcania tego, co robią, i żeby mieć świadomość obecności bożej. I to jest też 

cecha tego „ducha” – permanentna świadomość obecności bożej, który jest istotą żywą...” 

P: „...i poczucie synostwa bożego.” 

A: „Tak, jesteśmy dziećmi bożymi. Zostaliśmy wywyższeni w sposób niezwykły przez to, że 

Chrystus przyjął nas jako swoje dzieci. I to wiele kosztowało. Przyjął, czyli adoptował jakby. 

Nie jesteśmy dziećmi z krwi i kości Boga, tylko jakby zechciał nas! Widział, że my jesteśmy 

z krwi i kości dziećmi naszych rodziców, czy tego chcieliśmy, czy nie. I w zasadzie oni też 

nie mieli na to wpływu, poza tym, że podjęli decyzję, żeby mieć dzieci, wpływ nie do końca, 

a mają te dzieci. A Bóg chciał, dokonał pewnego wyboru, aby nas usynowić. I Założyciel, tak 

trochę przewrotnie mówi, że z tego powodu powinniśmy wpaść w pychę, ale w takim dobrym 

znaczeniu, mobilizującym nas do pracy, do apostolstwa – rozgłaszania, że Bóg jest wielki, że 

nas tak wywyższył, że jesteśmy stworzeni do wielkich dzieł.” 

 

 Znowu jest mowa o świętości, z tym, że Pryscylla ubrała to w słowa rodem z 

oficjalnych dokumentów Kościoła i literatury o Prałaturze – mówi: powszechne powołanie do 

świętości, bardzo ważne: uświęcanie codziennego życia! Akwila dodaje do tego kolejne trzy 

„rysy” – uświęcanie pracy, świadomość obecności bożej, ale skupia się głównie na synostwie 

bożym Chrześcijan. Wydaje mi się to bardzo ważnym, spajającym i równoważącym wszystko 

powyższe elementem. Z jednej strony coś, co wydaje się niemożliwością i może zniechęcać – 

zostań świętym! A z drugiej – jesteś z Narodu Wybranego (Chrześcijan), jesteś synem Boga, 

który nas tak wywyższył, że jesteśmy stworzeni do wielkich dzieł, poradzisz sobie! 

 Przy tym wszystkim, co może czytelnikowi wydawać się abstrakcyjne i fanatycznie 

wręcz religijne, owa jedna z dróg (Opus Dei) jest bardzo pragmatyczna, mocno osadzona w 

codziennej rzeczywistości. To dość szokujący kontrast, który dobrze obrazują wypowiedzi 

Gajusa i Epeneta: 

 

Gajus: „Trzeba odkryć Boga w tych rzeczach codziennych. Dużo się mówi o materializmie – 

marksizm to materializm zamknięty na Ducha, to jest materializm otwarty na Ducha – 

materia, ciało, pieniądze, samochód, dom – to wszystko bardzo ważne jest, ale powinno być 

pełne Boga. Trzeba pomagać. Te rzeczy materialne, codzienne, jak czekanie na autobus na 
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przystanku. Duże wrażenie na mnie swego czasu zrobił student z Opus Dei, ja jeszcze wtedy 

nie należałem, który powiedział: pomódlmy się szybko do Anioła Stróża, żeby autobus był na 

czas, bo się spieszymy! Nigdy wcześniej w życiu nie modliłem się na przystanku do Anioła 

Stróża!” 

 

Epenet: „To jest tak, jak w górach się szuka wejścia na szczyt. I tak próbuje, patrzy: jedna 

droga, druga, wybiera kierunek... A potem już ktoś prowadzi. Dalej jest ciężko, ale człowiek 

widzi tę drogę i ktoś prowadzi, idzie przed nim, ktoś się pierwszy wspina, a ten człowiek 

tylko się za nim wciąga, na tej zasadzie. Ja widziałem ten ogólny kierunek, natomiast te 

szczegółowe punkty, jak to robić, jak to wcielać w życie... Nie chciał bym, żeby miał pan 

wrażenie, że ci ludzie z Opus Dei to są jacyś chodzący święci, chodzący w obecności Boga. 

Każdy zaczyna wiele razy od początku i ma swoje wady i jakoś się stara. Ja kiedyś słyszałem 

takie wyrażenie o miłości, że kochać to znaczy nigdy nie mówić dosyć, nigdy nie odpuszczać, 

nie mówić, że to koniec. Ciągle od początku, człowiek idzie dalej. My się staramy o tą 

świętość praktyczną, nazwijmy to, ale jesteśmy dalecy od tego, nie znaczy to, że jesteśmy 

lepsi od innych, może odwrotnie...” 

 

 Chodzi więc o świętość praktyczną, osadzoną w codzienności, w materii, rzeczach 

poznawalnych zmysłowo. W Dziele mówią dokładnie i bardzo szczegółowo jak ją osiągnąć 

(szerzej o tym w dalszej części pracy), najlepszym przykładem jest niedawno kanonizowany 

przez papieża Josemaria Escriva (jak tłumaczy Epenet). Zetknięcie tych wszystkich dość 

abstrakcyjnych pojęć i ideałów z rzeczywistością - to jest właśnie wspominana przez Gajusa 

specyfika Opus Dei! Za jej podstawę, filozofię można by uznać chociażby te słowa 

Założyciela: 

 

Kuźnia, nr 992: 

„Również w naszych czasach, na przekór tym, którzy wyrzekają się Boga, ziemia jest bardzo 

bliska Nieba.” 

(Escriva 1988/2001, s.847) 

 

 Wypowiedź Epeneta porusza jeszcze jeden bardzo ważny temat, swoiste przejście od 

„Ducha Opus Dei” do dalszej części rozdziału i reszty pracy. Epenet mówi o „szczegółowych 

punktach” mając na myśli wspomniane już przeze mnie kilkukrotnie „punkty walki”. Escriva 

mówi: 
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Bruzda, nr 408: 

„Nie wszyscy obywatele tworzą część regularnego wojska. Ale w godzinie wojny uczestniczą 

wszyscy... A Pan powiedział: Nie przyszedłem pokój przynieść na ziemię, ale miecz.” 

(Escriva 1986/2001, s.403) 

 

 Walka jest słowem, które stale przewijało się w rozmowach z bohaterami tej pracy, 

jak i w literaturze autorstwa świętego Josemarii, lub związanej z Dziełem. Właśnie prze walkę 

osiąga się wzmiankowaną świętość praktyczną, na jej podstawie budowana jest cała reszta (po 

„duchu”) formacji Prałatury. Nie jest to oczywiście jakieś nowe spojrzenie na świat – Kościół 

Katolicki, idąc za (cytowanymi powyżej) słowami Chrystusa, od początków istnienia widzi 

życie człowieka jako wojnę, głównie przeciwko sobie samemu, a raczej przeciw swojej 

skażonej grzechem pierworodnym naturze. Oddajmy głos osobom bardziej kompetentnym, 

dwóm księżom: Założycielowi (poprzez Drogę) i Gajusowi: 

 

Droga, nr 214: 

„Powiedz swojemu ciału: wolę mieć w tobie niewolnika, niż być twoim niewolnikiem.” 

(Escriva 1939/2001, s.71) 

 

Gajus: „Założyciel dużo mówi o walce. Powiedział, że świętość polega na walce, do końca 

życia czujemy taką letniość, lenistwo duchowe, te dobra materialne. Świętość polega na tym, 

że Bóg daje nam łaskę, to nie jest moja wola, moja walka. On wyciąga do mnie rękę, ale ja 

muszę zrobić minimalny ruch, ciągle muszę odpowiadać na łaskę. To bardzo ważne – 

Założyciel powiedział, że wszyscy mamy powołanie do świętości, ale wszystko nam w tym 

przeszkadza. Człowiek, który ma żonę zakochuje się w sekretarce. Walka, bo jak nie, to 

pozwalam aby zły duch mną zawładnął, bo to „naturalne”. Nasza natura jest zraniona, trzeba 

uważać! Trzeba uważać, kiedy mówimy o naturze. Nasza natura jest zraniona przez grzech 

pierworodny. Ktoś mówi: ja muszę mieć tę kobietę, bo tak czuję! To jest naturalne! – To nie 

jest prawo naturalne, twoja natura skłania się do lenistwa, zmysłowości, pychy, do przemocy 

czasami. Arystoteles powiedział o człowieku cnotliwym – człowiek może dobrze działać, ale 

to działanie trzeba ćwiczyć i to wymaga walki. Świętość nie polega na byciu idealnym, 

człowiek ma po prostu na pierwszym miejscu być człowiekiem. Aby być człowiekiem, co 

trzeba robić? – przede wszystkim wzrastać w cnotach ludzkich. Jeżeli tego nie robi staje się 

niewolnikiem własnych namiętności, nie panuje nad sobą, nie jest panem.” 
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 To jest podstawa filozofii Kościoła i Dzieła (od Arystotelesa, poprzez świętego 

Tomasza z Akwinu i Escrivę), żadna nowość. Jedynie położony nacisk i konsekwencje, jakie 

z tego wynikają wyróżniają nieco Opus Dei z pośród reszty katolików. Mamy więc „albo – 

albo” (jak tytuł słynnej publikacji Kierkegaarda): bycie niewolnikiem ciała - albo jego 

ujarzmienie, zwycięstwo lub klęskę, życie albo śmierć. To jest wojna przeciw własnej 

naturze, która jest zraniona przez grzech pierworodny! Walczy co prawda sam Bóg, ale trzeba 

Mu na to pozwolić, zrobić minimalny ruch w Jego kierunku – wzrastać w cnotach. To bardzo 

ważne, cnoty są głównym tematem nauk na spotkaniach w Opus Dei, kolejne punkty 

bieżącego rozdziału będą między innymi im poświęcony. 

Jako podsumowanie powyższych rozważań, warto się zastanowić gdzie w tym 

wszystkim jest szczęście człowieka. Epenet powiedział, że kochać to znaczy nigdy nie 

odpuszczać, podobnie chyba w filozofii Dzieła jest ze szczęściem – nie przestawać walczyć, a 

mimo to nie czekać tylko na śmierć, aby je osiągnąć. Jak pisze Escriva: 

 

Kuźnia, nr 1005: 

„Jestem coraz bardziej przekonany, że szczęście w Niebie jest dla tych, którzy potrafią być 

szczęśliwi na ziemi.” 

(Escriva 1988/2001, s.851) 

 

  Głoszenie osiągalności szczęścia na ziemi to bardzo charakterystyczna cecha formacji 

Dzieła. W samym Kościele różnie to przecież wyglądało na przestrzeni wieków. Wśród 

wiernych Prałatury nie ma negacji rzeczywistości, czy też myślenia rodem z księgi Koheleta: 

A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod słońcem. 

(Koh2,11) Dla wielu z nich jest to kluczowa zaleta filozofii Opus Dei, jak choćby dla Julii. Na 

koniec tego punktu posłuchajmy jej wypowiedzi: 

 

Julia: „Jeśli chodzi o teksty, to na mnie największe wrażenie zrobił tekst, który jako pierwszy 

przeczytałam po polsku – pierwszy raz mogłam coś czytać w swoim własnym języku! To 

było z homilii „Namiętnie kochaj świat” wygłoszonej na Uniwersytecie Navarry do 

studentów. Ja wtedy jeszcze pracowałam na uniwersytecie i mocno to przeżywałam. I właśnie 

to połączenie Nieba z ziemią w tej całej codzienności, takie odkrywanie czegoś bożego w 

rzeczach codziennych... To było najmocniejsze! To chyba mnie przekonało, że to jest 

absolutnie to, co jest we mnie, co jest moim największym... Co jest dla mnie najistotniejsze! 

Po prostu odkrywanie w tym, co się robi... Nie szukanie na siłę czegoś innego, nie 
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wyobrażanie sobie, że coś innego na przykład mogłabym robić, jak by było wspaniale... 

Jestem tu, gdzie jestem, robię to... Nie wiem, jak to powiedzieć! Nie ma słów, żeby to 

opowiedzieć – poszerzenie horyzontów to za mało, to jest po prostu odkrycie sensu życia! To 

odkrycie, że w rzeczach codziennych, tych materialnych, w tym co się robi jest coś bożego, 

co można odkryć... To jest esencja życia po prostu i sens wszystkiego.” 
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IV.2. SZCZEGÓŁY 

Bruzda, nr 675: 
Przyzwyczaj się wszystko odnosić do Boga. 
(Escriva 1986/2001, s.476) 

 

 

 Podział na ducha Opus Dei oraz szczegóły formacji jest umowny, wymyślony przeze 

mnie – ma w założeniu ułatwić czytelnikowi zrozumienie tego, co ja sam usłyszałem, 

przeczytałem lub zobaczyłem na różnych spotkaniach z wiernymi Prałatury. W tej części 

rozdziału postaram się ukazać, co w praktyce wynika z opisanych powyżej podstaw filozofii, 

ideologii Opus Dei. Wyróżnię i opiszę w tym celu kilka najważniejszych wątków, takich 

typowych „rysów Dzieła”, jak nazwał je Akwila, które przewijały się w wypowiedziach 

moich rozmówców. 

Kilka z nich zostało już w poprzednim punkcie zasygnalizowanych, między innymi 

moim zdaniem najważniejszy z nich – uświęcanie codziennego życia, jak powiedziała 

Pryscylla. Chciałbym na wstępie o nim nieco szerzej wspomnieć, ponieważ cała reszta jest już 

tylko jego uszczegółowieniem. Posłuchajmy Persydy: 

 

Persyda: „To jest tak po prostu, że my żyjemy, i tu, gdzie żyjemy mamy się uświęcać. I to nie 

jest tak, że jest Msza Święta, a ja powinnam w kościele spędzać jak najwięcej czasu. Wtedy 

na przykład zaniedbuję swoje dzieci, ale dla mnie najważniejsza jest Msza, nie! W tej chwili 

dla mnie najważniejsza jest rodzina. Moją drogą do świętości to jest mój mąż i moje dzieci, ja 

przez to się uświęcam. Oczywiście staram się być codziennie na Mszy Świętej, idę, wracam i 

robię zadania, które mam do wykonania. Ocenianie mojej pracy, dążenie do świętości, jeżeli 

źle, jeżeli będę zaniedbywać dzieci, dom, męża, a będę więcej w kościele, czy zajmowała się 

innymi sprawami, to nie jest to dobre. Nie o to chodzi. Ja mam tutaj uświęcać się. Skoro 

wybrałam rodzinę, skoro wybrałam męża... Założyciel największy nacisk na to właśnie 

kładzie.” 

 

 Skoro Niebo jest tak blisko ziemi, a świętość prawie na wyciągnięcie ręki – trzeba tu i 

teraz uświęcać siebie oraz wszystko wokół, całą codzienną rzeczywistość. To pierwszy i 

najważniejszy wniosek płynący z nauczania świętego Josemarii Escrivy, z tak zwanego 

„ducha Opus Dei”. Z samej wypowiedzi Persydy zainteresowanie u czytelnika wzbudzić 

mogą wyrażenia zadania, które mam do wykonania (szczegółowe planowanie dnia u 
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gospodyni domowej!), czy ocenianie mojej pracy (samoocena?). Te i inne aspekty rozwinięte 

są poniżej. 

 

Praca 

Bruzda, nr 482: 
Praca jest pierwszym powołaniem człowieka, jest błogosławieństwem Bożym, i 
żałośnie mylą się ci, którzy uważają ją za karę. 
Bóg, najlepszy ze wszystkich ojców, umieścił pierwszego człowieka w Raju, ut 
operaretur – aby pracował. 
(Escriva 1986/2001, s.425) 

 

 Praca zajmuje najwięcej czasu w życiu człowieka, a życie to trzeba przecież ciągle 

uświęcać. Stąd logiczna konsekwencja, sztandarowy, podkreślany na każdym kroku „rys 

Dzieła” – uświęcenie pracy. Jak wierni Prałatury postrzegają owo „pierwsze powołanie 

człowieka”? – Posłuchajmy na początek Nereusza i Epeneta: 

 

Nereusz: „I poza tym nie jest to takie, jak on [Założyciel] to opisuje – świętoszkowate. On 

konkretami operuje. Człowiek robiąc coś, jak robi to dobrze – jest to dobre dla Pana Boga i 

tak to widzę. Rzeczywiście uderzyło mnie, że można pracą się modlić. Praca jest istotną 

rzeczą w życiu człowieka, prawda? Nie tylko modlitwa, na modlitwę też jest miejsce, ale 

praca też. Natomiast w większości było to przekazywane, jako modlitwa tylko.” 

 

Epenet: „Praca zawsze się wiąże z trudem. Jeżeli ona nie jest ciężka, to znaczy, że źle 

wykonujemy swoje obowiązki, jeżeli praca nie męczy, to znaczy, że się lenimy – to musi 

męczyć. Jest to normalne, że człowiek wraca z pracy zmęczony, naturalne. Tylko jakby 

zmienia się perspektywa. Wcześniej nie wiedziałem, że praca może być modlitwą, że przez 

pracę mogę jakby zdobywać uświęcenie, tego nie widziałem w takiej perspektywie. Czyli 

rzeczywistość się nie zmieniła, tylko punkt widzenia. To duża zmiana, z tym, że to takie 

„never ending story”, do końca życia, ciągle trzeba sobie przypominać, że tą pracę należy 

dobrze wykonywać. To nie jest proste.” 

 

 Modlitwa pracą! Nie tylko brak negacji wszystkich negatywnych jej stron – 

monotonii, zmęczenia, nie tylko pogodzenie się z takim, a nie innym stanem rzeczy. 

Przypomnę, że już przy pytaniu o ducha Opus Dei Gajus mówił między innymi: praca dobrze 

wykonana i praca jako środek do świętości, ofiarowanie pracy Panu Bogu – to dobrze 

podkreśla wagę tej kwestii w nauczaniu i praktyce życiowej wiernych Prałatury. Przyznam, że 
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jak mnie ktoś prosi o scharakteryzowanie w trzech zdaniach organizacji, o której piszę, 

zawsze mówię między innymi, że „jest katolicka i ludzie tam modlą się poprzez pracę”. 

 Nie sposób nie zauważyć, z jaką ulgą  (to najlepsze słowo, jakie przychodzi mi do 

głowy) opowiada o tym Nereusz – praca przez wiele godzin w ciągu dnia nie musi 

powodować uszczerbku w życiu duchowym człowieka, ani wyrzutów sumienia (bo można 

było się przez ten czas na przykład modlić). Mógłbym w tym momencie wysnuć mnóstwo 

teorii na tematy typu: kogo najbardziej i dlaczego pociąga nauczanie Opus Dei w tej kwestii. 

Pozostawię to jednak czytelnikowi. 

 Ale to nie wszystko, o czym chciałbym wspomnieć przy okazji „uświęcania się przez 

pracę”. Istotne wydają mi się co najmniej dwa elementy formacji Dzieła w tym zakresie, na 

początek słowa Założyciela i Julii: 

 

Droga, nr 709: 

„Słyszysz te podszepty? – Że w innej sytuacji, w innym miejscu, na innym stanowisku i w 

innym zawodzie zdziałałbyś więcej. I że szkoda twojego talentu na tę pracę, którą 

wykonujesz. 

A ja ci mówię: tam, gdzie cię umieszczono, jesteś Bogu miły... zaś te myśli są najwyraźniej 

szatańskim podszeptem.” 

(Escriva 1939/2001, s.196/197) 

 

Julia: „Ja nie wiem, jak może się wydawać, że nie ma sensu! Po prostu ma! Trzeba to przyjąć, 

bo taka jest prawda, że wykonuję nawet najbardziej prozaiczne obowiązki typu: opiekowanie 

się dziećmi, gotowanie obiadu, zmywanie – i to nie jest to głupia, beznadziejna robota, która 

męczy, choć oczywiście męczy, ale jeżeli robię to z myślą, że... To tak, jakbym się modliła, 

prawda? W modlitwie też często jest trud. Jest to po prostu coś, co Panu Bogu trafia na 

dłonie, tak jak student – jeżeli uczy się i stara dobrze przygotować do egzaminu, czy mój mąż, 

który pisze jakieś tam programy na komputerze skomplikowane dla mnie. To jest tak samo! 

Czy ja w kuchni, w domu z dziećmi... To jest wszystko dla Pana Boga, i przy okazji z tą 

wizją, że ci ludzie, którzy są wokół mnie, moja rodzina, ci którzy są blisko – stwarzam im 

miłą atmosferę, taką atmosferę radości, optymizmu, „nienarzekania”, że słuchaj tego nie ma, 

tu jest strasznie. To po prostu nie tak! Będzie dobrze, możemy pracować i pracując... To jest 

tak, jak z dzieckiem kiedy dorasta – zmienia się jego świat, bo na początku jest gdzieś tam 

ukryte i nic nie widzi, a potem wychodzi na zewnątrz – powietrze, jest sucho a nie mokro i w 
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ogóle wszystko jest inaczej. Dla nas też jest jakby taki czas tutaj, potem się rodzimy do Nieba 

i żyjemy tam już zawsze, z Panem Bogiem tak do końca.” 

 

 Dlaczego połączyłem te dwa cytaty? – Przypomnę, że Julia aktualnie zajmuje się 

wychowywaniem trójki dzieci, ale zanim urodziła pierwsze z nich była asystentką i 

prowadziła zajęcia ze studentami Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (być może 

ma nawet doktorat – nie pytałem o to). „Podszepnąłem” jej więc w ramach drobnej 

prowokacji, że może szkoda twojego talentu na tę pracę, którą wykonujesz, że może to 

wszystko nie ma sensu – odpowiedź czytelnik ma przed sobą. Motywacja, zapał i pozytywne 

usposobienie Julii, zważywszy na to, co napisałem powyżej, naprawdę robią na mnie 

ogromne wrażenie. To jakby odbicie filozofii świętego Tomasza z Akwinu w XXI wieku, czy 

też z nieco bliższej perspektywy – choćby tych słów świętego Josemarii: 

 

Kuźnia, nr 85: 

„Wpajajcie duszom heroizm wykonywania w sposób doskonały małych, codziennych rzeczy: 

jakby od każdej z tych czynności zależało zbawienie świata.” 

(Escriva 1988/2001, s.603/604) 

 

 Z jednej strony podejście do pracy w Opus Dei wydaje się więc dość łagodne, a w 

każdym razie potencjalnie dające spokój ducha. Takie carpe diem – tam, gdzie jesteś, to, co w 

danej chwili masz do zrobienia – zrób jak najlepiej potrafisz i ofiaruj Bogu Ojcu. Nad resztą, 

a w szczególności jakimś innym, niższym sensem, nie zastanawiaj się za wiele – to tylko 

powoduje niepokój ducha, takie myśli są szatańskim podszeptem. Jest jednak oczywiście 

druga strona. 

 Sądząc tylko po tym, co napisałem powyżej, można by pomyśleć, że filozofia Dzieła 

w tym względzie to swoisty fatalizm. Nie wydaje mi się – przyciągała by wtedy 

nieudaczników, ludzi o niskiej motywacji życiowej i ograniczonych ambicjach, a tych trudno 

uświadczyć pośród wiernych Prałatury, z którymi rozmawiałem. Drugi element to praca (w 

tym nauka!), jako część apostolstwa, dawania świadectwa wiary, także przynależności 

organizacyjnej w ramach Kościoła. Tu Założyciel jest już znacznie mniej łagodny w swym 

nauczaniu, oto przykłady: 
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Bruzda, nr 781: 

„Kiedy twa wola słabnie pośród zwyczajnej pracy, przypomnij sobie zawsze tę uwagę: 

Nauka, praca, jest zasadniczą cząstką mojej drogi. Kompromitacja zawodowa – konsekwencja 

lenistwa – udaremniłaby lub uniemożliwiła spełnianie mojego chrześcijańskiego zadania. 

Potrzebuję – tego chce Bóg – podnoszenia prestiżu zawodowego, ażeby przyciągnąć innych i 

pomóc im. 

– Nie miej wątpliwości: jeżeli porzucasz swe zadanie, odsuwasz siebie i odsuwasz innych od 

planów Bożych.” 

(Escriva 1986/2001, s.508) 

 

 Można by powiedzieć: „koniec sielanki”, w innych miejscach Escriva dodaje: Jeżeli 

odczuwasz pragnienie, by zostać przywódcą, twoje dążenie niech będzie takie: wśród swoich 

braci być ostatnim, wśród innych – pierwszym. (Escriva 1939/2001, s.109/110), albo jeszcze 

ostrzej: Temu, kto ma szansę zostać uczonym, nie przebaczymy, jeśli nim nie zostanie. 

(Escriva 1939/2001, s.101) Czyli to, że Bóg postawił cię w takim, a nie innym miejscu wcale 

nie oznacza, że masz w nim pozostać. Trzeba wszystko robić jak najlepiej, podnosić swój 

„prestiż zawodowy”, wykorzystywać potencjał i czas, nie unikać odpowiedzialności, 

przywództwa. A jak cię zapytają skąd masz na to wszystko siłę, gdzie leży twoja motywacja 

(gdzie jest ten mój zegar i co go napędza tak naprawdę – jak powiedział Epenet) – wtedy 

odpowiadasz w zgodzie ze swoim sumieniem, gdyż nie przynosisz wstydu sobie, ani swemu 

„zegarowi”. 

 Oprócz tego wszystkiego, o czym do tej pory o pracy w formacji Dzieła napisałem, a 

w zasadzie ponad tym wszystkim, istnieje w nauczaniu Prałatury odwołanie do wyższego, 

religijnego wymiaru tego zagadnienia. Pokazuje go wypowiedź Akwili: 

 

Akwila: „Pracę włączamy w dzieło odkupienia, tak jak Chrystus właśnie oddał swoje życie za 

ludzkość, za odkupienie win ludzkości – życie i cierpienie, wszystkie uczucia – przeżywał 

uczucie odrzucenia i trwogi, ale przede wszystkim wielkie cierpienie. I my, przez to, że praca 

też jest jakimś znojem, cierpieniem – włączamy się w to dzieło, dołączamy je do cierpienia 

Chrystusa i przez ten fakt ta czynność, ta praca strasznie się nobilituje, wywyższa ma 

dodatkową wartość!” 
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Ofiarowanie 

Droga, nr 684: 
Twój talent, twój urok osobisty, twoje możliwości... marnują się. Nie pozwalają ci ich 
wykorzystać. – Zastanów się nad słowami jednego z autorów duchowych: „Nie 
marnuje się kadzidło, jeżeli jest ofiarowane Bogu. – Większa chwała dla Pana płynie z 
ofiary złożonej z twych talentów, niż z próżnego ich wykorzystania.” 
(Escriva 1939/2001, s.188) 

 

 Z wcześniej cytowanej wypowiedzi Julii wynika, że dobrze wykonana czynność to po 

prostu coś, co Panu Bogu trafia na dłonie, jak ofiara, kadzidło. To kolejny bardzo ważny „rys 

Dzieła”. Warto zauważyć, że nieodłącznie powiązany jest on z poprzednim, czyli 

uświęceniem pracy. Podobnie z resztą jak większość pozostałych. Dobrze też widać w tym 

przypadku, jak przekłada się owa stała świadomość obecności bożej na praktykę, 

posłuchajmy rozmowy małżonków Pryscylli i Akwili: 

 

Akwila i Pryscylla: 

A: „Jeszcze może jest taki aspekt, że uświęcanie to jest również ofiarowanie pracy Bogu. W 

ten sposób, że jak wielbimy Go słowem, to także przez oddanie Mu swojej pracy. Nie same 

owoce, ale i czynność, czas. W duchu Opus Dei ofiarujemy Bogu pracę, czas – i w związku z 

tym musi to być doskonałe! Nie można doskonałemu Bogu, Stwórcy, doskonałemu 

Człowiekowi ofiarować czegoś niedoskonałego, po prostu byśmy obrazili Boga. Czyli liczą 

się nie tylko wielkie sprawy, jak jakiś artykuł...” 

P: „...ale też wymiecienie kurzu spod szafy – czego nikt nie widzi!” 

A: „Przypominam sobie, że Założyciel był kiedyś zachwycony czymś takim – kiedyś wszedł 

na górę jakiejś katedry w Hiszpanii i zobaczył tam piękne rzeźby i uzmysłowił sobie, że one 

w dużej swej części są niewidoczne z dołu, a mimo to były perfekcyjnie wykończone z każdej 

strony. Kamieniarz wykończył to, chociaż nie musiał, było to w zasadzie niepotrzebne. I 

przez to pokazywał nam, ze nasze dzieła muszą być takie same, mimo tego, że czasem nikt 

nie zauważy, nikt nie pochwali – wykończone, perfekcyjne, dobre. Jest Bóg, który wszystko 

widzi.” 

 

 Widać wyraźnie ogromną motywację wiernych Prałatury do działania, i to działania 

doskonałego. Wszystko to jest spójne z dążeniem do podnoszenia swojego prestiżu 

zawodowego, jak i z pogodzeniem się z tym, gdzie się jest i co akurat ma się do zrobienia 

(wymiecienie kurzu spod szafy). Łatwo sobie wyobrazić, jakie może to wszystko mieć 

przełożenie na życie zawodowe członków Dzieła, na odbiór ich zaangażowania i poświęcenia 
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przez otoczenie, a w szczególności współpracowników (zwłaszcza, że ci często nie wiedzą i 

czasem nigdy się nie dowiadują, że pracują obok kogoś należącego do Opus Dei!). 

 Jedną sprawą jest jednak w formacji Prałatury ofiarowanie samej czynności i czasu, 

który na nią się poświęca (jak dobrze pasuje to słowo!), inną – uświęcenie trudu, zmęczenia i 

wszelkich innych negatywnych jej przejawów. Jak pisał Założyciel: 

 

Kuźnia, nr 767: 

„Prawdziwym nieszczęściem człowieka – a nawet całego społeczeństwa – jest to namiętne i 

egoistyczne dążenie do dobrobytu: ta chęć usunięcia wszystkich przeciwności.” 

(Escriva 1988/2001, s.787) 

 

 W Opus Dei tej „chęci” bardzo się unika. I nie chodzi tylko o pogodzenie się, czy 

załagadzanie buntu, negacji wobec owych przeciwności. Dochodzi tutaj, po raz kolejny z 

resztą, aspekt religijny, można powiedzieć – nadprzyrodzony: 

 

Pryscylla i Akwila: 

P: „Cierpienie dodaje pracy wartości. Nie jest tak, że nagle wszystko jest łatwe. Na trudy 

można reagować w różny sposób – jeżeli reagujemy ze złością, odrzuceniem, to marnujemy 

okazję, żeby to nas uświęcało. Natomiast jeśli przyjmujemy jakiś punkt, jakieś umartwienie, 

coś, co nam się nie podoba, jeżeli przyjmujemy to nie tylko z taką rezygnacją, akceptacją, 

tylko z wdzięcznością Bogu, że akurat to mamy, czy z jakąś intencją konkretnie – to nas 

jakby uświęca.” 

A: „Wydaje mi się, że najbardziej widać różnicę w postawie człowieka w sytuacji, w której 

ofiaruje daną czynność, stara się ją uświęcać, w cierpieniu. Jeżeli ktoś ofiarowuje to 

cierpienie, uświęca je, siebie – wtedy mimo cierpienia jest radość, która budzi zdziwienie u 

ludzi, którzy widzą silny związek między cierpieniem a bólem, rozpaczą. A z drugiej strony 

człowiek, który nie widzi sensu tego cierpienia, nie chce tego ofiarować po prostu źle to 

przeżywa, posuwając się czasami aż do bluźnierstw i odrzucenia Boga. Tutaj najbardziej 

widać tą postawę.” 
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Umartwienie 

Bruzda, nr 982: 
Czy nie zauważyłeś tego, że ludzie, którzy się umartwiają, dzięki swojej prostocie 
cieszą się bardziej z dobrych rzeczy tego świata aniżeli inni? 
(Escriva 1986/2001, s.564) 

 

 Już we wcześniej cytowanej wypowiedzi Akwila mówił:  jeśli przyjmujemy jakiś 

punkt, jakieś umartwienie (...) z wdzięcznością Bogu (...) – to nas jakby uświęca. Pozwólmy 

mu kontynuować ten wątek: 

  

Akwila: „To jest tak: Umartwienie to też jest taki rys Dzieła, bardzo ważny i wszyscy 

członkowie muszą o tym pamiętać, że podejmując jakiekolwiek działanie: czy pracę, czy 

apostolstwo, musi takie działanie być poprzedzone modlitwą i umartwieniem. To są warunki 

konieczne żeby liczyć na powodzenie danego przedsięwzięcia, powodzenie też w sensie 

nadprzyrodzonym. Bo powodzenie może oznaczać też osobistą klęskę, a w sensie 

nadprzyrodzonym Bóg może mieć jakiś plan, którego nie potrafimy rozpoznać. Tak że to jest 

bardzo ważny rys, norma... Natomiast w Kościele Powszechnym każdy zbawia się na własny 

rachunek, każdy odpowie za swoje czyny i swoje braki, zaniedbania. Oczywiście, inni 

pomagają – po to są te rozmowy, Kościół, sakramenty, księża... Ale też trzeba uważać. W 

Dziele tak się mówi, żeby uważać, żeby mężowie nie wymyślali takich umartwień, które będą 

umartwiały ich żony. Na przykład ktoś postanowi zaprzestać jedzenia czegoś, i na dobrą 

sprawę to może być większe umartwienie dla żony, bo ona będzie musiała coś innego robić, z 

troską patrząc na męża, który się umartwia. Tak że to też jest sprawa indywidualna – to my 

podejmujemy te decyzje: jakie umartwienia, w jakim zakresie, z jaką intensywnością i po co, 

w jakim celu. Nie po to, żeby się odchudzić na przykład, albo żeby się sprawdzić, tylko 

chodzi o to, że... To nie jest nic nowego, to jest jakby przejaw miłości do Boga.” 

 

 Pojawia się więc pojęcie „sukcesu w sensie nadprzyrodzonym”. Możemy nań liczyć 

zawsze, ilekroć przedsięwzięcie jest poprzedzone modlitwą i umartwieniem. Ciekawsza jest 

natomiast dalsza część odpowiedzi Akwili (w Kościele Powszechnym każdy zbawia się na 

własny rachunek). Z dwóch powodów. Po pierwsze – podkreśla nacisk, jaki się kładzie się na 

indywidualizm wśród wiernych Prałatury. Druga sprawa – podstawą religii chrześcijańskiej 

jest wiara w to, że to Jezus Chrystus umierając na krzyżu zbawia ludzi. Oni sami z siebie nie 

potrafią tego zrobić, czego dowodzić ma starotestamentowa historia Izraela i przestrzegania 

przez nich prawa mojżeszowego. Zwarzywszy na wiedzę i inteligencję, jaką podczas 
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rozmowy ze mną zaprezentował Akwila nie wydaje mi się, żeby celowo popełnił taki błąd. 

Było to zapewne swoiste uproszczenie, ale i tak warto mieć to na uwadze przy próbie 

wyrabiania sobie zdania na temat członków Opus Dei. 

 A jak konkretnie wyglądają takie codzienne umartwienia? – Oddaję po raz kolejny 

głos małżeństwu Pryscylli i Akwili: 

 

Pryscylla i Akwila: 

P: „Mąż mówił, że nasze umartwienia nie muszą być znane innym, one też nie muszą być 

wielkie, nie chodzi o jakieś wielkie sprawy. Na przykład: uśmiechnąć się do jakiejś 

natarczywej sąsiadki – to już jest umartwienie, czyli czasem totalne bzdury, ale więcej 

czegoś, czego nie lubimy, codzienne sprawy.” 

A: „Podczas posiłku: więcej zjeść tego, co się mniej lubi, a mniej tego, co się bardziej lubi. 

Taką zasadę stosować.” 

P: „I nikt nie musi tego zauważyć. Punktualnie rozpocząć jakąś czynność – takie drobiazgi. Z 

resztą Ojciec Święty mówił, że od Założyciela Opus Dei nauczył się siadać na krześle nie 

opierając się. I ja też na przykład sobie coś czytam i siedzę prosto, nie opieram się – to też jest 

umartwienie, jeżeli ja o tym pamiętam, to wystarczy dwie minuty i nikt się nie nawet nie 

zorientuje, a już coś ofiarowałam Panu Bogu. Starać się ofiarować Bogu coraz więcej od 

siebie, czegoś, co nie jest obowiązkowe.” 

 

 To jest właśnie ta nieustanna walka, dążenie do doskonałości, do dawania i 

wymagania coraz więcej od siebie, życie zgodnie z nauczaniem Josemarii Escrivy, który w 

Drodze pisał między innymi: 

 

Droga, nr 290: 

„Poprawiaj się. – Każdego dnia troszeczkę. – Na tym polega twój niezłomny trud, jeśli 

naprawdę chcesz zostać świętym.” 

(Escriva 1939/2001, s.90) 
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Modlitwa 

Droga, nr 86: 
Twoja modlitwa powinna być liturgiczna. – Obyś polubił odmawianie psalmów, 
modlitw mszalnych zamiast modlitw prywatnych. 
(Escriva 1939/2001, s.43) 

 

 Już wspominałem za Akwilą, że każde działanie, jeśli myślimy o sukcesie w sensie 

nadprzyrodzonym, musi być „poprzedzone modlitwą i umartwieniem”. Zatrzymajmy się na 

chwilę nad tym pierwszym elementem, zwłaszcza, że funkcja „poprzedzania” różnych działań 

to raczej poboczne działanie modlitwy. A propos motta do tego podpunktu – wypowiedź 

Nereusza i kolejny cytat z nauczania Założyciela: 

 

Nereusz: „Dla mnie są konkretne sprawy, podaje się przykłady – rachunku sumienia, czy też, 

żeby te akty strzeliste w ciągu dnia sobie odmawiać. Ja rozwinąłem swój katolicyzm, odkąd 

chodzę do Dzieła. Chociażby do tej pory – jeśli odmawiam modlitwy, to też z takiej 

książeczki z modlitwami. Ja panu pokażę. To są modlitwy, cały zestaw, który też kupiłem w 

Dziele.” 

 

Bruzda, nr 474: 

„Różaniec jest szczególnie ważny dla tych, którzy pracują umysłowo lub studiują. Gdyż owe 

pozornie monotonne szczebiotanie dzieci do swej Matki w modlitwie do Najświętszej Maryi 

Panny niszczy wszelki zarodek próżności i pychy.” 

(Escriva 1986/2001, s.422) 

 

 Dla wielu ludzi luźno związanych z Kościołem modlitwa na różańcu kojarzy się z 

dewotkami wysiadującymi całe dnie przed ołtarzem, często z braku czegoś „lepszego” do 

zrobienia. Tymczasem w Opus Dei największy nacisk kładzie się właśnie na taką modlitwę 

(nie tylko różaniec, wszelką „liturgiczną”), mimo, że wydają się tam dominować ludzie 

bardzo oddaleni od przedstawionego wyżej stereotypu. Nie oznacza to, że dla członków 

Dzieła istnieje tylko ten „liturgiczny” sposób rozmowy z Bogiem, posłuchajmy Pryscylii: 

 

Pryscylla: „Założyciel mówił właśnie – macie być głową w chmurach, jednocześnie mocno 

stąpając po ziemi. To da się połączyć – nasze życie nie ma sensu bez Boga, ale to nie jest tak, 

że zapominamy o naszych obowiązkach, naszym życiu i odnosimy się do Boga. Nasza 

modlitwa, ta myślna, to jest rozmowa z Bogiem, ale w dużej mierze o naszych codziennych 
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sprawach, to nie jest jakieś odlatywanie. Nic nie jest spontaniczne! Pamiętam też taką naukę, 

ksiądz mówił do żon, że wspaniałym tematem modlitwy jest „co mężowi zrobić na obiad”. 

Dla mnie to też to było odkrycie. Ja w modlitwie też rozmawiam o moim mężu, o tym, że 

chcę go uszczęśliwić, sprawić mu radość – między innymi tym, żeby na obiad zrobić mu coś, 

co lubi. I to też może być tematem naszej modlitwy, to nasze życie codzienne. Także to nie 

jest zupełnie oderwane.” 

 

 Jest też sposób określony przez Pryscyllę jako „myślny”, czyli jakby „własnymi 

słowami” (jak mawiało się czasem na lekcjach religii). Ale także na ten sposób wierni modlą 

się mocno stąpając po ziemi, mówiąc raczej o swoich codziennych sprawach. Stosunek Opus 

Dei do mistycznych uniesień i przeżyć jest, w moim odczuciu i na tle innych znanych mi 

organizacji działających w ramach Kościoła, bardzo oryginalny – poruszę jeszcze 

wspomniany temat w tym rozdziale. 

Wracając jeszcze do słów Pryscylli: nic nie jest spontaniczne! – cytat z Bruzdy autorstwa 

świętego Escrivy: 

 

Bruzda, nr 446: 

„Rozmyślanie. – O ustalonym czasie i godzinie. – Jeżeli czynimy je, kiedy jest nam 

wygodnie, oznacza to brak umartwienia. A modlitwa bez umartwienia jest mało skuteczna.” 

(Escriva 1986/2001, s.414) 

 

 Główną funkcją modlitwy, nie tylko z resztą w Opus Dei, czy całym chrześcijaństwie, 

jest utrzymywanie i pogłębianie więzi z Bogiem. W formacji Prałatury szczególnie podkreśla 

się indywidualność tej więzi. Modlitwa o ustalonym czasie i godzinie jest częścią umowy, 

zobowiązania, jakie bierze na siebie każdy wstępujący do Dzieła. Troska o przestrzeganie tej 

umowy, pogłębianie więzi, spoczywa oczywiście w głównej mierze na samym 

zainteresowanym, ale także na jego kierowniku duchowym, na księżach Prałatury. O 

kierownictwie napiszę w następnym rozdziale. 
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Podsumowanie 

Kuźnia, nr 853: 
Oto recepta dla twego życia: „Nie pamiętam o swoim istnieniu. Nie myślę o swoich 
sprawach, bo nie starcza mi na to czasu.” 
– Praca i służba! 
(Escriva 1988/2001, s.808) 

 

 Istnieje jeszcze całe mnóstwo wątków zawartych w nauczaniu Prałatury, które można 

by za Akwilą nazwać „rysami Dzieła”. Formacja opiera się przecież na mającej dwa tysiące 

lat nauce Kościoła, a i samo Opus Dei liczy sobie lat ponad siedemdziesiąt. Z ilości 

publikacji, ale nie tylko, można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że pod względem 

ideologicznym nie był to czas stracony. Próżno tutaj szukać jakichkolwiek luk, zresztą nie 

widzę po temu powodu. Nie wydaje mi się też potrzebne przesadne rozwodzenie się nad tym 

tematem, zainteresowanych odsyłam do literatury, ewentualnie do odszukania w swoim 

miejscu zamieszkania ośrodka Opus Dei (dla chcącego nic trudnego). 

 Warto sobie w tym miejscu przypomnieć, w ramach podsumowania, o innych cechach 

charakterystycznych, które szczególnie często pojawiają się w książkach i homiliach 

Josemarii Escrivy, czy też jako tematy nauk na przykład na dniach skupienia. Jak choćby 

posłuszeństwo, kwestia ubóstwa (które nie polega na tym, by nie posiadać, lecz na 

dobrowolnym oderwaniu się od ziemskich dóbr) i wiele innych, o których czytelnik ma już 

niejakie pojęcie wynikające z dotychczas przeczytanych rozdziałów. 

Wynikają one, moim zdaniem, w znacznej mierze z owego „rzymskiego” charakteru 

Prałatury. Jak pisał Założyciel: 

 

Kuźnia, nr 581: 

„Postawa katolika musi zawsze wyrażać się w obronie autorytetu Papieża i uległej gotowości 

korygowania swoich poglądów zgodnie z Nauką Kościoła. – Zawsze!” 

(Escriva 1988/2001, s.736) 

 

Może się to wydawać dziwne, w końcu Kościół Rzymsko – Katolicki jest ogromną, 

bardzo rozpowszechnioną i ogólnie znaną instytucją, a wyżej wymienione „rysy” Dzieła 

czynią Opus Dei dość oryginalną, niepowtarzalną organizacją. Czyżby było bardziej 

katolickie niż inne organizacje działające w ramach Kościoła? W końcu w prawie 

kanonicznym stanowi jakby wyższą formę w stosunku do na przykład ruchów. Oto 

wypowiedź Nereusza: 
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Nereusz: „Na pewno [Dzieło] jest katolickie, na pewno tak. Jakby to panu powiedzieć – ja 

jestem jeszcze pokoleniem wychowywanym na Mszy trydenckiej i łacinie, prawda? I 

troszeczkę inaczej było to przedstawiane. Wszelkie ruchy, nie chcę tu ich negować – 

Neokatechumenaty, czy Oazy, troszeczkę mają takiego posmaku ekumenicznego, 

protestanckiego. To się jednak wdziera, to nie jest moja ocena – są mądrzejsi ode mnie. 

Natomiast tutaj widzę rzeczywiście strukturę katolicką, i te myśli!” 
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IV.3. MENTALNOŚĆ ŚWIECKA 

Droga, nr 362: 
Nie potrzebuję cudów – mam ich aż nadto w Piśmie Świętym. – 
Potrzebna mi jest natomiast twoja sumienność w spełnianiu 
obowiązków, twoja odpowiedź na otrzymywaną łaskę. 
(Escriva 1939/2001, s.109) 

 

 

 Podczas dzielenia tematycznego materiałów z badań terenowych wyodrębniłem 

kategorię wypowiedzi, którą nazwałem, trochę przewrotnie „mistycyzmem w Opus Dei”. 

Wydawało mi się to ciekawe – moi rozmówcy często podkreślali, że w Dziele wszystko jest 

takie „naturalne, normalne”, mocno osadzone w codziennej rzeczywistości – w końcu to 

organizacja religijna! Nazywali to właśnie „mentalnością świecką”, posłuchajmy Akwili: 

 

Akwila: „Tych aspektów jest mnóstwo, jedna rzecz wydaje mi się ważna – wiele jest rysów w 

tej duchowości, jedną z nich jest świadomość, czy mentalność zupełnie świecka. To znaczy: 

obok tego, że człowiek ma świadomość obecności Bożej, uświęca swoje życie, prowadzi 

jakieś apostolstwo i przeżywa to wszystko, ale nie w sposób egzaltowany, tak jak wspomniał 

pan wcześniej o tych wzniosłych uczuciach. Tutaj unika się egzaltowania, bo to raczej 

człowieka zamyka niż otwiera, skupia na sobie, swoich tam różnych zranieniach i tak dalej, 

natomiast mimo tego wszystkiego trzeba mieć mentalność świecką, trzeba być bardzo 

konkretnym, mocno stąpać po ziemi, bardzo zatopionym w życie świata, głęboko wejść w 

życie codzienne, rodzinne, szkoły, w pracę. Nie być od tego oderwanym, trzeba mieć 

mentalność świecką. Oczywiście – ojciec Założyciel mówi o kontemplacji, żeby prowadzić 

modlitwę i tak dalej, ale mówi w pewnym sensie, że musimy czynić kontemplację „mezzo de 

la strada” – na środku ulicy! Bo są powołania, które przeprowadzają kontemplacje właśnie w 

zaciszu, w ciszy, w celi – to też jest ważne, natomiast my na środku ulicy, w tym gwarze. 

Ojciec Założyciel miał wizję założenia Opus Dei w postaci takiej, jaka jest teraz, tą wizję miał 

w tramwaju! To też jest charakterystyczne, to nie była jakaś pustelnia, klasztor, medytacja na 

Mszy, tylko patrzenie przez szybę w tramwaju. I on chce, żebyśmy my też byli 

kontemplacyjni, rozmodleni, ale na środku ulicy, w szkołach, na uczelniach, w redakcjach, w 

szpitalach, w domach. To jest ta mentalność – żeby nie uciekać od życia, od tych spraw 

odwracać się plecami i chwalić Boga gdzieś w murach...” 
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 Łatwo teraz chyba czytelnikowi zrozumieć, dlaczego mimo, że „mentalność świecka” 

jest wymieniana na równi z innymi rysami Dzieła, zostawiłem sobie tę kwestię na koniec 

rozdziału. O ile „duch” spina całą filozofię Opus Dei niejako u góry, to tę samą rolę spełnia 

„świeckość” Prałatury u dołu. To jakby logiczna konsekwencja wszystkiego powyższego, bez 

niej nauczanie Escrivy nie miałoby sensu (i prawdopodobnie podobnego powodzenia!). 

 Akwila tłumaczy dlaczego w Dziele unika się egzaltowania (tak określa mistyczne, 

„wzniosłe” przeżycia) – bo to raczej człowieka zamyka niż otwiera, a żeby żyć „według 

ducha” trzeba być otwartym na codzienność, mocno stąpać po ziemi. Jeśli już kontemplacja, 

to mezzo de la strada, tak jak Założyciel, a nie na przykład w zamkniętej wspólnocie (dlatego 

zapewne wspólnota Opus Dei nie ma „charakteru przeżyciowego”, jak powiedział Epenet). 

Inna sprawa, że wizję założenia Opus Dei Josemaria miał po Mszy Świętej, w kaplicy, a nie 

jak powiedział Akwila – w tramwaju (gdzie powstała myśl o synostwie Bożym, co w dość 

śmieszny sposób podczas wywiadu sprostowała żona Akwili – Pryscylla). 

 Czy w takim razie w życiu religijnym wiernego Prałatury jest w ogóle miejsce na takie 

„wzniosłe uczucia”? – Częściową odpowiedź na to pytanie daje Julia: 

 

Julia: „Czuję – bo zawsze człowiek ma jakieś uczucia. Na przykład sympatię do kogoś, albo, 

że mi dzisiaj łatwiej się modlić, prawda? Bo na przykład jest ładna pogoda i świeci słońce, 

albo pada deszcz i dziecko mi się trzy razy obudziło – to są uczucia. Owocem modlitwy 

osobistej mogą być uczucia, postanowienia, albo natchnienia. Uczucia się mogą pojawiać w 

sensie uczuć takich normalnych, tak jak każdy człowiek. Natomiast mistyka to jest coś, na 

Dzieło rzeczywiście nie kładzie żadnego nacisku. Może jest ktoś, kto ma jakieś doznania, ale 

raczej nie sądzę. Tutaj raczej Duch działa przez normalność, prostotę naturalną, bez żadnych 

dziwnych rzeczy, bez żadnych nadprzyrodzonych super fajerwerków. Tutaj nikt nie mówi 

językami, nie unosi się nad powierzchnią. Wszyscy są bardzo normalni.” 

 

 Duch działa przez normalność, (...) wszyscy są bardzo normalni. – Zdaję sobie sprawę, 

że nie po raz pierwszy zwracam na to uwagę. Nie robił bym tego wcale, gdyby Opus Dei było 

zwykłą, niezwiązaną z żadną religią organizacją, która swoich dobrowolnie zrzeszonych 

członków uczy po prostu „jak dobrze żyć”. Powiedziałbym wtedy, że ta skłonność do 

używania tego typu słów to nieuświadomiona (?) próba obrony organizacji, do której 

rozmówca należy, przed „złą prasą”, plotkami i pomówieniami. 

Tak jednak do końca nie jest. Owe „dziwne rzeczy” to w Chrześcijaństwie na przykład tak 

zwane charyzmaty Ducha Świętego (między innymi „dar języków”) – owszem, w naszych 
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czasach nie są powszechne, ale nie spotkałem się, żeby ktoś wierzący nazywał je 

„nienormalnymi”. Takie podejście Dzieła do tych spraw nazwałbym wielce oryginalnym na 

tle reszty Kościoła (przecież są w nim nawet organizacje, w których można zaobserwować 

swoistą presję na posiadanie charyzmatów i na dzielenie się z resztą przeżyciami z tym 

związanymi). Słowa Julii, że Opus Dei nie kładzie żadnego nacisku na nie wydają tu mi się 

więc niewystarczające. 

Na koniec tego punktu, a zarazem rozdziału, przytoczę wypowiedź Tryfeny, która 

dość dobrze podsumowuje powyższe rozważania o mistyce w Dziele, choć na pewno nie 

wyczerpuje tego tematu. Warto zwrócić uwagę na stosunek samego Założyciela (jak i jego 

„synów i córek”) do tego w jaki sposób „ujrzał” on Opus Dei. 

 

Tryfena: „Nawet sam Escriva zabronił o tym mówić i zadawać sobie pytań na temat, jak 

„ujrzał” Dzieło. Pytali się jego synowie i córki – Ojcze jak to było? On – To nieważne! Dla 

nas ważne to, co codzienne, a tamto było, ale jest nieważne, nie będziemy się tym zajmować, 

to Pan Bóg tak chciał i macie mi wierzyć! – To gdzieś jest opisane, bo on to w swoich 

zapiskach zostawił, i nowa, trzytomowa biografia (której pierwszy tom jest już 

przetłumaczony) to zawiera. Ale to zawsze było mówione, że Ojciec „zobaczył” Opus Dei. W 

każdym razie, jeśli chodzi o takie [mistyczne] podejście, to tego w ogóle nie ma. Nawet jeśli 

idzie o codzienną, myślną modlitwę, którą przeprowadzamy – to nie ma być z jakimiś 

uczuciami. To znaczy mogą być uczucia, ale to nie ma być jakaś egzaltacja, jakieś uniesienie. 

To w ogóle nie w tym kierunku. To chodzi o rozmowę z Ojcem na tematy nas interesujące, 

albo Jego interesujące. I koniec, kropka! Kiedy Ojciec chce dać nam więcej, czy jakąś 

pociechę, czy jakąś radość duchową, to daje. A jak nie, to rozmawiamy normalnie i tyle.” 
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Rozdział V – Powołanie 

...czyli dlaczego i w jaki sposób wstępuje się do Opus Dei 

 

 

 

Przyszedł w życiu bohaterów tej opowieści taki moment, w którym – po zetknięciu z 

Opus Dei, poznaniem go od strony organizacyjnej i formacyjnej – trzeba było podjąć decyzję 

co do głębszego zaangażowania się, pełniejszego uczestnictwa w Dziele. Spośród dziesięciu 

moich rozmówców tylko Nereusz postanowił pozostać tak zwanym sympatykiem Prałatury, 

pozostali poszli dalej. I każdy z nich miał wiele do przekazania na temat natury powołania do 

Opus Dei, każdy miał własną historię do opowiedzenia. Te historie właśnie będą stanowiły 

główną treść tego rozdziału. 

 Ale zanim do nich przejdę, postaram się przedstawić czytelnikowi proces 

wstępowania do Dzieła od strony technicznej, czyli jak w praktyce zostaje się 

supernumerariuszem lub numerariuszem (a nawet księdzem) Prałatury. 
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V.1. UMOWA 

...czyli jak się wstępuje do Opus Dei 

Kuźnia, nr 81: 
W swych normach pobożności winieneś być wytrwały i 
wymagający, również wtedy, gdy jesteś zmęczony, lub gdy 
wydają ci się oschłe. Wytrwaj! Te chwile modlitewne są jak 
wysokie słupy na górskich drogach, pomalowane na czerwono, 
które, kiedy spadnie śnieg, służą za punkt odniesienia i zawsze 
wskazują bezpieczną drogę. 
(Escriva 1988/2001 s.603) 

 

 

 Umieszczenie tego punktu na początku, a nie na końcu rozdziału uchybia nieco 

naturalnej chronologii zdarzeń, ponieważ najpierw ma się powołanie, a dopiero później 

następuje fizyczne przystąpienie do Opus Dei. Chciałbym jednak, żeby podczas czytania 

rozważań o czymś tak nieuchwytnym i niedefiniowalnym, jak powołanie, czytelnik miał 

pojęcie o tym jak się to formalizuje (słowa Febe). 

 Na początek, aby łagodnie i zgodnie z porządkiem rzeczy przejść do tematu, 

wypowiedź Tryfeny: 

 

Tryfena: „Właściwie od kiedy zaczęłam chodzić na te dni [skupienia] minęły może niecałe 

dwa lata, także to nie było takie nagłe. Od początku się zastanawiałam, chciałam poznać, a 

przede wszystkim skorzystać, to było zawsze takie głęboko się osadzające w duszy. Zaczęłam 

się zastanawiać, ale tak mało konkretnie i w końcu zapytałam jedną z numerariszek: gdyby 

ktoś chciał, to jak by mógł? Bo tam tego nikt nie mówi, jak to się robi. A ona na to: a chciała 

byś? Ja: no, tak się zastanawiam. Ona, że to bardzo łatwo. Rzeczywiście, okazuje się, ze 

wystarczy napisać list i już.” 

 

 Przyjęcie do Dzieła poprzedza zawsze dłuższy lub krótszy okres „wzajemnego 

poznawania”, „rozeznawania” swojego powołania, o czym szerzej w dalszej części rozdziału. 

Warte uwagi są słowa: bo tam tego nikt nie mówi, jak to się robi. Ze swojej strony mogę 

dodać, że jeśli chodzi o to zagadnienie, to więcej szczegółów dowiedziałem się podczas 

wywiadów, niż ze wszystkich przeczytanych książek traktujących o Opus Dei. Szeroko 

opisywany jest w nich aspekt prawny przynależności do Prałatury oraz natura i charakter 

zobowiązania, o którym jeszcze będzie mowa w tym punkcie, samemu procesowi poświęcone 
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jest bardzo niewiele miejsca (czasem wcale). Jedno jest pewne – pisze się list z prośbą o 

przyjęcie bezpośrednio do prałata. Dalej posłuchajmy numerarii Febe. 

 

Febe: „To [powołanie] się formalizuje pisząc list do prałata. Ja jestem osobą traktującą życie 

poważnie, roztropną, więc zdecydowałam się. Umówiłam się na takie badanie lekarskie, żeby 

sprawdzić czy dana osoba będzie mogła z powodów obiektywnych... Wiadomo, potem można 

chorować, ale życie numerarii to raz tu, jutro tam, wiadomo – wymaga zdrowia. Zrobiłam te 

badania – wszystko było w porządku. Czyli pierwszego maja byłam na pielgrzymce, a 

ósmego już prosiłam o przyjęcie.” 

 

 Żaden z polskich supernumerariuszy nie wspominał o badaniu lekarskim, można więc 

chyba z dużym prawdopodobieństwem założyć, że dotyczy ono tylko przyszłych 

numerariuszy. Swoją drogą ciekawe, jak tłumaczy się ową niemożność z powodów 

obiektywnych w odniesieniu do powołania. Żałuję, że o to nie zapytałem. Kolejne, rozłożone 

w czasie „fazy” procesu wykłada ponownie Tryfena: 

 

Tryfena: „I po pół roku jest takie przyrzeczenie, ja zapominam nazwy – to się „admisja” 

chyba nazywa, takie jakby wstąpienie. A jeszcze rok od tego, bo to jest razem jakby półtora 

roku, od tego listu to jest „oblacja” chyba, nie wiem jak to się nazywa... Są nazwy, których do 

końca nie rozumiem. I jest rzeczywiście takie przyrzeczenie, w obecności księdza z Opus Dei. 

Pojedynczo, bo przecież każdy w innym momencie pisze ten list. Te półtora roku to dokładnie 

minęło, to znaczy dzień pierwszy lipca kiedy ja ten list napisałam, pierwszy stycznia kiedy 

wstąpiłam. I z tym dniem jest związany dla mnie odpust, ja mam w tym dniu swój, prywatny 

odpust, który tylko mnie dotyczy. I chyba mojej rodziny też. Przyrzeczenie odnawia się 

zawsze 19 marca, w dniu świętego Józefa. Wszyscy jednego dnia mają to odnowienie, takie 

już bardzo indywidualne, wewnętrzne, nie ma żadnych uroczystości w związku z tym 

dodatkowych. To takie wewnętrzne oddanie, odnowa. Bo zawsze się przyrzeka do następnego 

19 marca, także jeśli ktoś się nie czuje na siłach – jest też możliwość, że się nie przedłuża 

tego.” 

 

 Niestety nie jestem w stanie zweryfikować obu podanych przez Tryfenę nazw, nie 

wiem nawet, czy dobrze je usłyszałem i zapisałem. W każdym razie dowiedziałem się 

kolejnych faktów: list, jak i przyrzeczenie składa się samemu, pojedynczo, nie czekając na 

jakiś konkretny dzień, czy żeby uzbierała się większa grupa chętnych. Ważna jest data 

 104



napisania tego listu, bo wiąże się z nią swego rodzaju prywatne święto członka Opus Dei, 

prywatny odpust. Ważny jest też dzień świętego Józefa – jako jedyna w tym wszystkim stała 

data, taki punkt odniesienia, choć oczywiście przede wszystkim z racji swoistego 

pokrewieństwa idei głoszonych przez Prałaturę i żywotu tego świętego. 

 Ciekawa jest kwestia „przyrzeczenia”. Nie mając pojęcia jeszcze o formie prawnej 

Dzieła i związku z nim jego członków zasugerowałem to słowo Tryfenie, ponieważ 

wyobrażałem sobie, że całość ma bardzo podniosły charakter przysięgi, czy czegoś 

podobnego (dzieje się w kościele, na jakiejś wielkiej Mszy, polega na odczytaniu jakichś 

formuł i modlitwach etc.). Tymczasem późniejsi moi rozmówcy dość zdecydowanie 

protestowali przeciw używaniu przeze mnie tego słowa, jak choćby Pryscylla i Julia: 

 

Pryscylla: „Nie ma czegoś takiego, jak przyrzeczenie. Jest pewne zobowiązanie. Ale to 

oczywiście wcześniej, bo żeby zobowiązać się, żeby takim duchem żyć do końca życia, to 

musiałam przez jakiś czas jakby to poćwiczyć. Jakiś czas próbowałam wdrożyć te normy 

pobożności i starać się żyć tym duchem, i dopiero kiedy już byłam jakby... Wtedy mogłam 

podjąć taką decyzję, że będę o to walczyć do końca życia, wtedy powiedziałam, że chcę.” 

 

Julia: „To nie jest przyrzeczenie. To jest taka umowa, która polega na tym, że... Umowa w 

sensie zobowiązanie: człowiek się zobowiązuje do kroczenia tą drogą, do wypełniania... Bo ja 

wiem – do pogłębiania relacji z Bogiem w duchu Opus Dei. To się dzieje w obecności księdza 

i drugiej osoby z Dzieła. Po prostu odczytanie tego zobowiązania, ale bez żadnego podpisu, 

żadnych papierów! Umowę odnawia się przez jakiś czas co rok, ale po kilku, chyba po 

siedmiu, latach można się zdecydować żeby złożyć takie zobowiązanie już na całe życie. I już 

potem nie trzeba odnawiać, ja na przykład tak mam... Jestem zdecydowana, takie małe 

powołanie na zawsze.” 

 

 Pryscylla wyjaśnia także po co są wspomniane wcześniej przez Tryfenę przerwy 

pomiędzy kolejnymi „fazami” przystępowania do Prałatury – aby jakiś czas jakby to 

poćwiczyć, wdrożyć te normy pobożności i starać się żyć tym duchem. Istnieje więc okres 

próbny. 

 Julia idzie dalej, jej definicja „tego” jest znacznie bliższa książkowej – z Opus Dei 

zawiera się ustną umowę! Odnawia się ją co rok przez (tu się pomyliła) pięć lat, a potem 

można już zobowiązać się na całe życie. Pozostaje pytanie o charakter takiej umowy, do 
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czego zobowiązuje ona strony, gdyż Julia nie kończy zdania dotyczącego tej sprawy. Patrząc 

na ten problem z organizacyjnego punktu widzenia wygląda to następująco: 

 

„Prałat jest ordynariuszem własnym Prałatury. W języku Kościoła oznacza to, że sprawuje 

pełną i prawną jurysdykcję nad księżmi „inkardynowanymi” do Prałatury (to znaczy jej 

poddanymi) oraz osobami świeckimi, które wchodzą w jej skład. Co do tych ostatnich, to 

władza prałata ogranicza się do wypełnienia obowiązków przyjętych w umowie zawartej z 

Prałaturą.” (Romano 1997/2002, s.138/9) 

„Prałatura zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej formacji doktrynalnej, religijnej, 

duchowej, ascetycznej i apostolskiej, jak również do szczególnej opieki duszpasterskiej przez 

własnych kapłanów.” (Messori 1994/1998, s.169) 

 

 Umowa jest oczywiście dwustronna, członek Opus Dei musi wypełniać dotyczące go 

zobowiązania w niej zawarte, podjąć się wypełniania owych „norm pobożności”. Czego one 

dotyczą? – Dość wyczerpująco, choć bardzo chaotycznie, opowie o tym ksiądz Gajus: 

 

Gajus: „Konkretnie: powinieneś robić rachunek sumienia codziennie wieczorem, czytać tę 

książkę, starać się być miłym dla żony, mieć czas dla dzieci. Musisz znaleźć czas – to jest ta 

walka! Później każdy człowiek sam decyduje, sam walczy, ale są różne wskazówki. 

Kierownik ma pokazać kierunek walki. Jak wiesz, dążenie do świętości nie jest możliwe bez 

modlitwy. Papież powiedział niedawno w radio, że dramat dzisiejszego świata to brak życia 

wewnętrznego ludzi, brak modlitwy. Dla nas duże znaczenie ma życie wewnętrzne. Co to 

znaczy życie wewnętrzne? – To człowiek, który się modli (naprawdę, nie na pokaz), 

uczęszcza codziennie na Mszę Świętą ( nie jest to obowiązkowe, ale zachęcamy), który 

spowiada się co tydzień... To przesada, można powiedzieć. Nie! To pomaga, bardzo pomaga. 

Czytanie duchowe... Tak że normy pobożności mają dla nas duże znaczenie, ale nie tylko w 

Opus Dei, dla każdego Chrześcijanina. Takie klasyczne rzeczy, to jest plan życia pobożności. 

Jest pół godziny modlitwy rano i jest pół po południu, jest Msza Święta, jest czytanie 

duchowe – dziesięć minut, Ewangelia – pięć. Jest różaniec, jest rachunek sumienia 

wieczorem, adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest też wstawanie o określonej godzinie, 

Msza... Masz taki plan. Ciekawe, że Założyciel zachęca, aby organizować dzień według tych 

norm pobożności. Chodzisz do pracy – ale rano Msza, modlitwa. Wiesz, że masz trzydzieści 

minut przerwy na obiad, to piętnaście minut obiad, reszta – czytanie duchowe. Te normy dają 
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strukturę, gdy są wakacje, gdy się pracuje, uczy. Wiadomo, że o tej porze, w tym miejscu – 

modlitwa z tą książką. Porządek, wszystko uporządkowane!” 

 

Chcąc być nieco dokładniejszym dodam, że obowiązki wiernego Prałatury zawarte w 

umowie dzielą się na trzy grupy: ascetyczne, formacyjne i apostolskie. Obowiązki ascetyczne 

to wszystkie dotyczące regularnego uczestnictwa w obrzędach religijnych, modlitwy, 

spowiedzi, sakramentów, rekolekcji itp. – o nich właśnie opowiedział Gajus. Do tego należy 

dodać codzienne ćwiczenie w poświęceniach i pokucie, nie wykluczając umartwienia ciała, 

stosownie do wieku, stanu zdrowia i sytuacji każdego z osobna, zgodnie z zatwierdzonymi 

przez Kościół metodami (ibid., s.170), co ze zrozumiałych względów wywołuje największe 

kontrowersje i dyskusje. Zasadność tychże jest szeroko omówiona w cytowanej książce, 

odsyłam więc do niej zainteresowanych, gdyż nie spotkałem się z tym (poza drobnymi 

wyjątkami) w rozmowach z bohaterami tej pracy. Jeśli chodzi o pozostałe dwie grupy 

obowiązków, to czytelnik ma już o nich pojęcie po przeczytaniu rozdziałów „Apostolstwo” 

oraz „Formacja”. Poprzez odbieranie nauczania Dzieła i samokształcenie dąży się do tego, 

aby w każdym środowisku znajdowały się osoby intelektualnie przygotowane do skutecznej 

pracy apostolskiej i ewangelizacyjnej, wykorzystujące własną pracę zawodową. (ibid., s.173) 
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V.2. SPRAWA BOSKA 

...czyli co to jest powołanie 

Bruzda, nr 98: 
Zdecydowałeś się, bardziej dzięki refleksji aniżeli ognistemu 
entuzjazmowi. Nie było miejsca na uczucie, chociaż pragnąłeś je 
przeżyć: oddałeś się przekonawszy, że Bóg tego chciał. 
Od tego momentu nie zdarzyło Ci się „odczuć” żadnej poważnej 
wątpliwości; przeciwnie, w zamian za to przeżywasz spokojną, 
łagodną radość, która tryska przy różnych okazjach. W ten 
sposób Bóg odpłaca się za odwagę Miłości. 
(Escriva 1986/2001, s.314) 

 

 

 Gdy spytałem Febe: co to jest i jak rozeznać swoje powołanie? – Odpowiedziała 

jedynie: sprawa boska, zagłębianie się w próby definicji tego pojęcia uznała najwidoczniej za 

zbędne, opowiedziała po prostu jak to było w jej przypadku, bez prób uogólniania. W końcu 

nawet Katechizm Kościoła Katolickiego mówi (nr 1998): 

 

„Powołanie do życia wiecznego ma charakter nadprzyrodzony. Zależy ono całkowicie od 

darmowej inicjatywy Boga, gdyż tylko On sam może się objawić i udzielić siebie. Przerasta 

ono zdolności rozumu i siły ludzkiej woli oraz każdego stworzenia.”  

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1994, s.460) 

 

Nieco inaczej podeszli do sprawy Gajus, Epenet i Akwila (nie wiem, czy płeć może 

mieć tu jakieś znaczenie) – z zapałem próbowali mi dogłębnie wyświetlić naturę powołania 

jako takiego oraz powołania do samego Opus Dei. Najgorliwszy był, co zrozumiałe – jest 

przecież księdzem, pierwszy z nich. Gajus uraczył mnie prawdziwym wykładem na ten temat, 

imponował wiedzą i darem przekonywania, często cytował. Oto mocno skrócona wersja tego, 

co powiedział: 

 

Gajus: „Dobrze trafiłeś z pytaniem, bo żeby należeć do Opus Dei trzeba mieć powołanie. Co 

to znaczy mieć powołanie? – Człowiek w jakiś sposób czuje... Może nie czuje – w jakiś 

sposób wie, że Pan Bóg woła. Tak jak Piotrowi, szuka go, nie czeka spokojnie, On ma 

inicjatywę, Chrystus szuka! I niektórzy poszli za Chrystusem, a niektórzy nie – jak ten 

młodzieniec bogaty odszedł smutny, bo nie miał serca oddać wszystkiego. „Sprzedaj 

wszystko i chodź ze mną!” To jest konkretne powołanie i nie można powiedzieć, że nie 

wiadomo na czym polega. Bóg woła i mówi: „ten z tą kobietą, ta jest dla ciebie, 
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przygotowałem ją dla ciebie w wieczności”. Oczywiście w tym powołaniu do małżeństwa 

człowiek ma coś do powiedzenia, to nie tak, że Bóg woła i koniec. To wszystko jest 

naturalne, jak narodziny, jak życie – poznawanie przyjaciół, znajomych, tak samo powołanie. 

Wydaje mi się, że jest to takie odkrycie w życiu. To nie jest sprawa tylko ludzka, tak jak 

zapisanie się do socios Realu Madryt, albo wybór studiów – ma charakter nadprzyrodzony. 

To jest jak małżeństwo, poważna decyzja, trzeba spokojnie pomyśleć. Pamiętam, że mówili 

do mnie: [Gajus], przemyśl to sobie, musisz z całą wolnością podjąć decyzję, to bardzo 

ważne. Bardzo ważne jest, że Bóg woła, a człowiek odpowiada. Gdy człowiek nie odpowiada, 

to jest porażka. Bóg chce, z człowiek nie – to jest tajemnica związana z wolnością. Ojciec 

Święty mówi dużo na ten temat w „Przekroczyć próg nadziei”.  Papież mówi tam, że Bóg jest 

bezradny wobec wolności człowieka, to jest tajemnica. Ja mogę powiedzieć Bogu: tak, chcę! 

Ale to nie jest rezygnowanie z czegoś, ja wybrałem! To ważne: powołanie to coś 

pozytywnego. Każdy może wygrać.” 

 

 Powołanie wypływa z inicjatywy istoty wyższej – Boga, jest swego rodzaju „wiedzą” 

o Jego woli, którą trzeba w sobie odnaleźć, odkryć. Poza tym jest bardzo konkretne – na 

przykład nie do samego małżeństwa, jako stanu, ale do małżeństwa z konkretną osobą! 

Powołanie to także decyzja o charakterze nadprzyrodzonym – odpowiedź na Jego wołanie z 

zachowaniem wolności wyboru, we własnym interesie, bo każdy może wygrać. 

 Jak na tym tle wygląda powołanie do bycia wiernym Prałatury? Czym różni się od 

innych powołań? – Opowiadają Epenet i Akwila: 

 

Epenet: „Generalnie to jest powołanie, może inaczej powiem - to jest uszczegółowienie tego 

ogólnego powołania Chrześcijanina, które każdy ma. Każdy ma powołanie chrześcijańskie do 

świętości. A to jest uszczegółowienie tego powołania w takich konkretnych sprawach 

życiowych, że będziemy poszukiwali świętości właśnie w rodzinie, w pracy, poprzez 

normalne życie, normalne sprawy. To nie jest żadne odkrywanie Ameryki, każdy powinien to 

robić, ale w Opus Dei jest to ciekawe, że oni dokładnie mówią jak to robić, pomagają, żeby to 

wcielić w życie w praktyce. To jest fajne.” 

 

Akwila: „To jest coś, co dotyczy wszystkich. Na dobrą sprawę każdy człowiek ma powołanie 

do świętości, nie każdy ma powołanie akurat do Opus Dei, tak jak nie każdy ma powołanie do 

zakonu Dominikanów. To Założyciel głosił i te osoby, które akurat znalazły się w Dziele 

mają to powołanie by żyć z duchem Opus Dei, że w ten sposób chcą dojść do świętości, a 
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ktoś idzie do zakonu – w inny sposób. Ale każdy człowiek jest powołany do tego, żeby być 

świętym, każdy jest dzieckiem Boga i ta nauka dotyczy wszystkich. Nie ma żadnych jej 

elementów, które przekazuje się tylko członkom Dzieła, to jest rzecz powszechna, każdy 

może przyjść i słuchać nauk bez angażowania się. To wszystko jest takie normalne, a nie dla 

wybranych.” 

 

 Uczestnictwo w Dziele jest więc sposobem na dojście do świętości, jedną z 

metaforycznych dróg, które pochodzą i zawierają się w „Drodze, Prawdzie i Życiu”, czyli 

Chrystusie. Czym się różni więc od innych? – W końcu jeśli chodzi o dążenie do świętości, to 

każdy powinien to robić, każdy człowiek jest powołany do tego, żeby być świętym, każdy jest 

dzieckiem Boga. Najlepiej oddaje to właśnie wypowiedź Epeneta: w Opus Dei jest to 

ciekawe, że oni dokładnie mówią jak to robić! I rzeczywiście, należałoby to określić jako 

swoistą rewolucję w Kościele. Wiele jest na tym świecie organizacji, które dokładnie mówią 

swoim uczestnikom co robić, żeby osiągnąć coś równie nieokreślonego, jak świętość (nawet, 

jeśli określa się ją jako świętość praktyczną). Żadna, a w każdym razie znana mi, do czasów 

Opus Dei nie była częścią Kościoła rzymsko – katolickiego! W końcu, jakby na przykład 

prześledzić jeszcze raz wypowiedź księdza Gajusa dotyczącą powołania, można by się 

jedynie złapać za głowę i zapytać: to co to tak naprawdę jest, to powołanie? I zastanawiać się 

nad tym całe lata. Analogicznie sprawa się ma z pojęciami typu: zbawienie, życie wieczne, 

czy świętość. Sytuacja się dramatycznie zmienia, gdy pojawiają „oni”, którzy dokładnie 

mówią jak to robić! 

Założyciel raczej nie ukrywał zasad działania instytucji, którą „ujrzał”. Przypomnę 

tylko już cytowany przeze mnie fragment Drogi: Czy nie widzisz w jaki sposób działają te 

przeklęte, tajne organizacje?! Nigdy nie pozyskują mas. – W swoich jaskiniach urabiają 

pewną liczbę ludzi-demonów, którzy rozbudzają i podburzają tłumy, aby prowadzić je za 

sobą ku przepaściom wszelkich zamętów i wreszcie aż do... piekieł. – Oni niosą przeklęte 

nasienie. A ty, jeśli zechcesz... poniesiesz ze sobą słowo Boże, po tysiąckroć błogosławione, 

które nigdy nie zwiedzie. (Escriva 1939/2001, s.227/228) 

Wracając do rozważań moich rozmówców o powołaniu – przytoczę kolejną wypowiedź 

Epeneta. Okazuje się bowiem, że nie wystarczy mieć powołanie do Opus Dei, że działa to w 

obie strony: 

 

Epenet: „To nie jest jakby sprawa odczucia. To jest jak w małżeństwie – jest obustronne 

przyciąganie, że pan czuje, że ta żona to jest ta jedyna i ona czuje to samo. Tu jest tak samo, 
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że z jednej strony ja czuję, rozumiem, to mnie fascynuje, pociąga, wydaje mi się, że to jest 

coś ciekawego, a z drugiej strony ludzie, którzy tam są odpowiedzialni za formowanie to 

samo stwierdzają. Muszą stwierdzić to samo, że ja to powołanie mam. Jeżeli nie stwierdzą, to 

mimo moich najszczerszych chęci, nie da rady. Ale nie chciałbym się na tym skupiać, to nie 

temat naszej rozmowy, w każdym razie jest to naturalne, tak mi się wydaje.” 

 

 Działa tutaj mechanizm podobny, jak przy wstępowaniu na przykład do seminariów 

duchownych. Ludzie odpowiedzialni za formowanie decydują o powołaniu i przyjęciu w 

szeregi wiernych Prałatury na równi z samym zainteresowanym, dlatego często oni też 

wychodzą z inicjatywą, sami pytają, czy też wyrażają zdanie na temat powołania osoby, która 

do danej chwili była na przykład tylko sympatykiem. Dowodzą tego choćby konkretne 

historie opowiedziane przez bohaterów tej pracy, cytowane w następnym punkcie tego 

rozdziału, nadmieniłem o tym też przy okazji opisywania pierwszych zetknięć z Opus Dei. 

 Na koniec posłuchajmy Julii, która w bardzo uczuciowy sposób opowiada o swoim 

postrzeganiu powołania do Dzieła w codziennym życiu: 

 

Julia: „To samo powołanie – uświęcanie się przez codzienność, staranie się jak najbardziej 

mówić o Panu Bogu ludziom, nie zamykać tego w sobie, promieniować tym, nie bać się 

innych ludzi. Niekoniecznie muszę ciągnąć ich wszystkich na dzień skupienia, wystarczy 

mówić na przykład, że dobrze jest odmówić różaniec w rodzinie, albo: słuchaj wyszła nowa 

encyklika o różańcu, albo o Eucharystii, jeśli ktoś się tym interesuje, i podsunąć mu. Albo: 

choć pójdziemy i odmówimy sobie różaniec, albo litanię. Po prostu normalnie. Także mówić, 

nie bać się. Też z przyjaciółką, jeśli ktoś ma jakieś problemy rodzinne, kłopoty, to po prostu 

starać się znaleźć rozwiązanie, które by było rozwiązaniem chrześcijańskim. Tylko takie 

rozwiązanie może dać szczęście, prawda? Bardzo często są to trudniejsze rozmowy, trzeba 

powiedzieć: takie postępowanie jest złe, ono cię doprowadzi do jakiegoś nieszczęścia, 

smutku. I to jest to – po prostu bycie z tymi ludźmi, którzy są wokół i pokazywanie im 

bożych dróg. Tylko, żeby samemu umieć takie drogi pokazywać, i umieć mówić o Panu Bogu 

z entuzjazmem i miłością, to trzeba Go samemu kochać, a żeby Go kochać – trzeba Go 

poznawać. Tak, jak narzeczeni – żeby się przekonać, czy są ze sobą być muszą sporo czasu ze 

sobą spędzić. Znajdować czas dla bliskich... To jest cała filozofia po prostu.” 
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V.3. INTERWENCJA 

...czyli okoliczności, w których bohaterowie opowieści rozeznali 

swoje powołanie 

Droga, nr 59: 
Przyjmij tę oczywistą prawdę: własny rozum jest złym doradcą, 
złym sternikiem, by prowadzić duszę przez wichury i burze, 
między rafami życia wewnętrznego. 
Dlatego z woli Bożej ster okrętu powierzony został Mistrzowi, 
który dzięki swej wiedzy i jasności widzenia doprowadzi nas do 
bezpiecznej przystani. 
(Escriva 1939/2001, s.37) 

 

 

 Na koniec rozważań o powołaniu zdecydowałem się umieścić trzy bardzo osobiste 

historie pokazujące to zagadnienie z zupełniej innej perspektywy, aby czytelnik mógł sobie 

dzięki nim skonfrontować opisaną powyżej „teorię” z poniższą praktyką. Głównie jednak 

chodzi mi o dopełnienie wszystkiego tego, co napisałem w rozdziale „Apostolstwo” o stronę 

„nadprzyrodzoną” (jak określają to sami zainteresowani). Na początek Pryscylla: 

 

Pryscylla: „Ja po prostu nagle poznałam coś, co dla mnie było oczywiste – to jest dla mnie. 

Nie było czegoś takiego, że się zastanawiam, czy ta droga, czy inna. Bardziej – co ja mam 

robić, żeby żyć tak, jak pisał święty Escriva, żeby się doskonalić, żeby robić to, czego Pan 

Bóg chce. Jak to robić? Szukałam pomocy u kierownictwa duchowego, ale nie pamiętam 

przemyśleń: czy to dla mnie... Z resztą, jak wstępowałam do Dzieła, to nie byłam jeszcze 

mężatką i był taki moment, ze się zastanawiałam, czy przypadkiem to nie jest tak, że skoro ja 

jestem panną, to nie powinnam wstąpić do Dzieła jako osoba żyjąca w celibacie, numeraria. 

Był taki moment, miałam już dwadzieścia sześć lat, nie znałam swojego kawalera... Takie 

wahanie. Ale to też krótko trwało. To, że ja tak bardzo widziałam swoją rolę życiową jako 

żony i matki – w kierownictwie duchowym dowiedziałam się, że to znaczy, że ja tą drogę 

będę mogła realizować, że mogę zostać członkiem Dzieła, tak zwanym supernumerariuszem, 

który po prostu później założy rodzinę. Dowiedziałam się jak wstąpić, jak podjąć to 

wyzwanie i do teraz uważam, że nie pomyliłam się, że to jest właśnie moje powołanie i 

jestem bardzo szczęśliwa, że jest taka okazja.” 

 

 Już wspominałem, że Pryscylla jest jedyną spośród bohaterów tej pracy osobą, która 

miała podobne Opus Dei spojrzenie na życie, szukała jedynie miejsca, okazji, aby je 
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zrealizować. Jej opowieść traktuję raczej jako wstęp do historii Febe – najbardziej 

charakterystycznej i poruszającej, ponieważ mają one kilka cech wspólnych. Przede 

wszystkim obie bardzo widziały swoją rolę życiową jako żony i matki, obie w sprawie 

swojego powołania zasięgały opinii u kierownictwa duchowego, czy też u dyrektorki. I mimo 

tych i innych podobieństw inaczej potoczyły się ich losy. Posłuchajmy Febe: 

 

Febe: „Powołanie czułam od razu. Ktoś mi proponował, żebym została numerarią, ale ja w 

Opus Dei chciałam być i jednocześnie w przyszłości założyć rodzinę, mieć dzieci. Nadal 

korzystałam z formacji, bo to zawsze mi dużo pomagało, ale nie czułam się na siłach. Nie tyle 

nie chciałam, co nie mogłam. Dyrektorki cały czas poznawały nas, mój sposób bycia... I ja 

powiedziałam, że chcę być supernumerarią, ale mówiono mi, że chyba Pan Bóg mnie prosi o 

coś więcej. To znaczy więcej dla mnie, nie w ogóle. Ja nie mogłam, nie wyobrażałam sobie 

tego typu sytuacji, widocznie nie miałam takiej łaski jeszcze. Chodziłam tam, prowadzałam 

swoje przyjaciółki, najpierw mój drugi brat został numerariuszem, potem trzeci też, a siostra, 

która jest za nimi, a przede mną, poszła do zakonu... Chodziłyśmy do szkoły prowadzonej 

przez zakonnice i ona w wieku siedemnastu lat poprosiła o przyjęcie do zakonu. Szkoła jedna 

z najlepszych w Hiszpanii i my we cztery siostry tam chodziłyśmy, i moja siostra prosiła tam 

o zostanie zakonnicą, one zajmują się nauczaniem. No i bardzo dobrze, byłam zadowolona, 

wiedziałam, że miała dużo... Bo mój brat najstarszy jest wojskowym i miał wielu przyjaciół, 

którzy się nią interesowali, była dobrą partią, można powiedzieć - ładna, sympatyczna, bardzo 

zdolna. Od początku mówiła mi, żebym nikomu nie powtarzała, ale chce zostać siostrą 

zakonną... I bardzo dobrze. Ja kontynuowałam z takim nastawieniem, że będę studiować, 

potem założę rodzinę, miałam też chłopaka, który ze mną chodził do ośrodka, był z innego 

miasta, widywaliśmy się głównie latem. Miałam bardzo mocny instynkt w kierunku rodziny... 

Ale jednego dnia, bo ja zawsze powtarzam, że sama nie dałabym rady być numerarią, to było 

1 maja – w dzień nie tylko pracy, ale i Matki Boskiej. Pojechałam do takiego sanktuarium 

niedaleko miejsca, gdzie Założyciel był uzdrowiony mając dwa lata. To była pielgrzymka dla 

studentów z całej Hiszpanii. Myślałam o życiu, modliłam się... I jak wróciłam, to już 

wiedziałam, że mam być numerarią. Nie tylko mam być, ale i mam łaskę do tego. I od razu 

poczułam w sobie taką siłę wewnętrzną, wątpliwości odeszły od razu, to było jak... łaska, 

dotknęłam łaski, to było naprawdę działanie łaski. I pamiętam, że poszłam do tej mojej 

przyjaciółki – to była numeraria, o wiele starsza ode mnie, i mówię – bo wiedziałam, że ona 

teraz się modli –  słuchaj, jak tylko będziesz mogła, to chcę rozmawiać z tobą. Jak skończyła 

to zaraz przyszła do mnie i powiedziałam jej, że chcę być numerarią, tylko że za parę dni 
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mam maturę. Powiedziała, że mam prosić dyrektorkę. Ja wiedziałam o tym, bo kiedyś 

rozmawiałam z dyrektorką i mówiłam jej właśnie, że nie mogę być numerarią! I dyrektorka 

powiedziała: tak, masz zdawać maturę, ale też po co ma czekać Pan Bóg, jeżeli jesteś 

zdecydowana.” 

 

 Już Epenet mówił, że w sprawie powołania ludzie odpowiedzialni za formowanie w 

Dziele muszą być tego samego zdania, co zainteresowany. W przypadku Febe dyrektorki cały 

czas poznawały nas, mój sposób bycia i były innego. Wszystko to działo się na tle bardzo 

religijnej, hiszpańskiej rodziny, w życiu osiemnastoletniej dziewczyny, o dużym potencjale 

intelektualnym. Powstała patowa sytuacja, gdyż Febe nie czuła się na siłach, „nie mogła” 

zostać numerarią, nie wyobrażała sobie takiego życia. I wtedy następuje wydarzenie nadające 

całej historii nadprzyrodzonego wydźwięku, a dalej wypadki toczą się już bardzo szybko (po 

co ma czekać Pan Bóg). 

 Podobne wydarzenie miało miejsce w życiu Gajusa, przyszłego księdza Prałatury. 

Może nieco mniej spektakularne i wzniosłe, ale na pewno niemal równie dramatyczne. I 

również miało miejsce na podczas pielgrzymki. Analogicznie do Febe – inicjatywa wyszła z 

Opus Dei (czy nie wydaje ci się, że Bóg cię woła?), ale pojawiły się wątpliwości, 

posłuchajmy: 

 

Gajus: „Pamiętam, że była wtedy pielgrzymka do Najświętszej Marii Panny, do tego samego 

miejsca, gdzie Założyciel odbył swoją pierwszą pielgrzymkę. I już coś takiego widziałem – 

człowiek zaczyna się bać. Koledzy mówili: słuchaj, to Opus Dei mąci ci w głowie, jest 

niebezpieczne to twoje zaangażowanie. I rzeczywiście – ktoś z Opus Dei powiedział do mnie: 

słuchaj, czy nie wydaje ci się, że Bóg cię woła? I wtedy zdałem sobie sprawę, że to nie jest 

tylko człowiek, który mówi do mnie, ale to jest Bóg. Pokazał mi co to jest Opus Dei, że to 

takie miejsce w Kościele i dał jakby konkretne zaproszenie. Wtedy zacząłem się zastanawiać, 

modliłem się całą noc, czytałem bardzo dobrą książkę o Najświętszej Marii Pannie, bardzo mi 

się podobała – o powołaniu Maryi, o tym, jak Ona powiedziała: tak. Pomyślałem sobie, że 

tam jest Bóg, dlaczego pozwolił, żeby mnie tu postawiono?! Oprócz tego wiedziałem, że 

Opus Dei mi pasuje, że jest dla mnie, ten duch świecki, że ja tyle się nauczyłem – dla mnie 

nauka była bardzo ważna. Nigdy nie myślałem o byciu księdzem, tak samo z resztą, jak o 

byciu świeckim. Bardzo ważne dla mnie było apostolstwo z przyjaciółmi, poczucie, że jestem 

Kościołem.” 
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 Znowu pojawił się „nadprzyrodzony” wątek, jak powiedziała przy innej okazji Febe: 

inicjatywa jest poprzez dyrektorkę, czy prałata, od Pana Boga, a dodatkowo Gajus akurat 

czytał książkę o powołaniu Maryi, o tym, jak Ona powiedziała: tak. Wszystko to może budzić 

mieszane uczucia w czytelniku. Jeśli jednak chodzi o uczestnictwo w tych historiach „osób 

trzecich”, już będących w Opus Dei, w uzyskaniu pełniejszej perspektywy spojrzenia na 

sprawę pomóc mogą poniższe rozważania o kierownictwie duchowym. 
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V.4. KIEROWNICTWO DUCHOWE 

...czyli spowiedź i rozmowa braterska: czym są, jakie poruszają 

tematy i jakie przynoszą efekty 

Droga, nr 65: 
Skąd ta niechęć do przyjrzenia się samemu sobie i pokazania się 
takim, jakim jesteś naprawdę, swemu kierownikowi 
duchowemu? 
Odniesiesz wielkie zwycięstwo, jeżeli pozbędziesz się lęku przed 
tym, aby dać się poznać. 
(Escriva 1939/2001, s.39) 

 

 

Pryscylla: „W Opus Dei kierownictwo duchowe jest dwojakiego rodzaju: w spowiedzi i w 

rozmowie braterskiej. I tą rozmowę braterską przeprowadzają osoby świeckie z osobami 

świeckimi – panie z paniami, panowie z panami. I to jest właściwie kierownictwo duchowe. 

Rozmowa jest o wierze, o tym, w jaki sposób wprowadzamy te normy pobożności w nasze 

życie, o apostolstwie i o czystości.” 

 

 Powyższa wypowiedź Pryscylli to jakby streszczenie kwestii kierownictwa 

duchowego. Na wstępie warto jeszcze przypomnieć, że korzystanie z niego jest częścią ustnej 

umowy między wiernym a Prałaturą oraz, że jest częścią formacji Opus Dei (jak powiedział 

Gajus formacja jest zbiorowa i indywidualna, a kierownictwo to część indywidualna). Między 

innymi w tej właśnie sprawie zabiera głos Epenet: 

 

Epenet: „Przede wszystkim jest indywidualne – to jest bardzo cenne, nie tylko z resztą w 

Dziele, w wielu miejscach. To też mnie właśnie pociągnęło, że Josemaria nie odkrywa 

Ameryki, tylko stosuje środki już uznane w Kościele: modlitwa, różaniec, stały spowiednik. 

Właśnie ono pokazuje, jak wcielać to w życie, do czego się stosować, w jakim punkcie 

bardziej walczyć. Natomiast spowiedź jest pewnym uzupełnieniem w płaszczyźnie takiej 

bardziej duchowej, powiedzmy... Może nie duchowej, ale inny materiał jest do tego – 

rozmowa o grzechu, a nie problemy takiej materii życiowej. Stały spowiednik jest cenny, jak 

stały lekarz jest cenny. Jak człowiek ma różne problemy to szuka lekarza, najlepiej stałego, 

który go zna, jeżeli pomaga, to się go trzymamy. Rozmowa braterska różni się zupełnie, inna 

jest materia. Ze spowiednikiem rozmawiam o grzechach, ewentualnie otrzymuję jakieś rady. 

Natomiast materią rozmowy braterskiej nie są grzechy, tylko jest po prostu nasze codzienne 

życie, jak idzie w świętości w tym momencie, w tej godzinie, w tej walce, którą 
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rozpoczęliśmy. Takie sprawy bardzo praktyczne, które nie są związane z naszymi grzechami, 

raczej z problemami: to idzie dobrze, to idzie dobrze... Z takiej rozmowy wynikają konkretne 

punkty walki naszej codziennej, bardzo konkretne. Rozmowa jest co dwa tygodnie i ta osoba 

reprezentuje jakby prałata w Dziele, ojca. To jest rozmowa z nim jakby, i ja tak to traktuję.” 

 

 Epenet skupia się na różnicach pomiędzy oboma rodzajami kierownictwa, stara się 

szerzej wyjaśnić naturę rozmowy braterskiej, przy okazji, mniej lub bardziej świadomie, 

zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim daje wyraz „filozofii walki”, 

mówi w jakim punkcie bardziej walczyć i o walce, którą rozpoczęliśmy – używa 

specyficznego języka, charakterystycznego chyba tylko dla Opus Dei. Mówi w tym języku do 

osoby, która może go przecież nie rozumieć – jest prawie zupełnie z zewnątrz. Widzimy więc, 

że pojęcie „punktów walki” pochodzi właśnie z kierownictwa duchowego i na stałe weszło do 

mowy potocznej kilku osób, z którymi rozmawiałem. Jego znaczenie głębiej wyjaśni się w 

dalszej części tego punktu. 

 Ciekawe jest również to, co Epenet określa materią rozmowy braterskiej. Jest ona 

różna od spowiedzi, jej tematem nie jest grzech (przeszkoda między człowiekiem a Bogiem), 

a nasze codzienne życie, problemy. Pisałem w poprzednim rozdziale, że bycie dobrym 

chrześcijaninem jest celem i środkiem formacji Prałatury, środkiem do świętości. 

Analogicznie wydaje się to wyglądać w kierownictwie – nie wystarczy aktualnie nie mieć 

grzechów (spowiedź), należy także uporządkować swoje życie (rozmowa braterska), 

odpowiednio rozwiązywać problemy! 

 Na koniec niemniej zajmująca płaszczyzna do porównań tych dwóch rodzajów 

kierownictwa – osoby świeckie a księża. Ogólnie wiadomo na czym polega spowiedź – w 

Kościele Katolickim jest to sakrament, wyznanie grzechów Chrystusowi za pośrednictwem 

księdza. Tymczasem w rozmowie braterskiej numerariusz lub numeraria reprezentuje jakby 

prałata w Dziele, ojca, czyli jakby szczebel niżej (zarówno: odbiorca, pośrednik oraz 

poruszana tematyka). Mimo to Josemaria Escriva pisze: 

 

Kuźnia, nr 125: 

„Przyjmuj rady, jakich ci udzielą w kierownictwie duchowym, jak gdyby pochodziły one od 

samego Jezusa.” 

(Escriva 1988/2001, s.614) 
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 Temat wagi udzielanych w kierownictwie duchowym rad jeszcze poruszę, chciałbym 

wrócić (nie pierwszy i nie ostatni raz) do „filozofii walki”. Oto cytat z Drogi i wypowiedź 

Julii dotyczące między innymi tego zagadnienia: 

 

Droga, nr 308: 

„Oto słowa twojego listu: Radość i pokój. Nigdy nie potrafię przeżywać prawdziwej radości, 

jeśli nie mam pokoju. A czymże jest pokój? Pokój to coś ściśle związanego z wojną. Pokój 

wynika ze zwycięstwa. Pokój wymaga ode mnie ciągłej walki. Bez walki nie mogę mieć 

pokoju.” 

(Escriva 1939/2001, s.95) 

 

Julia: „Ja po prostu wiedziałam, że to, co słyszę jest prawdziwe, i że przynosi efekty. Efekty 

w sensie takiego pokoju, który się pojawia, poczucia, że to jest właśnie to, o co chodzi, że 

właśnie tak trzeba postępować, uwrażliwianie sumienia na konkretne rzeczy. A poza tym 

pomoc w modlitwie. Chodzi o ustalanie i pomoc w realizowaniu takiego „planu życia”, planu 

pobożności, tych wszystkich norm pobożności, przez które człowiek bardziej zbliża się do 

Boga. Ksiądz może dawać... Najczęściej to są takie krótkie wskazówki. Natomiast taka 

główna rozmowa, dłuższa rozmowa braterska powinna trwać tak dwadzieścia do trzydziestu 

minut. Spowiedź co tydzień to jest góra dziesięć minut, to jest krótszy czas. To jest taka 

filozofia spadającej kropli, ona może długo spadać na skałę, i kształtuje.” 

 

 Najważniejszym efektem spowiedzi i rozmów dla Julii jest pewność, że właśnie tak 

trzeba postępować. Daje to pewien spokój w życiu, komfort (zdanie się na autorytet 

kierownika duchowego), który jednocześnie, paradoksalnie wymaga ode mnie ciągłej walki! 

Dalej Julia opisuje jak w praktyce wygląda realizacja tych dwóch rodzajów kierownictwa, 

znacznie szerzej na ten temat mówiła Persyda, porusza także kwestię już przeze mnie 

sygnalizowaną – wagę udzielanych w kierownictwie rad, dodaje do tego mnóstwo bardzo 

osobistych przykładów ze swojego życia, niemal zwierzeń. 

 

Persyda: „Jak idę, to się przedstawiam, ksiądz mnie poznaje. Mówię na przykład, że mam 

troje dzieci, zajmuję się domem, jeżeli to są początki. I później oczywiście spowiadam się i to 

też jest rozmowa, jeżeli mam jakiś problem to rozmawiam, to nie jest tylko taka czysta 

spowiedź. Przychodzę za tydzień i albo już ksiądz mnie pamięta, albo się też przypominam i 

po prostu rozmawiamy, że tydzień temu to był ten problem, starałam się walczyć i jak mi to 
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wyszło. I naprawdę ksiądz kieruje – co powinnam robić, jak postępować, co zwalczać: to jest 

twoja wada, staraj się więcej nad tym pracować. A rozmowa braterska? – Też mówię na 

przykład, że mam jakieś wady i że staram się z tym walczyć, jak wygląda moje życie 

rodzinne, jak postępuje z dziećmi, jak staram się je wychowywać. Być może, że bardzo tak ta 

rozmowa braterska nie różni się od spowiedzi. Jest o życiu rodzinnym, zawodowym, bo ja w 

tej chwili zajmuję się dziećmi, ale osoby które pracują zawodowo poza domem, to oczywiście 

mówią o swoich sprawach zawodowych. Jak tam starają się walczyć, apostołować, 

rozmawiać z tymi ludźmi. Tutaj nie ma nakazów. Jeżeli ja rozmawiam z księdzem, to mówię 

na przykład: robię to i to, a on czasami wyłapuje, że rzeczywiście, to jest twoja wada, bo na 

przykład mówię coś raz, a potem to się powtarza, że rzeczywiście coś jest nie tak. Więc on po 

prostu kieruje: spróbuj popracować nad tym, albo jeżeli wpadasz... Masz po prostu jakieś złe 

dni i czujesz, że zaczynasz już wpadać w taki dołek, to może modlitwę, czy znajdź inne 

zajęcie. Staraj się na bok jak najbardziej odsuwać te złe myśli, takie złe nastroje. I w ten 

sposób to jest pomoc, a nie ma żadnych nakazów, że coś muszę robić, tylko takie rady. Jeżeli 

mąż wraca późno do domu i jesteś zła, to staraj się dziesięć minut przed przyjściem męża... 

Boże dopomóż mi, żebym kiedy mąż wróci była uśmiechnięta, żebym nie zaczęła, że to i to 

było straszne dzisiejszego dnia, tylko właśnie o takich pozytywnych rzeczach. To są takie 

rady kierownika i wydaje mi się, że ludzie tego potrzebują. Są osoby dla których nie ma 

znaczenia spowiedź, które nie muszą do niej przystępować, ale jeżeli człowiek idzie drugi, 

trzeci raz do tego księdza i zaczyna taką rozmowę, to już czuje potrzebę. Na początku nie jest 

tak, że trzeba co tydzień – najpierw co miesiąc, co dwa tygodnie, a potem, jak się zaniedba, to 

czuje się potrzebę, że chcę już iść, chcę z kimś porozmawiać o tym, co się działo w moim 

życiu, że nie radzę sobie, albo że wszystko jest w porządku, ale może na innym polu trzeba by 

powalczyć.” 

 

 Według Persydy rozmowa braterska nie różni się w znaczący sposób od spowiedzi, 

jest jedynie na nieco niższym poziomie ogólności. W ogóle zaskakująca jest dla mnie 

osobiście szczegółowość takiej rozmowy (jak wygląda moje życie rodzinne, jak postępuje z 

dziećmi, jak staram się je wychowywać), co będą jeszcze podkreślali inni bohaterowie. 

Wynika ona również z nauczania Założyciela, nie pozostaje na pewno bez związku z jego 

„wizją” Opus Dei. Escriva jest w tej sprawie wyjątkowo ostry: 
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Bruzda, nr 323: 

„Kto ukrywa pokusę przed swoim kierownikiem, dzieli swój sekret z diabłem. – Stał się 

przyjacielem nieprzyjaciela.” 

(Escriva 1986/2001, s. 381) 

 

Droga, nr 862: 

„Głupi dzieciaku, w dniu, w którym ukryjesz cokolwiek przed kierownikiem, przestaniesz 

być dzieckiem, boś utracił prostotę.” 

(Escriva 1939/2001, s.236) 

 

 Dalsza część wypowiedzi Persydy jest jeszcze ciekawsza, moja rozmówczyni zdaje się 

niemal cytować rady swojego kierownika duchowego (księdza czy też numerarii). Moją 

uwagę w szczególności zwróciły trzy sprawy. Pierwsza to rada na okoliczność „wpadania w 

dołek” (modlitwę, czy znajdź inne zajęcie, staraj się na bok jak najbardziej odsuwać te złe 

myśli, takie złe nastroje), zwłaszcza mając na uwadze główne efekty, jaki zdaniem Julii ma 

dawać kierownictwo – efekty w sensie takiego pokoju wewnętrznego. Persyda w ogóle 

zdawała się nie być w najlepszym nastroju podczas wywiadu. Świadczą o tym przykłady, 

jakie podawała – mówiła głównie o wykorzenianiu wad, podczas, gdy równorzędnym 

tematem do rozmowy braterskiej może też być jak jakąś cnotę w sobie polepszyć, o czym 

opowie niebawem Pryscylla. 

 Druga rzecz to wizerunek rodziny, stosunków damsko – męskich w rodzinach, z 

których członkami miałem przyjemność rozmawiać. Wiadomo – wszędzie jest nieco inaczej 

(chociaż dzieci i mąż wraca późno do domu to motywy, które się powtarzają). Nie można z 

resztą wyciągać zbyt pochopnych wniosków, ale warto pokazać, jak to wygląda w nauczaniu 

świętego Josemarii i skonfrontować z opiniami o tym ludzi z zewnątrz Opus Dei. Zrobię to 

jednak dopiero w następnym rozdziale. 

 Po trzecie w końcu – to, że człowiek po jakimś czasie korzystania z kierownictwa 

duchowego zdaniem Persydy już czuje potrzebę, żeby robić to stale, regularnie, ma chęć z 

kimś porozmawiać. Pokazuje to, jaką rolę w życiu wiernego Prałatury (czy w ogóle – 

chrześcijanina) może odgrywać kierownictwo, jak bardzo może przyzwyczaić. 

 Posłuchajmy teraz Pryscylli, która nieco bardziej optymistycznie opowie o praktycznej 

stronie kierownictwa, zabierze też głos w sprawie rad w nim udzielanych: 

 

 120



Pryscylla: „Bo my zobowiązaliśmy się, żeby żyć duchem Dzieła, czyli żeby uświęcać 

codzienność i żyć cnotami, doskonalić w sobie wszystkie cnoty. Taki przykład: ktoś w 

rozmowie z Panem Bogiem, czy na rekolekcjach, zastanawia się jak wykorzenić jakąś wadę, 

czy jak jakąś cnotę w sobie polepszyć i to przedstawia na rozmowie braterskiej i przy pomocy 

kierownika ustala, jak ma to zrobić. Jeżeli tą wadą jest lenistwo w pracy, to kierownik na 

przykład proponuje, żeby robić taki rachunek szczegółowy. To jest coś, czym codziennie się 

kontrolujemy, żeby na przykład punktualnie zaczynać pracę. I to jest taki mały punkt do 

walki, który sobie na tydzień, czy na dwa tygodnie ustalamy, bo zależy nam na cnocie 

pracowitości. Najczęściej to jest własna inicjatywa tej osoby, która przychodzi na rozmowę, 

czyli ja sama mówię co mi się wydaje, że powinnam poprawić, ale oczywiście kierownik 

duchowy może też coś zasugerować. W tym jest wolność, staramy się być posłuszni 

kierownikowi duchowemu i księdzu, ale jesteśmy wolni. Każdy kroczy swoim torem, stara 

się być coraz lepszy i próbuje odkryć, co Pan Bóg w tym momencie od niego chce, co 

powinien w swoim życiu w tym momencie zmienić. I na tym polega właśnie kierownictwo 

duchowe, i w tym sensie też sugeruje się nam jakie książki mamy czytać, jako czytanie 

duchowe, żeby polepszyć ten aspekt. To są te „pola walki”. Ja nie wiem, co ma mąż, to jest 

sprawa osobista. To jest tylko między mną a Panem Bogiem, jest osoba – mój kierownik 

duchowy, ale ona o tym też prawdopodobnie nie pamięta, bo ma wiele osób, którym pomaga i 

z resztą możliwość pomocy jest tylko w tym momencie, kiedy jest rozmowa.” 

 

 Pryscylla podkreśla własną inicjatywę wiernego dotyczącą ustalania tych „punktów 

walki” (nie tylko ze swoimi wadami, też o „polepszenie” cnót), bazując chyba głównie na 

własnym doświadczeniu (inne wrażenie wynikało z opowieści Persydy). Definiuje też ów 

„punkt walki”, a raczej podaje przykład z życia – robienie „szczegółowego rachunku” 

dotyczącego punktualności w pracy przez tydzień lub dwa tygodnie. Można sobie więc 

wyobrazić, jak może to wyglądać w praktyce. Poza tym wszystkim to jest sprawa osobista, 

między mną a Panem Bogiem – podobnie do tajemnicy spowiedzi, ale i wszystkich innych 

zagadnień, które do tej pory w pracy poruszyłem – nie ma tu „komunikacji poziomej”, nawet 

między małżonkami. 

Nie tylko jednak o tym jest prowadzona rozmowa z kierownikiem duchowym. 

Dodatkowo: sugeruje się nam jakie książki mamy czytać, o czym jeszcze szerzej napiszę, ale 

nie można też zapomnieć o „planie umartwień” (sygnalizowałem to już w rozdziale 

„Formacja”). Akwila mówił: my podejmujemy te decyzje jakie umartwienia, w jakim 
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zakresie, z jaką intensywnością i po co, w jakim celu, nie odbywa się to bez konsultacji z 

kierownikiem: 

 

Droga, nr 233: 

„Nie czyń pokuty większej niż taka, na którą pozwoli ci kierownik.” 

(Escriva 1939/2001, s.74) 

 

Kuźnia, nr 410: 

„Przedstaw swojemu kierownikowi duchowemu swój plan umartwień, aby je umiarkował. 

– Lecz umiarkować nie zawsze oznacza zmniejszyć, ale również zwiększyć, jeśli uzna to za 

stosowne. – W każdym przypadku przyjmij jego rady.” 

(Escriva 1988/2001, s.690) 

 

 Wydaje się, że cytowana odpowiedź Pryscylli i jej małżonka – Akwili oraz wszystkie 

wcześniejsze wyczerpują kwestię natury udzielanych w kierownictwie rad – dotyczą „planu 

życia pobożności” (indywidualnych norm do wypełniania – modlitwa, sakramenty), 

„punktów walki” (wady i cnoty), „planu umartwień” oraz „czytania duchowego”. Wróćmy 

więc na moment do wagi tych rad, traktowania i przestrzegania ich przez członków Opus Dei. 

 Persyda i Pryscylla wyrażały się o tym w bardzo łagodnym tonie, podkreślając 

wolność osobistą korzystającego z kierownictwa, jego inicjatywę. Mówiły na przykład: to jest 

pomoc, a nie ma żadnych nakazów, że coś muszę robić, tylko takie rady, albo: w tym jest 

wolność, staramy się być posłuszni kierownikowi duchowemu i księdzu, ale jesteśmy wolni. 

W nieco innym stylu wypowiadał się w tej kwestii Epenet (rozmowa z prałatem), podobnie 

czynili to Akwila i Tryfena: 

 

Akwila: „Nie można mieć swobody w zakresie tych spraw moralnych. To nie ma sensu: być w 

Dziele i domagać się wolności w zakresie tych spraw. Albo się godzimy na to, żeby być 

prowadzonym, albo nie. Tak, jak żona już wspomniała. Na rozmowach braterskich są nam 

polecane książki, które nas rozwijają i służą czemuś i mają jakiś cel. I to też jest przejaw 

posłuszeństwa – jeśli mamy wątpliwości co do jakiś tam książek... Dobrze wiemy, że są takie 

książki, które są szkodliwe z punktu widzenia wiary, a których my – mające różne zawody i 

wykształcenia – nie jesteśmy w stanie ocenić. Dlatego musimy być posłuszni, na tym polega 

autorytet po prostu – albo go zaakceptujemy, albo nie. I my mamy taki autorytet w Dziele.” 
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Tryfena: „Te rady w kierownictwie duchowym – mamy je przyjmować. Tak jak jest 

kierownictwo duchowe w konfesjonale, czy jak ksiądz przy spowiedzi udziela rad. To są 

rady, które mają gwarancję od Ducha Świętego, że to są rady dobre. Nawet, jak Papież mówi, 

jakby on w życiu prywatnym daje rady, które są zupełnie inne, ale ex catedra on nie powie 

nic, co byłoby nie tak. To samo dotyczy kierownictwa duchowego, jeżeli ksiądz mówi przy 

konfesjonale, na spowiedzi, to on da dobrą radę i trzeba go słuchać. To nawet Pan Jezus, jak 

się ukazuje Faustynie, to mówi: słuchaj kierownika duchowego! Święta Teresa miała te same 

problemy, jak czytałam - zawsze słuchaj kierownika, on ci powie, co masz zrobić. – Ale on 

mi nie wierzy! – To nic, słuchaj go, ja go natchnę tak, że ci uwierzy! I zawsze było to 

podporządkowanie kierownictwu i tak jest i w naszym przypadku, jeżeli ksiądz mi powie, że 

mam coś tam robić, albo czegoś nie robić, no to się go słucham, no bo jakie mam wyjście? 

Mogę nie korzystać z tego, ale skoro dobrowolnie korzystam. Jest to zawsze moja wolna 

wole, mogę to zrobić, albo nie, ale skoro już tam jestem i chcę to robić, to bez sensu byłoby 

robić odwrotnie.” 

 

 Akwila doskonale podkreśla to, o czym wspominała (trochę od innej strony) Julia – 

my mamy taki autorytet w Dziele i godzimy [się] na to, żeby być prowadzonym. Skoro był to 

wyraz wolnej woli, to bez sensu byłoby robić odwrotnie (Tryfena)! Widać więc wyraźnie (nie 

po raz pierwszy) na czym polega wolność wiernego Prałatury – na swobodzie wejścia. Co 

prawda nie stoją żadne sankcje za przestrzeganiem rad kierownika duchowego, nikt przecież 

tego nie sprawdza, ale jeśli ktoś nie jest w stanie sprostać stawianym w Dziele wymaganiom, 

to musi je opuścić (jak mówił między innymi Tercjusz, czy sam Założyciel). 

 Dodatkowo pojawia się wątek nadprzyrodzony, czyli rady, które mają gwarancję od 

Ducha Świętego, czy zgodnie z cytowanym wcześniej nauczaniem świętego Josemarii jak 

gdyby pochodziły one od samego Jezusa. Towarzyszył mi on z resztą od początku badań – 

pierwszy wywiad przeprowadziłem właśnie z Tryfeną, która już na samym wstępie zastrzegła, 

że jeśli chcę pisać pracę o Dziele, to muszę sobie zdawać sprawę z obecności w nim Ducha 

Świętego. Stąd z resztą tytułowy obraz węża Uroborosa ma między głową a końcem ogona 

gołębicę oraz unoszący się nad nią świetlisty trójkąt – symbole właśnie Ducha Świętego w 

Chrześcijaństwie. 

 Wracając do kierownictwa duchowego – na koniec tego punktu warto powrócić do 

pomijanego do tej pory tematu „czytania duchowego”. Wspominali o nim Akwila i Pryscylla, 

ale najwięcej do powiedzenia okazała się mieć Tryfena. Wcześniej cytat z Drogi Josemarii 

Escrivy: 
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Droga, nr 339: 

„Książki. Nie kupuj ich bez uprzedniego zasięgnięcia rady u osób pobożnych, 

wykształconych i doświadczonych. – Mógłbyś kupić rzecz bezużyteczną albo szkodliwą. 

Ileż to razy ludzie myślą, że mają pod pachą książkę... a tymczasem niosą stertę makulatury!” 

(Escriva 1939/2001, s.102) 

 

Tryfena: „Oczywiście kierownictwo duchowe dotyczy przede wszystkim spraw duszy. Ale 

wiadomo, że to, co robimy ma wpływ też na naszą duszę i nie jest obojętne Panu Bogu. To 

jest ukierunkowywanie w apostolstwie, tych spraw rodzinnych, jeśli jakieś są problemy... 

Wszystkiego, całego życia. Ale to nie jest tak: czy na przykład mam podjąć pracę taką czy 

taką, czy ja mam kupić coś takiego czy takiego. No chyba, żeby to był wymysł jakiś zupełnie 

dziwny, to mi poradzą: może nie, postaraj się to. Nie jest to wymóg narzucony, generalnie nie 

ma wymogów, to są rady. Na przykład coś, co jest bardzo istotne, to są lektury. To że ja mam 

taki obowiązek moralny, że zanim zacznę czytać książkę (oczywiście nie książki z fizyki, 

które mam, o te się nie pytałam), ale książkę inną – mam obowiązek spytać o taką książkę. I 

na przykład kiedy usłyszałam o Harrym Potterze i jeszcze moja córka nie wiedziała o tym i 

nie czytała, ale już jej koleżanki czytały, to ja dzwoniłam i pytałam, żebym miała pewność. 

Dosyć długo czekałam na odpowiedź, bo to początki Dzieła były, ale powiedziano, że to nic 

złego – no to dobrze, niech czyta. Faktem jest, że czytałam to przed nią – trzy części 

przeczytałam, żeby w razie czego zastopować, albo zapobiec jakiejś katastrofie. Książka nie 

jest zbyt głęboka, jak film akcji – wszystko się bardzo szybko dzieje, niektóre sceny są... Ja 

nie wiem, jak dziecko może przez to przejść! W każdym razie w przypadku książki to już jest 

rada z pewną mocą. To jest coś takiego jakby w rodzinie – jeżeli matka córce zabroni, to nie 

znaczy, że nie wolno jej. Inaczej: to nie znaczy, że ona tego na pewno nie przeczyta. To 

zależy od tej wolności człowieka, ona się może zbuntować i przeczytać, ale ze szkodą dla niej 

prawdopodobnie. I tu jest to samo – ja mam świadomość, jako osoba dorosła, że jeśli to będę 

czytać, to będzie to ze szkodą dla mnie. Ale niedawno miałam właśnie problem z książką 

filozoficzną, którą mi sąsiad podarował, to znaczy napisał ją – pan profesor filozofii, i też nie 

wiedziałam: mogę, nie mogę. Powiedziałam księdzu, a on: czytaj, tylko uważnie! I notuj, co 

ci się nie podoba. Więc nie jest to takie, że nie możesz. Ale kiedyś przeczytałam Coelho bez 

pytania, bo byłam na wakacjach u koleżanki. Ona: czytaj, to takie dobre, przeczytaj 

koniecznie! To było to najpopularniejsze – Alchemik. I przeczytałam to do połowy tylko i 

mówię: słuchaj Ula, nie mogę już dalej, zaczynam dostawać... Nie wiem, czy to jest bajka, 
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czy to jest film, czy to jest prawdziwa rzecz, jakieś dziwne rzeczy, już myślę, że on jest 

wariat, ten facet. I zostawiłam. I potem mi powiedziano, że bardzo niebezpieczny to autor, że 

New Age propaguje... To właśnie jest dowód na to, że powinnam zapytać. Ja już po połowie 

stwierdziłam, że już dalej nie mogę. Widocznie ta formacja, którą otrzymuję jest na tyle 

dobra, że odrzuca. To taka historia pewnego pana, takie właśnie mieszanie wszystkich religii 

ze sobą i tu, jak już pustynia zaczęła mu opowiadać różne rzeczy, to ja już nie wiedziałam co 

to jest. Jak to traktować, czy to jest książka dla dorosłych, czy to jest bajka dla dzieci?” 

 

 Kierownictwo duchowe dotyczy wszystkiego, całego życia, ale coś, co jest bardzo 

istotne, to są lektury. I w tej istotnej sprawie to już jest rada z pewną mocą, większą niż w 

innych kwestiach, jak między matką a córką. Tryfena podaje barwne przykłady, 

najciekawszym spośród nich jest moim zdaniem historia czytania Alchemika Coelho. 

Osobiście zastanawiają mnie zwłaszcza zdania typu: nie wiem, czy to jest bajka, czy to jest 

film, czy to jest prawdziwa rzecz. To tak, jakby formacja i samo Opus Dei dawało porządek, 

pewien spokój ducha, który książki pokroju Alchemika mogą burzyć. Nie są konkretne, 

osadzone w rzeczywistości, nie ma w nich „tu i teraz”, codzienności, zwykłego życia – a do 

takiego myślenia wydaje się być przyzwyczajona na przykład Tryfena. Na tyle, że odrzuca 

takie książki. To jest jednak moje własne zdanie, a raczej hipoteza. Nie bez znaczenia może tu 

być wykształcenie (mgr inż. Politechniki Warszawskiej) i wyuczony zawód Tryfeny 

(nauczyciel fizyki). 
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Rozdział VI – Zmiany 

...czyli czym różni się życie członka Opus Dei od tego, jakie wiódł przed wstąpieniem 

na tę drogę 

 

 

 

 O ile wszystkie poprzednie rozdziały części empirycznej ukazywały Opus Dei w 

znacznej mierze z zewnątrz (choć opowiedziane ustami uczestników tej organizacji), to na 

koniec chciałbym pokazać jak to jest być w środku. W szczególności interesowały mnie dwie 

sprawy – jak zmieniło się życie osobiste bohaterów mojej opowieści od momentu wstąpienia 

oraz jakie były reakcje bliższego i dalszego otoczenia na ich uczestnictwo w Dziele. Zmienia 

się więc nieco perspektywa – moi rozmówcy będą opowiadać o sobie, a mniej o samej 

organizacji. 
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VI.1. ŻYCIE OSOBISTE 

Bruzda, nr 846: 
Małżeństwo chrześcijańskie nie powinno pragnąć zamknięcia 
źródeł życia, ponieważ jego miłość zasadza się na Miłości 
Chrystusa, która polega na oddaniu się i poświęceniu... Nadto, 
jak przypomniał Tobiasz Sarze, małżonkowie wiedzą, „żeśmy 
synowie świętych i nie możemy tak się łączyć jak narody, które 
nie znają Boga.” 
(Escriva 1986/2001, s.524/525) 

 

 

 Od początku wydawało mi się, że zetknięcie z taką organizacją, jaką jest Opus Dei, 

musi powodować kolosalne, wręcz rewolucyjne zmiany w podejściu do życia, filozofii 

życiowej. Pewnie dlatego, że mierzyłem sprawy „swoją miarą” i pojęcia „normalności” i 

„naturalności” w odniesieniu do Dzieła wydawały mi się jakimś nieporozumieniem. Pytanie o 

zmiany w życiu stało się więc stałym elementem moich wywiadów, pragnąłem zebrać 

materiał na temat, z mojego punktu widzenia, najciekawszy. I spotkał mnie zawód, choć nadal 

uważam go za interesujący. 

 Wypowiedzi bohaterów tej pracy we wzmiankowanej kwestii można podzielić na trzy 

robocze podgrupy, których przykłady cytuję poniżej. Pierwszą nazwałbym „trudno 

powiedzieć”, drugą „dopasowanie”, i dopiero trzecia dostarcza nieco więcej materiału do 

przemyśleń. Nie wybiegając jednak zbyt daleko w przyszłość przytoczą na początek 

odpowiedzi Epeneta i Pryscylli (pierwsza grupa): 

 

Epenet: „Ja wcześnie zacząłem, wtedy kiedy rozpoczynałem pracę zawodową, po studiach. 

Tak że trudno powiedzieć, co było wcześniej. To nie jest tak, że się spotykamy i od razu się 

zmieniamy, to jest długi proces i nigdy się nie kończy. Powoli, powoli... i umieramy w 

zasadzie. Walczymy, ale czy będziemy święci pod koniec – to się okaże. Warto w każdym 

razie próbować, bo w przeciwnym razie może być gorzej, na pewno będzie gorzej.” 

 

Pryscylla: „Ja akurat wtedy kończyłam studia, a zaczynałam pracę, więc trudno jest mi 

powiedzieć, czy nagle to podejście się zmieniło. Ale na pewno odkryciem było to, że 

wszystko, co się robi, można uświęcać. To nie jest tak, że człowiek raz to w życiu usłyszy – 

dziesięć lat temu, i teraz łatwiej mi pracować. Wiadomo, że w ciągu dnia się często zapomina 

i o Panu Bogu, i o tym, że trzeba uświęcać. Dlatego tak ważna jest formacja, którą mamy – 

dosyć intensywna, to, że raz na rok, na trzy dni, mamy się wyłączyć od spraw tego świata, że 
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raz na miesiąc przez kilka godzin mamy taki dzień skupienia, ze raz na tydzień jest krąg. To 

nam przypomina o pewnych aspektach naszego życia i wtedy jakby od nowa – co tydzień 

mamy szansę, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć i nam to pomaga.” 

 

 Jak już wspominałem osoby, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, są w dość 

podobnym wieku. Przybyłym po 1989 roku do Polski Opus Dei zainteresowali się widocznie 

najbardziej studenci, lub osoby zaraz po studiach. Trochę inaczej jest w Hiszpanii, gdzie 

Dzieło ma najdłuższe tradycje – Febe zostaje numerarią na kilka dni przed maturą, ksiądz 

Gajus wspomina pierwsze czytanie Drogi w wieku lat dziesięciu, a pierwsze spotkanie w 

ośrodku młodzieżowym – szesnastu. 

Powód może jednak być jeszcze banalniejszy – większość „kontaktów” pochodzi z 

jednego źródła (zdobyłem dzięki Tryfenie). Tak, czy inaczej Epenetowi i Pryscylli trudno 

powiedzieć, czy zaszły jakieś poważniejsze zmiany, ponieważ w tym samym czasie 

następował ogromny przeskok z życia akademickiego w zawodowe. Ciężko im te dwie 

sprawy rozgraniczyć, powiedzieć „co by było, gdyby”, czy też co było wcześniej. 

Oboje podkreślają ciągłość zmian w życiu (walka, formacja), raczej odcinają się od ich 

„rewolucyjności”, co w początkowym etapie swoich badań (będąc bardzo 

niedoświadczonym) próbowałem im ze swej strony sugerować. Ciekawe jest zdanie Epeneta 

– należy walczyć, bo w przeciwnym razie może być gorzej, na pewno będzie gorzej, mimo, że 

trudno powiedzieć, co było wcześniej, zanim walkę rozpoczął. 

Drugą podgrupę (nazwaną „dopasowanie”) reprezentują między innymi Nereusz 

(sympatyk) i Pryscylla (supernumeraria): 

 

Nereusz: „W Dziele się nie krytykuje. To jest bardzo dobre, wystarczy włączyć coś, w 

mediach jest tylko źle i niedobrze, łącznie z Radiem Maryja. Dla mnie jest to nie do słuchania 

ze względów ekonomicznych, bo ja nie jestem zwolennikiem rozdawania, a 

wypracowywania, natomiast to jest ewidentnie socjalizm, ekonomia socjalizmu 

przedstawiona w tym radiu, to jest niedopuszczalne. Ten bezradny płacz tych ludzi, czego w 

Dziele nie ma! Staraj się! Ja zawsze starałem się wykonywać pracę jak najlepiej. Ja jestem z 

zawodu trenerem szermierki, w tej chwili udzielam się też w ubezpieczeniach – mam rodzinę 

i trzeba gdzieś zarabiać. Jeśli chodzi o podejście, takie rzeczowe, do pracy, to ja je zawsze 

miałem. Byłem wychowywany przez trenerów przedwojennych i to oficerów, także taki dryg, 

punktualność, regularność. Nawet Horacy, który jest teraz księdzem z Dzieła, zwrócił uwagę, 

że ja się nie spóźniam, a moi zawodnicy tylko stali i patrzyli, czy ja się kiedykolwiek spóźnię 
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na zajęcia. Natomiast to, że pracą można się uświęcać i ofiarować ją Panu Bogu, taki religijny 

wymiar, raczej to, niż, że ja zmieniłem swoje podejście do pracy.” 

 

 W przypadku Nereusza „dopasowanie” do życia ma dwa wymiary. Z jednej strony 

jego poglądy ekonomiczno – polityczne, czy w ogóle poglądy na życie w połączeniu z wiarą 

katolicką (w sensie poglądów innych wiernych na te tematy). Być może do momentu 

spotkania Opus Dei trudno mu je było pogodzić ze sobą. W rozmowie ze mną wydawał się 

być zachwycony, że w Dziele się nie krytykuje, czy ten bezradny płacz tych ludzi, czego w 

Dziele nie ma. Z drugiej strony przyzwyczajenia z życia codziennego także się zgodziły: 

praca, ścisła punktualność, regularność, plan dnia, a do tego wszystkiego taki religijny 

wymiar. Posłuchajmy teraz Pryscylli: 

 

Pryscylla: „Myślę, że bardziej to wszystko się dopasowało do mojego podejścia do życia, za 

każdym razem, jak słyszałam coś nowego, to myślałam sobie: to jest oczywiste, dobrze, że to 

też słyszę. Myślę, że w mojej rodzinie było tak, rodzina bardzo żyła takim duchem, jaki głosi 

święty Josemaria. On nie jest jakiś dziwaczny, obcy normalnemu życiu. To jest po prostu 

duch chrześcijański. Wydaje mi się, że rodzice zaszczepili to we mnie, także ja nie byłam 

niczym zaskoczona. Cieszyłam się, że są pewne wymagania. Nawet żyjąc w rodzinie 

chrześcijańskiej człowiek nie chodzi zbyt często do spowiedzi, bo mu się wydaje, że jest taki 

w porządku, że nie musi za często. I tu były przede mną jakieś tam wymagania, czyli w 

jakimś sensie była ta rewolucja w moim życiu, bo nagle musiałam zmobilizować się na 

przykład, żeby codziennie chodzić na Mszę. Kiedyś bywałam w dni powszednie, ale raczej 

przed egzaminami, w podziękowaniu, ale nie tak, żeby po prostu codziennie. Poza tym, żeby 

modlić się modlitwą myślną, modlitwą, która wcześniej nie była w moim życiu 

uporządkowana. Na pewno modliłam się myślnie, ale na przykład kiedy coś się w moim życiu 

działo, albo jak byłam w kościele. Tutaj, nie wiem czy pan wie, mamy to konkretnie 

określone. W ciągu dnia musimy znaleźć czas – przed południem pół godziny i popołudniu, 

żeby tylko i wyłącznie rozmawiać z Bogiem. I każdy z nas stara się, żeby jak najlepiej ten 

czas wygospodarować i wykorzystać, więc takie rzeczy się na pewno zmieniły, na przykład 

codzienny różaniec. Nie była to modlitwa dla mnie nieznana, ale nie odmawiałam różańca 

codziennie, a z chwilą kiedy wstąpiłam – tak. Także to była pewna rewolucja, nagle musiałam 

spełniać więcej tych norm pobożności niż normalnie. Ale to nie były dla mnie jakieś rzeczy 

dziwne, czy zaskoczenie.” 

 

 129



 Widać wyraźnie, że Pryscylla odpowiada na „tendencyjnie” przeze mnie zadane 

pytanie. Nie dając się jednak temu zwieść, należy stwierdzić, że zmiany w jej życiu były 

raczej łagodne. Wprowadzony do niego został jedynie pewien porządek i wspominana przez 

Nereusza regularność. Pryscylla takie podejście wyniosła z domu, dla niej to, co głosi święty 

Josemaria oraz duch chrześcijański są tożsame. Jej wypowiedź pokazuje również skalę 

„planowania pobożności” wśród wiernych Prałatury oraz dużą liczbę samych norm. 

 Wracając jeszcze na chwilę do przejścia z życia akademickiego w zawodowe i 

rodzinne (w połączeniu z wstąpieniem do Opus Dei) – zacytuję wypowiedź Julii (warto sobie 

w tym momencie po raz kolejny przypomnieć to, co nazwałem „pozycjonowaniem” 

Prałatury). 

 

Julia:  „To było bardzo dobre, bo był ten czas takiego odpłynięcia od tej aktywności i 

pojawiła się możliwość bycia aktywnym. Mówiłam, że był taki moment – ta działalność na 

studiach, to było poświęcanie bardzo dużej ilości czasu, działanie dla innych, czy w jakiejś 

grupie, gdzieś wyjeżdżanie... A potem dom, dzieci się pojawiają i to bardzo ogranicza, i nie 

można już jechać, gdzie się chce, kiedy się chce, no bo trzeba siedzieć w domu, z dziećmi. I 

się okazuje, że to wszystko można też Panu Bogu poświęcić, można się uświęcić przez 

wykonywanie dobrze swoich obowiązków, przez te codzienne chwile, nie trzeba nigdzie 

wyjeżdżać... To jest podstawa, myślę.” 

 

 Julia inauguruje podgrupę numer trzy. Okazuje się, że najwięcej do powiedzenia na 

temat zmian w życiu mają właśnie ona oraz Persyda – kobiety, które po studiach jakiś czas 

pracowały, po czym zajęły się domem. Julia wspomina czasy swojej wzmożonej aktywności 

w organizacjach chrześcijańskich przed ukończeniem studiów, a potem dom, dzieci się 

pojawiają i to bardzo ogranicza. Podobnie Persyda – porównuje aktywność w Dziele z tym, 

co miała w Oazie: 

 

Persyda: „W Opus Dei są normy, które trzeba po prostu wypełniać. Na przykład będąc w 

Oazie ja nie chodziłam codziennie do Kościoła. Dobrze, na początku było to trudne – jejku, 

codzienna Msza, może troszeczkę dużo, jednak to jest obowiązek. Ale z biegiem czasu, jak na 

przykład nie udało mi się któregoś dnia pójść, to wiedziałam, że czegoś nie zrobiłam i byłam 

zła. Tyle rzeczy do zrobienia, ale wiedziałam, że to dlatego, że coś zaniedbałam. A jak już 

zaczęłam rano, poszłam do Kościoła, to było zupełnie inaczej – znalazłam czas na wszystko. 

Teraz widzę, że będąc nawet w domu – ile można robić! Właściwie codziennie robię to samo 
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i wiem, że wcześniej robiłam to, no bo mam to do zrobienia, prawda? Mam to, to i to do 

zrobienia i jestem zadowolona, jak mam to zrobione. A teraz jest trochę inaczej, dlatego że 

wiem, że tą pracę muszę wykonać przede wszystkim bardzo dobrze i mam na to określony 

czas, mam plan dnia. Mam dużo rzeczy do wykonania i jak gdyby to poświęcam. Na 

przykład: Panie Boże nie chce mi się pozmywać naczyń wieczorem, bo jestem bardzo 

zmęczona, ale staram się to ofiarować, że robię to dla Ciebie. To nie jest dla mojej satysfakcji, 

że tak jest. Nie czuję się jakąś męczennicą, która siedzi w domu i zajmuje się tymi dziećmi, 

tylko wiem, że ta praca, którą wykonuję jest ważna i muszę ją wykonać jak najlepiej, zawsze 

ofiarowując to. Świadomość, że Bóg jest przy mnie cały dzień, w zwykłych rzeczach... To 

jest obowiązek, ale też jakieś przyzwyczajenie. Na przykład jest plan, i wiem, że o tej porze 

mam czytanie, czy różaniec, czy inną normę – czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Czyli, 

że to jest ten czas najlepszy – kiedy na przykład nie ma dzieci, kiedy dzieci są w 

przedszkolu.” 

 

 Czyli mimo, że ta praca nie jest dla mojej satysfakcji, to wszystko można też Panu 

Bogu poświęcić, przez co nie czuję się jakąś męczennicą, która siedzi w domu i zajmuje się 

tymi dziećmi. Tak w największym skrócie można by podsumować wypowiedzi obu kobiet. 

 Wielokrotnie podczas pisania tej pracy wspominałem o wizerunku rodziny w Opus 

Dei i zawsze odkładałem to na później. Teraz jest dobry moment, żeby się zatrzymać nad tym 

tematem (patrz cytat na początku tego punktu), na przykładach właśnie Julii i Persydy. 

 

Julia: „Jako człowiek poszukujący, młody szukałam sensu. Co mam robić? Czy mam robić 

karierę na Uniwersytecie, robić doktorat, a wtedy zobaczę – może urodzę jedno dziecko, a 

może nie. Poza tym góry! Kiedy zaczynaliśmy, to sobie myślałam właśnie: świetnie – 

Uniwersytet, praca ze studentami (uwielbiałam z nimi pracować, zajęcia różne i tak dalej – 

strasznie mnie to wciągało) i wyjazdy w góry. Był taki rok, że byliśmy w górach w każdym 

miesiącu! Szaleństwo! A później: dziecko? No dobrze, ale jak będziemy mieli dziecko, to już 

nie pojedziemy w góry. To jest niewygodne przecież i bardzo komplikuje życie. Tu muszę 

powiedzieć, że ta droga duchowa bardzo mi pomogła – indywidualna spowiedź, i dopiero 

kierownik duchowy powiedział: jeżeli jest małżeństwo, to powinna być otwartość na życie w 

sensie takiej hojności. Rodzina powinna być pełna, i to oddawanie siebie, i ta perspektywa... 

Jakieś plany są tam wobec nas, prawda? Jeżeli my możemy mieć dzieci, to nie powinniśmy 

tutaj kalkulować.” 
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 Historie Julii i Febe w największym stopniu pokazują poświęcenie życiowe i 

posłuszeństwo wiernych Prałatury. Bo o ile w innych przypadkach trudno powiedzieć, co by 

się stało, gdyby rozmówca nie był członkiem Dzieła, to opowieść Julii wydaje się być 

jednoznaczna (i dopiero kierownik duchowy powiedział). 

 Nauczanie prałata Escrivy w tej kwestii dobrze oddaje wspominany cytat z Bruzdy na 

początku tego punktu – małżeństwo nie powinno pragnąć zamknięcia źródeł życia, a życie 

rodzinne polega na oddaniu się i poświęceniu (do tematu powrócę jeszcze raz, w następnym 

punkcie). Pierwszą część świetnie obrazuje odpowiedź Julii, drugą lepiej widać słuchając 

Persydy: 

 

Persyda: „Na początku pracowałam, przed urodzeniem dziecka. Teraz wiem, że mąż pracuje 

dużo, jest stale poza domem, to nie mogę pozwolić, żebym i ja była poza domem, a dziećmi 

się opiekowała na przykład jakaś tam opiekunka. Czyli z jednej strony rezygnacja, a z drugiej 

w pewien sposób ofiarowuję to wszystko i wykorzystuję ten czas dla moich dzieci. Trzeba 

pamiętać właśnie o innych. Nieraz tak jest, że człowiek jest już zmęczony i wraca mąż do 

domu, i też trzeba takie małe umartwienia, porozmawiać jeszcze, uśmiechnąć się... nie tylko, 

jak to było mi ciężko, jaka to nie jestem zmęczona i wykończona, tylko po prostu jak gdyby 

zapomnieć na chwilę o tym.” 
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VI.2. OTOCZENIE 

Droga, nr 14:  
Nie trać czasu i energii – one należą do Boga – na odpędzanie 
kamieniami psów ujadających na drodze. Nie zwracaj na nie 
uwagi. 
(Escriva 1939/2001, s.25) 

 

 

 Hasło „opinie otoczenia o Opus Dei” zarówno moim rozmówcom, jak i zapewne 

większości ludzi, którzy mieli jakikolwiek, choćby pośredni kontakt z tą organizacją, kojarzy 

się prawie wyłącznie ze słownymi atakami na Prałaturę. Co do ich zasadności – tak, jak już 

pisałem wcześniej, moim zdaniem można by tej organizacji kilka rzeczy zarzucić, ale 

tematyka tych zarzutów raczej nie pokrywałaby się z tym, co często można na przykład 

przeczytać w prasie. 

 Pierwszym pretekstem do rozmowy na ten temat stawał się zwykle artykuł w 

tygodniku Wprost. Prawie zawsze padało pytanie skąd u mnie zainteresowanie Dziełem, skąd 

pomysł pisania o nim pracy – wskazywałem wtedy właśnie na ów artykuł. Czytałem go około 

roku przed podjęciem decyzji dotyczącej tematu mojej pracy magisterskiej, a mimo to 

wszyscy doskonale wiedzieli który tekst mam na myśli. Nie inaczej było w przypadku Julii, 

ona zareagowała najostrzej. 

 

Julia: „Ja się strasznie oburzyłam, nawet napisałam list polemiczny do tego artykułu! To było 

w zeszłym roku, nie pamiętam, ale było tam, że na przykład „członkowie Dzieła są wysyłani 

na stypendia do Hiszpanii”. Ręce mi opadły! Albo na przykład tekst się zaczyna w ten 

sposób: „Josemaria Escriva de Belguer, o dawnym nazwisku Albas, które jednak z 

niewiadomych przyczyn zmienił.” Wiadomo przecież, że w Hiszpanii ma się też nazwisko od 

matki, każdy Hiszpan ma dwa nazwiska, taka specyfika. Mam jedną odpowiedź na to, 

dlaczego dziennikarze tak odczytują – po prostu jest takie zeświecczenie, ludziom się wydaje, 

że ważne są tylko pieniądze i pozycja w świecie materialnym i ciężko im uwierzyć, że 

naprawdę ludziom może chodzić o coś innego. Nie tylko o to co się buduje na ziemi, ale 

właśnie o to, co się buduje... Nie pamiętam, ale chyba święty Piotr to powiedział: „my tu 

budujemy z tego, co wy nam przysyłacie z ziemi”, czyli my tutaj sobie jakby inwestujemy! 

Także to jest ten cel, i to wszystko, co się dzieje w Opus Dei, w ośrodku, te środki 

formacyjne, dni skupienia, rekolekcje to jest właśnie ta inwestycja na życie wieczne. I to jest 

tylko to, tutaj nie ma żadnych inwestycji doczesnych, to jest inna płaszczyzna. Oczywiście 
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trzeba korzystać ze środków materialnych, bo musi być dom, musi być kaplica, tabernakulum, 

oczywiście, o to się dba. To jest też piękne – kaplice w Opus Dei są przepiękne, wykonane 

tak bardzo starannie.” 

 

 Swoją ostrą reakcją (napisałam list polemiczny) Julia wbrew nauczaniu Josemarii 

Escrivy nieco traci czas i energię na odpędzanie psów ujadających na drodze, zobaczymy, że 

reakcje innych rozmówców będą już znacznie bardziej stonowane, na wyższym poziomie 

ogólności. Artykuł we Wprost, o czym nie omieszkałem już napisać, przedstawiał Dzieło w 

raczej pozytywnym świetle. Jednak po tym, jak trochę lepiej poznałem Opus Dei, trudno się 

dziwić Julii – wizerunek Prałatury w nim przedstawiony dalece odbiega od tego, jaki chcą 

mieć i mają jej wierni. Dla autora tekstu pozycja w świecie materialnym, bogactwo członków 

Dzieła jest godne podziwu, mimo to Julia energicznie odpiera ten jeden z najczęstszych 

zarzutów pod jego adresem. 

 Znacznie częstsze są jednak odpowiedzi innego typu, jak choćby Febe i Nereusza. 

Jako wstęp do wypowiedzi Febe – cytat z Drogi: 

 

Droga, nr 650: 

„Sporo jest osób – świętych – które nie rozumieją twej drogi. – Nie staraj się ich 

przekonywać: będzie to strata czasu i narazisz się na niedyskrecję.” 

(Escriva 1939/2001, s.180) 

 

Febe:  „Spotkałam się z niechęcią i rozumiem – człowiek powtarza to, co czyta. A często nie 

jest to napisane przez autoryzowane osoby, piszą rzeczy często nie wiadomo skąd. Rozumiem 

plotki i staram się, jeżeli mogę, to wyjaśniać, ale nie spędza mi to snu z powiek. Praca Opus 

Dei jest bardzo szkodliwa dla diabła – tak samo jak Kościół, Dzieło też jest atakowane, ja 

będę atakowana i co z tego? Mi zależy, żeby ludzie poznali dobrze Opus Dei i przez to Pana 

Boga, bo Dzieło nie jest celem samym w sobie, więc ja bronię Dzieła o ile jest to obraza Pana 

Boga. Jeżeli dana osoba coś tylko powtarza – mnie jest wszystko jedno, może krytykować. 

Nie jest to ważne, ważne jest co mogę zrobić pozytywnego. Jest tyle osób, które mnie kocha, 

a reszcie, przez swą roztropność, nie będę dawać więcej pokarmu do plotek. Nie robię nic 

złego.” 
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Nereusz: „Dzisiejszy świat jest zdecydowanie przeciw Chrześcijaństwu, a już zdecydowanie 

przeciw Katolicyzmowi. Wrogowie reagują jak wrogowie. Przyjąłem po prostu, że jest to 

reakcja przeciwników. Ja tak uważam.” 

 

 Febe uważa, że jedyne, co w zasadzie może zrobić, to nie dawać więcej pokarmu do 

plotek. Całą sprawę widzi raczej w sposób duchowy, nadprzyrodzony – praca Opus Dei jest 

bardzo szkodliwa dla diabła. Podobnie Nereusz, który przeciwstawia świat i wyznawców 

Chrystusa. Jak pisał święty Jan Apostoł (1J4,5-6): 

 

„Oni są ze świata, 

dlatego mówią tak, jak świat, 

a świat ich słucha. 

My jesteśmy z Boga. 

Ten, która zna Boga, słucha nas. 

Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. 

W ten sposób poznajemy 

ducha prawdy i ducha fałszu.” 

 

 Małżeństwo Pryscylli i Akwili oraz Epenet również unikają szczegółowych tłumaczeń 

i widzą ten problem dość ogólnie, ale ich wytłumaczenie jest znacznie bardziej konkretne. 

Widzą Opus Dei jako zbiór niezależnych jednostek, z których każda sama za siebie 

odpowiada. I chociaż Dzieło jako całość, a szczególnie powszechna opinia o nim, często 

przez zły przykład konkretnych członków doznaje uszczerbku, to moi rozmówcy nie 

poczuwają się do odpowiedzialności. 

 

Pryscylla i Akwila: 

A: „Oczywiście, spotykamy się z przejawami od entuzjazmu do niechęci, ale ta niechęć bierze 

się stąd, że niektórzy członkowie Dzieła po prostu nie są aniołami, nie są doskonali. I czasami 

się ktoś komuś nie podoba i dokonuje takiego przeniesienia uczuć. Tak jak jakiś ksiądz pod 

Elblągiem coś tam zrobił i to jest powód, żeby obrzucać Kościół wszelkimi inwektywami.” 

P: „Członkowie to normalni ludzie, którzy żyją wśród znajomych. To nie jest tak, że wszyscy 

są zawsze zachwyceni.” 

A: „A Dzieło jest częścią Kościoła, sam pan wie, że w Kościele są różni ludzie, popełniają 

różne rzeczy, tak samo w Dziele. To jest normalne.” 
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Epenet: „Są jakieś plotki, ale książki to tłumaczą, ja nie będę w to wnikał. W praktyce z 

niechęcią się często spotykam – środowisko księży, środowisko świeckie. I wynika to 

rzeczywiście – ktoś coś powiedział, spotkali kogoś z Dzieła, kto nie był dobrym 

świadectwem, tak jak wszędzie. Spotykam się z różnymi reakcjami, ale to nie jest tak, że 

myślę o tych sprawach na co dzień – te opinie są raczej rzadkie. Aczkolwiek przy jakiś 

bliższych czy dalszych kontaktach to się zdarza. Nigdy nie ma tak, żeby wszystko było 

pięknie, to naturalne, że zawsze są jacyś oponenci.” 

 

 O wszelkich plotkach na temat Opus Dei Epenet mówi książki to tłumaczą, ja nie będę 

w to wnikał. Ja w swojej pracy też nie mam takiego zamiaru, bo te pogłoski same w sobie nie 

są częścią kultury tworzonej przez moich rozmówców – wiernych Prałatury, interesują mnie 

jedynie ich reakcje na te pogłoski. Warto jednak w tym miejscu choćby wspomnieć co 

tłumaczą książki. W książce Opus Dei – posłannictwo, inicjatywy, ludzie (Romano 

1997/2002) wymienia i krótko ustosunkowuje się do najważniejszych zarzutów pod adresem 

Dzieła z zewnątrz, a są to: 

• tajemniczość 

• niejawne działania 

• elitarność 

• niebezpieczna autonomia 

• tradycjonalizm 

• frankizm 

• triumfalizm 

• rola kobiety, rodzina 

 

Bohaterowie mojej pracy, jak czytelnik miał już okazję się przekonać, niechętnie o 

nich mówili, rzadko (chyba, że przypadkiem, przy innej okazji) ustosunkowywali się do 

konkretnych zarzutów. Ale rzadko nie znaczy nigdy – wystarczy przypomnieć wypowiedź 

Julii z początku tego punktu (między innymi o bogactwie wiernych Prałatury). Posłuchajmy 

jak do zarzutów tajemniczości i braku jawności działania odnosi się Tryfena: 

 

Tryfena: „Pamiętam, że bardzo chciałam taką koleżankę przyciągnąć, dawałam jej różne 

książki do poczytania, typu Droga, a po kilku miesiącach jej mąż, którego ja w ogóle znałam 
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tylko z widzenia – spotkałam ich razem i on mówi: słuchaj, ty dałaś Joasi takie książki do 

czytania, mogła byś coś więcej o tym powiedzieć? Okazało się, że on się tak tym 

zafascynował, podczas gdy ona mówiła: wiesz, czytałam, ale to takie mało interesujące. Takie 

rzeczy się zdarzały. Ale żeby ktoś specjalne negatywnie... Zdarzało się bardzo powściągliwie, 

że można się było domyślać – to wśród księży, albo „nie wypowiadał się”, albo ucinał temat. 

A błędnych opinii jest mnóstwo. Mam swojego własnego męża, który mi ciągle opowiada 

takie dziwne rzeczy. I ciągle jest, że to jest jakaś mafia, że tam pełno tajemnic! Naprawdę nie 

ma. Chociaż pewnie jakieś są, jak w każdej rodzinie, nie jest tak, że wszystko się wystawia na 

wierzch, każda rodzina ma jakieś tam swoje rzeczy, które są dla rodziny i koniec. Są pisma 

Ojca dla numerariuszy i tego się nie wystawia, choć to ten sam duch i treść, ale pewnie inne 

rady udzielane. Inaczej się udziela rad ludziom, którzy żyją w celibacie, we wspólnocie, w 

jednym domu – mają inne problemy ze sobą związane, trochę też inne zadania niż ludzie 

żyjący w świecie na zewnątrz, więc to jest trochę inaczej. Tam naprawdę tajemnic nie ma 

żadnych. Rzecznik prasowy Watykanu jest członkiem Opus Dei i też o tym wiedzą wszyscy i 

nie znaczy to, że Opus Dei opanowało Watykan. Ktoś powiedział mi, że Papieżem to już 

Opus Dei rządzi! Bo zrobił coś nie po myśli narodowej, bo popiera wejście Polski do Unii 

Europejskiej! W Dziele się nie mówi na temat polityki, naprawdę się nie mówi! Każdy ma 

inne poglądy, ale jak jesteśmy tam, to nie rozmawiamy na ten temat, nie wolno nam. 

Moglibyśmy się pokłócić, a nie jesteśmy tam, żeby się kłócić, tylko żeby korzystać z rad 

duchowych i każdy to już potem wykorzystuje. Jest na przykład Jackowski, jest Giertych, 

który jest zdecydowanym przeciwnikiem Unii Europejskiej i są tacy, co popierają. Tutaj nie 

ma jednego kierunku.” 

 

 Pierwsze, co przychodzi mi do głowy po przeczytaniu tej wypowiedzi, to fakt, że o ile 

zarzut tajemniczości jest odpierany na całej linii, to brak jawności w działaniu uznawany jest 

za dopuszczalny. Nie po raz pierwszy można dojść do takich wniosków. Przypomnę, że 

podobne obserwacje opisałem już w rozdziale „Organizacja” – jeśli chodzi o sprawy ściśle 

związane z działalnością Prałatury, to wśród jej wiernych praktycznie nie ma „komunikacji 

poziomej”. Trudno się więc dziwić, że interakcje z otoczeniem w pewnych obszarach 

tematycznych również nie są uznawane za konieczne. 

 Co do elitarności Opus Dei, to bezpośrednio głos w tej sprawie zabrała jedynie 

Persyda (ale wspominaną wypowiedź Julii o bogactwie jego członków też można by pod tę 

kwestię podciągnąć): 
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Persyda: „Bardzo dużo osób po prostu nie wie co to jest. Czasami się słyszy, że to jest dla 

elit, dla wybranych, bogatych – takie różne, ale ja się naprawdę z tym nie spotkałam. Jak 

rozmawiam z ludźmi, to zawsze reakcje są pozytywne, że Opus Dei to jest coś dobrego. I 

wśród znajomych i sąsiadów. Sprowadziliśmy się tutaj i naprawdę jesteśmy odbierani bardzo 

pozytywnie, zawsze staram się wyjaśniać. Nawet w programach telewizyjnych czasem jest, że 

to dla elity. A sam przykład kanonizacji Josemarii Escrivy – tyle tysięcy ludzi i były to same 

elity? Przeróżni, i ze wsi i z miasta...” 

 

 Inne wymienione przez Giuseppe Romano zarzuty nie zostały bezpośrednio 

skomentowane przez żadnego z bohaterów tej pracy. Wyjaśnię więc dla porządku i pokrótce, 

co kryje się za pozostałymi wymienionymi wyrażeniami. 

 „Niebezpieczna autonomia” to wyraz obaw niektórych osób, że Opus Dei poprzez 

swoją formę prawną (prałatura osobowa na zasadach prawa kanonicznego) oraz fakt 

posiadania własnych kapłanów stało się zbyt niezależne. A zazdrośnie broniąc swej 

odrębności tworzy jakby kościół w Kościele. „Tradycjonalizm” wiąże się ze szczególnym 

przywiązaniem formacji Dzieła do sztywnych zasad moralnych i obyczajowych, przez wielu 

uważanych za anachroniczne. Między innymi w tej sprawie zabierze głos na końcu tego 

punktu Akwila. „Frankizm” wiąże się z niesławną historią współpracy niektórych wiernych 

Prałatury z dyktaturą generała Franco w Hiszpanii. „Triumfalizm” to zarzut, który pojawił się 

ze względu na niezmiernie szybką, jak na historię tego typu postępowań w Kościele 

Katolickim, beatyfikację i kanonizację Założyciela – Josemarii Escrivy. Jeśli chodzi o rolę 

kobiety i wizerunek rodziny, to myślę, że czytelnik ma już niejaką orientację w tej sprawie 

(choćby małżeństwa Julii i Epeneta oraz Pryscylli i Akwili). Zainteresowanych bardziej 

szczegółowo wspomnianymi sprawami, a raczej stanowiskiem Prałatury, odsyłam właśnie do 

książki Romano (1997/2002). 

 Ale wracając jeszcze na chwilę do reakcji otoczenia – pozostaje do wyjaśnienia 

jeszcze jeden aspekt, który zapewne nie uszedł uwadze czytelnika, poruszyła go między 

innymi Tryfena, czy Epenet w słowach: z niechęcią się często spotykam – środowisko księży. 

To ciekawe, że od samego początku istnienia Opus Dei często spotykało się jeśli nie z 

niechęcią, to często z rezerwą księży wobec swoich poczynań. Problem musiał być do tego 

stopnia poważny, że już Założyciel w swych dziełach zwracał (choć nie bezpośrednio) nań 

uwagę (patrz cytat z Kuźni poniżej). Posłuchajmy Julii, która dłużej zatrzymała się nad tą 

sprawą. 
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Julia: „Zdarzało mi się spotkać, niestety niedawno, takie osoby, które pewnie zasłyszały 

jakieś opinie negatywne od innych osób i rzeczywiście widziałam, że było trudniej. Ale mam 

nadzieję, że to jest chwilowe, że za krótko się znamy i nie miałyśmy okazji się tak bliżej 

zaprzyjaźnić i myślę, że to wyjdzie w praniu i nie będzie żadnych problemów, może to się 

wyjaśni. Oddzielna sprawa to księża. Księża też właśnie bardzo często reagują z rezerwą, ale 

myślę, że to też bardzo często dlatego, że za wiele nie wiedzą. Kanonizacja pomoże chyba w 

tym względzie, ale są przypadki, jeśli ktoś jest i tak negatywnie nastawiony, bo coś mu się 

tam nie podoba, to się już nie zmieni. I kanonizacja też tego nie zmieni, niestety.” 

 

Kuźnia, nr 255: 

Nie oczekuj poklasku ludzi za swoją pracę. 

 – Co więcej, czasami nawet nie oczekuj zrozumienia ze strony innych osób i instytucji, które 

również pracują dla Chrystusa.  

– Szukaj jedynie chwały Bożej i kochając wszystkich nie przejmuj się, że inni cię nie 

rozumieją. 

(Escriva 1988/2001, s.648) 

 

 Na koniec tego punktu przytoczę dość śmiałą i kontrowersyjną teorię Akwili na temat 

genezy „złej prasy” jaką ma Dzieło na świecie. Jest o tyle ciekawa, że nie podchodzi do 

problemu od strony religijnej (praca Opus Dei jest bardzo szkodliwa dla diabła), ani nie 

próbuje wyjaśniać wszystkiego tym, że przecież członkowie Dzieła po prostu nie są aniołami, 

tylko próbuje zanalizować ją głębiej. Posłuchajmy: 

 

Akwila: „Może nie w Polsce, ale na zachodzie Dzieło ma złą prasę, głównie lewicową, 

liberalną. Dlatego, że Opus Dei jest bardzo rzymskie, papieskie. Założyciel mówił, że musimy 

kochać Ojca Świętego bezwarunkowo, że on jest drugim Chrystusem. To się światu nie 

podoba, że jest taka wspólnota. Zwłaszcza kiedyś, kiedy były te ruchy kontestujące, liberalne 

w latach 60-tych czy 70-tych. Także ten aspekt pracowitości, uświęcania też się niektórym nie 

podobał. Chcieli przedstawiać Kościół jako ten, który mówi, że praca jest przekleństwem 

człowieka, natomiast marksizm dopiero wyzwoli człowieka z pęt, ale tych socjalnych, i do 

tego potrzebna jest walka klas. I człowiek jest wyalienowany, uczestnik tego ustroju nie 

rozumie sensu pracy, jest jakimś trybikiem bezrozumnym i dopiero uspołecznienie środków 

produkcji... Ja nieco ironizuję, ale taka była filozofia. Nam się wydaje śmieszna, dzisiaj 

wiemy, że zbankrutowała, ale w latach 60-tych, 70-tych to był podstawowy kanon myślenia 
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na uniwersytetach. Pokolenie Joschki Fishera jeszcze jest aktywne, nie przeminęło, on sam – 

jeden z czołowych działaczy rewolty studenckiej (jakiś terroryzm, pobicie policjanta). Jemu 

nic się nie zrobi, bo dzisiejsze elity uważają za nic złego występowanie przeciwko nie tylko 

porządkowi społecznemu, praworządności, systemowi, ale również przeciwko Kościołowi, 

który jest ostoją porządku, tradycji.” 
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VI.3. HISTORIE 

Droga, nr 186: 
Trzeba oddać się całkowicie, trzeba wyrzec się wszystkiego. 
Trzeba, by ofiara była całopalna. 
(Escriva 1939/2001, s.64) 

 

 Na koniec tego rozdziału i w ogóle całej części empirycznej chciałbym przytoczyć 

dwie historie z życia Febe i Pryscylli. Nie pasowały mi w zasadzie do żadnego konkretnego 

tematu, ale rezygnacja z nich byłaby moim zdaniem stratą dla całej pracy. Choć są dosyć 

różne, to obie, zwłaszcza w połączeniu z cytatem z początku tego punktu, wiele mówią o 

wiernych Opus Dei. Pozostawiam je bez dalszego komentarza, do rozważenia przez 

czytelnika. 

 

Febe: „W Saragossie było wiele ośrodków, byłam w jednym z nich. I tego lata [po maturze] 

chciałam już robić taki kurs dla numerarii i powiedziałam o tym rodzicom, ale nie zgodzili się 

– nie było pieniędzy, żeby to opłacić. Rodzice zawsze mnie szanowali, ale mamę to 

kosztowało dużo, tatę mniej... Dla mamy to było czwarte dziecko, które wybiera tą drogę. 

Była siódemka rodzeństwa, najstarszy nie jest w Dziele, już w tym momencie był żonaty, a 

dalsza czwórka i... Siostra za mną, szósta, jest supernumerarią i teraz ma szóstkę dzieci. 

Najmłodsza też jest numerarią. Ale jak mówię – rodzice nigdy mi nie zabraniali niczego, 

chyba, że wiązało się to z pieniędzmi, a w tym momencie nie mieli – mój tata jest 

wojskowym, więc niektóre rzeczy tak, niektóre nie. Ja chodziłam tam i chciałam studiować 

historię, już na drugim roku chciałam jechać do innego miasta, żeby zamieszkać w jakimś 

konkretnym centrum dla numerariuszek – w Saragossie nie było takiego, więc miałam jechać 

do Barcelony, ale w tym momencie moi rodzice mnie poprosili, żebym jeszcze nie jechała. Po 

pierwsze sprawa ekonomiczna, a poza tym reszta mojego rodzeństwa już mieszkała poza 

domem, moja mama była trochę chora i dla mojej najmłodszej siostry... I mimo, że ja bardzo 

chciałam, to była taka konieczność. I w tym roku zapytano mnie, czy chciałabym pojechać 

pracować i studiować do Szwajcarii. Powiedziałam, że jeśli mi rodzice pozwolą to tak, ale nie 

pozwolili do Barcelony, więc... No i rzeczywiście: absolutnie nie, nie ma mowy. I wtedy w 

czerwcu dostaliśmy wiadomość od mojego brata, który studiował w Rzymie, że zostanie 

księdzem – postanowiliśmy zebrać pieniądze i jechać na święcenia wszyscy. I znowu 

mówiłam, że bardzo bym chciała jechać do Szwajcarii, a jeszcze mi proponowano, że jak nie 

do Szwajcarii, to mogę jechać jednocześnie studiować historię i teologię w Pampelunie, żeby 

później móc udzielać formacji duchowej innym numerariom. Pamiętam, że skorzystałam z 
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okazji, że jesteśmy w Rzymie i powiedziałam przy rodzeństwie! Sam papież wyświęcił na 

księdza najstarszego brata, a tata mówił, że do Szwajcarii absolutnie nie, ale do Pampeluny 

proszę bardzo. I zaczęłam studiować: rano trzeci rok historii – cztery godziny, i popołudniu 

cztery godziny teologii, codziennie osiem godzin. Poprosiłam o wsparcie finansowe swoją 

babcię, miała emeryturę wojskową po dziadku. Miała taki zwyczaj, że dawała sporo pieniędzy 

jak wnuczek brał ślub. Powiedziałam: babciu, ja nie wychodzę za mąż, niech te pieniądze 

będą dla mnie na studia. Ona mnie nie rozumiała, ani Opus Dei, to była o innym charakterze 

osoba – pobożna, ale chyba nie aż tak, jak moi rodzice, ale pomogła i rodzice też pomogli. I 

jak się obroniłam na historii, a w między czasie byłam dyrektorką w ośrodku studentek tam, 

więc to też była moja praca zawodowa, jakby na pół etatu... Studiowałam w ogóle siedem lat, 

rok pisałam pracę doktorską. I wtedy poszłam do profesora oddać mu wszystkie materiały i 

książki, bo wyjeżdżam do Polski. I on bardzo nie rozumiał, dlaczego ja zostawiam to 

wszystko w tym momencie! Nigdy już nie znalazłam czasu, żeby dokończyć. Na wszelki 

wypadek zostawiłam te wszystkie materiały w Pampelunie, jakby ktoś chciał kontynuować. 

Dla mnie ta praca doktorska była pożyteczna, nie to, żebym pracę naukową jakoś lubiła, 

pożyteczna dla Opus Dei, żeby uzyskać stopień doktora i móc później uczyć. Teologia bardzo 

mi się podobała, ale żeby zostawać naukowcem – to nie. Byłam zdecydowana, że nie. Miałam 

oferowane stypendium naukowe do Meksyku... To jest ważne, żeby mieć i wiedzę i 

pozwolenie, żeby uczyć, ale byłam na wielu kongresach naukowych i to nie dla mnie... Więc 

profesor był zszokowany, kiedy dowiedział się, że mam wyjechać. Ale trudno, przecież nie 

robiłam tego dla niego.” 

 

Pryscylla: „Na pewno dzieje się wiele cudów w naszym życiu i to na każdym kroku. To są 

zwykłe sprawy, które my odczuwamy jako niezwykłe. Po prostu święty Josemaria, do którego 

się modlimy, pomaga, i to, po ludzku rzecz biorąc, w takich nieprawdopodobnych sytuacjach. 

Na przykład niecały rok temu mieliśmy chęć wybrać się na kanonizację do Rzymu, ale 

zaszłam w ciążę i akurat mała się miała urodzić na dwa tygodnie przed wyjazdem do Rzymu. 

No i jakby to było pewne, że to nam się nie uda. Ale modliliśmy się, żeby jakimś cudem to się 

udało, bardzo chcieliśmy być w Rzymie. Spotkaliśmy się z resztą w dniu świętego Josemarii, 

26 czerwca, żeby mu za nasze łatwe życie podziękować. Szczegółów nie będę rozwijać, w 

każdym razie żeby wyjechać za granicę z dzieckiem, które dopiero co się urodzi trzeba 

załatwić PESEL – minimum dwa miesiące, paszport – miesiąc, mnóstwo innych formalności 

plus inne problemy do tego... No i udało się, przez przypadek, Jakaś znajoma znajomej 

PESEL w jeden dzień załatwiła, coś niesamowitego – przez przypadek, załatwiając jakieś 
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inne sprawy dowiedzieliśmy się, że istnieje taka możliwość. Potem dowiadujemy się, że ktoś 

paszport w tydzień załatwia, córka rodzi się dziesięć dni przed terminem, bardzo łatwo – to 

znaczy ona jest zdrowa, ja zupełnie sprawna. I wszyscy, całą rodziną, pojechaliśmy. I to jest 

cud, który wstawiennictwu świętego przypisujemy, ewidentnie. Chcieliśmy tam być, żeby 

dziękować za nasze życie, udało się dzięki niemu. Takich rzeczy jest mnóstwo, które w ciągu 

dnia się zdarzają, odnosimy je do świętego, taktujemy je jako łaski nadzwyczajne, ale jednak 

zwyczajne.” 
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Część 
Spekulatywna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

„Wszystkie te nauki, mówiąc ściśle i w sposób właściwy, są 
naukami spekulatywnymi. Albowiem nawet jeżeli w każdej z 
nich wyróżnia się dwie części, praktyczną i spekulatywną, jak 
mówi Awicenna w pierwszej księdze „Sztuki medycznej”, to 
jednak jedynie filozofia moralna jest autonomicznie i w sposób 
właściwy nazywana nauką praktyczną, gdyż nazwa 
„praktyczna” wywodzi się od słowa „praxis”, co oznacza 
działanie; i to nie działanie jakiekolwiek, ale działanie 
ludzkie, mianowicie praktykowanie cnót lub popełnianie 
występków, a więc działanie prowadzące do szczęścia lub 
kary. Wszystkie inne nauki określane bywają jako 
spekulatywne, gdyż nie dotyczą one takiej działalności życia 
ludzkiego, która pociąga za sobą zbawienie lub skazuje na 
potępienie.” 
Roger Bacon 
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1. PODSUMOWANIE 

...czyli dualizm jako cecha dominująca w filozofii i kulturze 

Opus Dei 

„Dlatego Augustyn w księdze „O dwóch duszach” mówi: „Tak 
wielką niedorzecznością jest mówienie, że dusza grzeszy nie z 
własnej woli, jak największą niesprawiedliwością i głupotą jest 
zarzucanie komuś grzechu z tego powodu, że nie uczynił tego, 
czego uczynić nie mógł.” (...) Religia chrześcijańska zajmuje 
stanowisko pośrednie pomiędzy tymi błędnymi poglądami. Nie 
przyjmuje bowiem, tak jak Julian, że ów bunt jest dobrem 
natury, ani też nie przyjmuje, jak to czynią manichejczycy, że 
jest złem natury ustanowionym, lecz zakłada, iż jest złem natury 
splamionej przez grzech pierworodny.” 
Jan Peckham 

 

 

Jak pisałem w „Części Teoretycznej” połączone metafory drogi i węża Uroborosa nie 

tylko stanowią swoisty przewodnik po tej etnografii, wybrałem je również nieprzypadkowo ze 

względu na niniejszą jej część – konkluzję z badań. Także wizualizacja wspomnianej 

metafory, jak i podpis pod nią – fragment dzieła O stworzeniach świata  (Bonawentura, 

1891/2002, s.106), patrz strona tytułowa „Części Empirycznej”, nie są dziełem przypadku, 

posłużą mi one do napisania podsumowania całej poprzedniej części pracy. Oto moje 

spostrzeżenia w pięciu punktach: 

 

1 – Zatem posuwając się od zawiasów nieba aż do środka ziemi najpierw napotykamy na 

ciało węża Uroborosa, który, zgodnie ze wszystkimi podaniami, zjada własny ogon, co ma 

przypominać o cykliczności wszech rzeczy. Jednak na tym szczególnym rysunku między 

paszczą a końcem ogona węża znajduje się biała gołębica – w chrześcijaństwie symbol Ducha 

Świętego. Przypomnę, że już w mojej pierwszej rozmowie z wiernym Prałatury (z Tryfeną) 

zostałem lojalnie uprzedzony, że jeśli chcę pisać pracę o Dziele, to muszę sobie zdawać 

sprawę z obecności Ducha w nim. W podobnym tonie utrzymana jest książka Śledztwo w 

sprawie Opus Dei (Messori, 1994/1998), jedno z moich podstawowych (poza wywiadami) 

źródeł wiedzy o tej instytucji. Dlatego już w punkcie pierwszym podsumowania warto zrobić 

pewne zastrzeżenie – jeżeli czytelnik jest katolikiem oraz jest przekonany o obecności 

Gołębicy pomiędzy paszczą a ogonem Węża, wtedy cykl życia Dzieła jako organizacji nie 

domyka się, zaczyna się i kończy na Duchu Świętym, a rozpatrywanie tej instytucji w 
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kategoriach teorii organizacji może (choć wcale nie musi) wydać mu się nie na miejscu. 

Wszystkich pozostałych (którym się „nie wydaje”) zapraszam do lektury kolejnych punktów. 

 

2 – Wewnątrz Uroborosa, konsekwentnie idąc od zawiasów nieba aż do środka ziemi, widać 

firmament, który jest niebem gwiaździstym, a dalej jest natura złożona z elementów i jej cztery 

żywioły ognia, powietrza, wody i ziemi (niestety – napisane po niemiecku, bardziej 

pasowałaby łacina albo greka). Wszystko to daje nam dziesięć sfer niebieskich i cztery 

elementów, które tworzą i wypełniają cały mechanizm świata zmysłowego wyraźnie, 

doskonale i według porządku. Szczególnie ważne jest ostatnie zdanie, świetnie nadaje się do 

podsumowania filozofii Opus Dei. Mamy więc sfery niebieskie i elementy, niebo i ziemię. 

Już w tym miejscu zaczyna się uwidaczniać dominująca, moim zdaniem, cecha 

charakterystyczna ideologii i praktyki funkcjonowania Dzieła – dualizm, połączony 

niezmiennie z pewnym paradoksem. Świat materialny i duchowy są różne i oddzielne, a 

jednocześnie mieszają się ze sobą. W nauczaniu prałata Escrivy: ziemia jest bardzo bliska 

Nieba (Escriva, 1988/2001, s.847) i nie można oddzielać religii od życia (Escriva, 1986/2001, 

s.376). Na razie może to wydawać się czytelnikowi zbyt abstrakcyjne, ale w miarę zbliżania 

się do środka ziemi powinno się to zmienić, pojawią się kolejne dualizmy. 

 

3 – Gołębica, mimo że „nie z tego świata” (patrz trójkąt – symbol Trójcy Świętej ponad nią), 

znajduje się między żywiołami ognia i powietrza (to też nie przypadek), bardzo blisko 

ośrodka świata zmysłowego – człowieka (oko, patrz punkt 4). Formacja głoszona wiernym 

Prałatury nie tylko podkreśla obecność Boga w codziennym życiu każdego z nich, ale także 

wskazuje na osiągalność szczęścia na ziemi. Łącząc te dwie rzeczy, otrzymujemy powszechne 

powołanie do świętości (Pryscylla). I znowu pojawia się pewien dualizm. Z jednej strony coś 

tak abstrakcyjnego i nieosiągalnego, jak świętość, a z drugiej strony Bóg człowieka tak 

wywyższył, że jesteśmy stworzeni do wielkich dzieł (Akwila), powołał do świętości, uczynił go 

niewiele mniejszym od istot niebieskich (Ps8,6). W praktyce organizacyjnej, od strony 

ideologicznej przekłada to się na parę: duch Opus Dei – mentalność świecka jego członków, 

czyli pojęcia, które nazwałem „spinającymi” formację Prałatury, jedno „z góry”, drugie „od 

dołu”. 

 

4 – A w samym centrum rysunku, jak i mojej oraz czytelnika uwagi, symbol Dzieła jako 

całości, lub konkretnego człowieka, bohatera mojej etnografii (zależnie od sytuacji). Oko 

spogląda z tęsknotą ku górze (patrz łza w kąciku), ale znajduje się dokładnie między czterema 
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rozszalałymi żywiołami świata zmysłowego. W tym momencie nasuwa się skojarzenie z 

„filozofią walki” w Dziele, ponieważ cały świat materialny, w tym ciało każdego z nas, stoi 

niejako w opozycji do człowieka. Powstają pary: istota ludzka – świat zmysłowy, a w 

mniejszej skali: konkretny ja – moje ciało, zgodnie zresztą ze słowami Założyciela: Powiedz 

swojemu ciału: wolę mieć w tobie niewolnika, niż być twoim niewolnikiem. (Escriva, 

1939/2001, s.71) Między nimi bez ustanku toczy się bój. Jego konsekwencje, co logiczne, 

także są dualistycznej natury: zwycięstwo – klęska, ujarzmienie ciała – życie niewolnika, a 

dalej, w ostatecznej perspektywie: życie – śmierć. To musi mieć ogromne konsekwencje dla 

życia każdego członka Dzieła. Stąd przecież bierze się dążenie do świętości praktycznej 

(Epenet), rozumianej jako nieustanne wzrastanie w cnotach ludzkich (za Arystotelesem i 

świętym Tomaszem z Akwinu), dążenie do  samodoskonalenia, ciągłe uczenie się, 

poprawianie się każdego dnia troszeczkę (Escriva, 1939/2001, s.90), czy też rozumienie 

pojęcia miłości - nigdy nie odpuszczać (Epenet), nigdy się nie poddać, nie przestawać 

walczyć. 

 

5 – Oko jest duże i szeroko otwarte. Widzi doskonały, stworzony przez Boga świat wyraźnie 

(...) i według porządku. Schodzimy tym samym na sam dół, do środka ziemi – do 

rzeczywistości stricte organizacyjnej, a także do spraw natury osobistej uczestników badanej 

organizacji. Bo skoro istnieje porządek i zamysł Stwórcy w całym stworzeniu, to nie inaczej 

musi być w Jego Dziele (w końcu Opus Dei!) i w życiu jego wiernych. Tutaj aż roi się od 

struktur dualistycznych. Zaczynając od instytucji, od samego początku istnieje głęboki 

podział na sekcję męską i żeńską (rozdział III „Organizacja”), ale Dzieło jest jedno (Febe). 

Dalej, wśród wiernych Prałatury mamy rozróżnienie na numerariuszy (żyjących w celibacie 

apostolskim) oraz supernumerariuszy, choć łączy ich jedno, takie samo co do natury i „siły” 

powołanie. Dzielą ich natomiast pełnione funkcje, jak zasiadanie we wszelkich radach, czy 

też rola w procesie kierownictwa duchowego (które jest też zresztą dwoistej natury: spowiedź 

– rozmowa braterska). Mógłbym wymienić więcej przykładów, ale myślę, że czytelnik ma ich 

już wystarczającą ilość, aby zrozumieć intencje „Podsumowania”, czyli moje własne i 

całościowe spojrzenie (próbę uporządkowania w głowie) na treści zawarte w „Części 

Empirycznej”. 
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2. METAFORA FORTECY 

...czyli jak się mają koncepcje ideological fortress oraz greedy 

institution do Opus Dei 

„Ci, którzy śpią, pozostają poza królestwem i poza zagrodą 
pasterza owiec, a tego, kto pozostaje poza zagrodą, pożre wilk. 
Chociaż słyszał, umrze i wiele bólu, utrapienia i znoju spadnie 
na niego.” 
(ListAp,44) 

 

 

 W „Części Teoretycznej”, poza wyjaśnieniem pojęcia kultury oraz celu tej etnografii, 

pozwoliłem sobie zaprezentować dwie koncepcje: ideological fortress (Pratt, 2000) i greedy 

institution (Coser, 1974). Chciałbym teraz odnieść je do moich badań w Opus Dei, z 

zastrzeżeniem, że będą to jedynie moje osobiste rozważania. 

 

Ideologiczna forteca 

 

Już na początku trzeba stwierdzić, że Dzieło zdecydowanie jest „ideologiczną fortecą” 

(twierdzą, warownią) w rozumieniu Pratta. Z samego założenia twierdza ma chronić 

określoną grupę ludzi przed atakami z zewnątrz – obie te przesłanki występują w przypadku 

Opus Dei. To znaczy – sympatycy Josemarii Escrivy, jak i sam Założyciel byli od początku 

istnienia organizacji atakowani nie tylko z zewnątrz, ale nawet od wewnątrz Kościoła, i z obu 

tych stron są chronieni przez macierzystą instytucję. Obok oskarżeń o tajną, podobną lożom 

masońskim działalność (tzw. „biała masoneria”), pojawiały się ciężkie zarzuty o sekciarstwo, 

a nawet herezję. Jeżeli mimo tego wszystkiego Prałatura ciągle istnieje i rozwija się (co jest 

faktem), to nieomylny znak, że musiały powstać równe silne, jeśli nie silniejsze względem 

nacisków, mechanizmy obronne. 

Ale czy tylko obronne? Autor koncepcji fortecy przestrzega przed myleniem tego 

pojęcia z tak zwanym ideological armor (Pratt, 2000, s.10). Wydaje mi się, że członkowie 

Dzieła, oprócz ochrony, są wyposażeni także w owo armor (wiedzę z zakresu filozofii, 

doktryny Kościoła). Nasuwa się kilka analogii z zakonem Jezuitów (Coser, 1974, s.119-126), 

ale o tym jeszcze napiszę. 

Wracając do fortecy – ta składa się z murów, cegieł i zaprawy (Pratt, 2000, s.10/11). 

Liczbę murów warowni wyznaczają sfery życia, w jakich uczestnicy organizacji są chronieni. 

Wydawać by się więc mogło, że Opus Dei, jako instytucja Kościoła katolickiego, ma tak 
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zwaną one-walled ideology (ibid. s.11), dotyczącą jedynie sfery życia religijnego jej 

członków. W praktyce, o czym czytelnik miał okazję się przekonać, występują mury 

odpowiadające wszystkim wymienionym przez autora koncepcji sfer. Jednak moim zdaniem 

sfera duchowa jest na tyle dominująca, że z powodzeniem mogę zastosować do dzieła 

metaforę two-walled ideological fortress (gdzie jeden mur dotyczy spraw wiary – doktryna 

Kościoła katolickiego, a drugi spraw świata). Tym samym pozostaję konsekwentny w swoich 

“dualistycznych” wnioskach z poprzedniego podrozdziału, mamy parę: rzeczywistość 

duchowa – rzeczywistość zmysłowa, oddzielną, lecz paradoksalnie wymieszaną jednocześnie. 

„Mur na świat” jest słabszy, składa się z mniejszych części, które nie odpowiadają już 

tak dosłownie klasyfikacji Pratta (ibid. s.11) – nie zapominajmy, że głównym powołaniem 

członków jest bycie i apostołowanie „w świecie”. Kilka punktów wspólnych można jednak z 

powodzeniem znaleźć. 

Po pierwsze – przyjęty model rodziny. Małżeństwo chrześcijańskie nie powinno 

pragnąć zamknięcia źródeł życia, (...) polega na oddaniu się i poświęceniu... (Escriva 

1986/2001, s.524/525) naucza Założyciel. Regułą u rodzin z Dzieła, które spotkałem i o 

których mi opowiadano było kilkoro dzieci i ich niepracująca zawodowo matka. To na pewno 

wyróżnia wiernych Prałatury na tle reszty dzisiejszego społeczeństwa. 

Ciekawą rzecz można w Opus Dei zaobserwować czytając rozważania Pratta o tak 

zwanym bussiness wall (Pratt, 2000, s.14). Oczywiście Dzieło nie ma w swoich założeniach 

celów komercyjnych, ale traktując biznes jako „sprawy tego świata” widać jeden punkt 

wspólny – wiara w to, że efekt działania jest zawsze proporcjonalny do włożonego w nie 

wysiłku. Akwila nazwał to „sukcesem w sensie nadprzyrodzonym”, który następuje zawsze, 

ilekroć spełnione są pewne warunki (umartwienie i modlitwa). Taka wiara odgrywa istotną 

rolę procesie organizacyjnym zwanym sensemaking (ibid. s.2). W formacji Prałatury (oraz 

całej religii chrześcijańskiej i zapewne nie tylko) pełni jeszcze ważniejszą rolę – działa na 

styku dwóch pozornie rozdzielnych rzeczywistości (duchowej i zmysłowej), w 

najwrażliwszym miejscu każdej ideologii, jest owym „paradoksem”, o którym wspominałem 

w poprzednim podrozdziale. 

Jeszcze dwie kwestie dotyczące Dzieła można zaliczyć do „punktów wspólnych” z 

koncepcją Pratta – nadprzyrodzoną motywację (higher reasons – ibid. s.22) oraz swobodę 

wejścia i wyjścia organizacji. Święty Josemaria naucza: Pan Bóg chce mieć garstkę „swoich” 

ludzi w każdej dziedzinie, bo celem jest pax Christi in regno Christi (Escriva 1939/2001, 

s.93). A co do swobody wejścia i wyjścia, to w praktyce do tego ogranicza się wolność 
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potencjalnego wiernego Prałatury. Jak w każdej „fortecy” – w obrębie murów, w czasie 

oblężenia człowiek zdaje się silny na autorytet i przywództwo. 

Z murów schodzimy poziomu do „cegieł” i „zaprawy”, czyli poszczególnych wierzeń 

i wartości oraz tego, co wypełnia ewentualne luki między nimi. Jeśli chodzi o stronę 

duchową, to nie uważam za zasadne rozwodzenie się nad tą kwestią – dwa tysiące lat historii 

Kościoła powodują, że „mur religijny” składa się z niemal idealnie pasujących do siebie 

kamieni i nie potrzebuje zaprawy (choć, jako katolik, mogę być w tym miejscu 

nieobiektywny). 

Inaczej sprawa się ma w kontaktach bezpośrednich na linii Prałatura (jej wierny) – 

otoczenie. Tu wyjaśnienia (zaprawy) wymaga kwestia: dlaczego Opus Dei, mimo że to dobra, 

służąca Kościołowi i ludziom instytucja, ma tylu wrogów? „Wypełnienie” przybierało w 

rozmowach, które przeprowadziłem trzy główne formy (patrz rozdział VI „Zmiany”, 

podrozdział „Otoczenie”): (1) religijną (praca Opus Dei jest bardzo szkodliwa dla diabła – 

Febe), (2) związaną z obecnymi realiami (dzisiejszy świat jest zdecydowanie przeciw 

chrześcijaństwu – Nereusz), (3) na poziomie jednostki (niektórzy członkowie Dzieła po prostu 

nie są aniołami – Akwila). 

Opisując pokrótce „zaprawę” ideologii Dzieła dopełniłem całość metafory twierdzy. 

Na koniec swojej publikacji autor poddaje do rozważenia przez badaczy i teoretyków kilka 

związanych z tematyką swojej pracy zagadnień (Pratt, 2000, s.31-33). Zważywszy na 

niewielką skalę moich badań, jak i skromną wiedzę, nie podejmuję się oczywiście próby 

zajęcia stanowiska w którymś z nich, jednak jestem pewien, że przypadek Opus Dei dodałby 

kolorytu niektórym dyskusjom. 

 

Greedy institution 

 

Wyrobienie sobie zdania na temat: czy Opus Dei jest „chciwą (zachłanną) instytucją” 

wobec swoich członków, w rozumieniu twórcy tego pojęcia (Coser, 1974), jest trudniejsze, 

niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Po pierwsze dlatego, że wymagania Dzieła wobec 

swoich członków nie są jednakowe. Istnieje podział na numerariuszy (w tym księży) i 

supernumerariuszy. Choć łączy ich jedno powołanie, to na pewno różnią pełnione w 

organizacji role i style życia, jakie prowadzą. Po drugie – samo pojęcie greedy institution jest 

dosyć rozbudowane. Na tyle, że łatwiej odnieść się do podanych przez autora przykładów, niż 

do definicji i cech wspólnych. 
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Zacznijmy od najłatwiejszego. Skoro pierwszym podanym przez autora przykładem 

„zachłannej instytucji” jest Kościół katolicki w relacji ze swoimi duchownymi, a metody – 

wymagany celibat (ibid. s.5), to należy stwierdzić, że Prałatura jest „chciwa” wobec swoich 

numerariuszy. Celibat ma zapewniać, że „lojalność i zaangażowanie emocjonalne 

uczestników pozostają wewnątrz organizacji, do dyspozycji jej przywództwa” (ibid. s.31), a w 

szerszej perspektywie (dla Prałatury) – jest kluczową przewagą Kościoła katolickiego, 

elementem decydującym o jego niezależności od władzy świeckiej (ibid. s.162), o 

przetrwaniu w niezmienionej formie. 

Numerariusze stanowią jednak tylko 30% wiernych, a wyrokowanie o relacji Opus 

Dei – pozostałe 70% jest już bardziej skomplikowane. Przede wszystkim dlatego, że w 

przypadku supernumerariuszy z zasady nie może być mowy o bezpośredniej ingerencji w ich 

życie prywatne, gdyż za ustną umową wiernego z Prałaturą nie stoi żadna sankcja prawna, a 

dodatkowo przez ogromną większość czasu pozostają oni niejako poza organizacją, „w 

świecie”. Nie twierdzę w tym momencie, że taka ingerencja ma miejsce w stosunku do osób 

żyjących w celibacie i mieszkających w ośrodkach Dzieła (nie zaobserwowałem tego i raczej 

szczerze w to wątpię), ale faktem jest, że potencjalnie mogłaby mieć miejsce. 

Dodatkowo podane przez autora cechy greedy institution (ibid. s.6-18) nie w pełni da 

się odnieść do wspomnianej relacji, a w każdym razie nie występują one bezpośrednio, nie są 

oczywiste. Na przykład osłabianie więzi z otoczeniem, czy też ograniczanie liczby partnerów 

społecznych (konkurentów do wykorzystania „zasobów” drzemiących w jednostce ludzkiej) 

może występować jedynie pośrednio. Powiedziałbym nawet, że w sposób „paradoksalny”, 

ponieważ duża ilość tak zwanych „norm pobożności” przyjętych w umowie do wykonania w 

ciągu dnia połączona jest z zachętą do aktywnego apostolstwa w środowisku, w którym się 

żyje. A wszystko to bez ograniczania owego środowiska tylko do współpracowników, 

przyjaciół i rodziny, jak ma to czasem miejsce w innych organizacjach (Pratt, 2000, s.13). 

Czyli występuje tu niejako podwójna „chciwość” ze względu na rozporządzanie czasem 

członka Dzieła, przy braku bezpośredniej ingerencji w „więzi z otoczeniem”. 

Podobnych do powyższego przykładów można by jeszcze przytoczyć kilka, nie chcę 

jednak przytłaczać ich nadmiarem czytelnika. Na pewno spośród cech greedy institution w 

Opus Dei występuje jeszcze eliminacja poczucia niepewności u swoich członków (patrz 

wypowiedzi Julii o spokoju duchowym) oraz, po części, zjawisko o brzydkiej nazwie political 

eunuchism (Coser, 1974, s.8) – w końcu rozsiani w ośrodkach na całym świecie numerariusze 

bardzo często są cudzoziemcami w miejscu zamieszkania. Co ciekawe, moim zdaniem da się 

także zaobserwować „modelowanie” wiernych (ibid. s.18), gdzie docelowym image jest 
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(znowu paradoksalnie) tak często wspominana w wywiadach normalność. Świetny przykład 

takiego działania dał już sam Założyciel. W dniu wyświęcenia pierwszych trzech kapłanów 

Prałatury (25 czerwca 1944) zapytał ich, czy palą tytoń. Jako, że odpowiedź była odmowna, 

powiedział, że w takim razie przynajmniej jeden musi zacząć (!), właśnie w imię normalności 

(Messori, 1994/1998, s.87/88). 

Co może wydać się zaskakujące, w przypadku supernumerariuszy znacznie więcej niż 

analiza definicji i poszczególnych cech greedy institution daje porównanie z zakonem 

Jezuitów (przykładem „zachłannej organizacji” według Cosera). Między Towarzystwem 

Jezusowym a Opus Dei występuje wiele, dla mnie zaskakujących analogii – począwszy od 

celu, w jakim obie organizacje zostały powołane (niesienie orędzia Kościoła „w świat” – 

Coser, 1974, s.118), po konkretne relacje uczestnik – instytucja. Różni je przede wszystkim 

wiek, natura wymaganego powołania, forma prawna, a także okoliczności powstania, ale nie 

zaciera to ogólnego wrażenia. 

Jezuita i supernumerariusz są wyjęci spod bezpośredniego wpływu swoich 

macierzystych organizacji (ibid. s.124), dlatego o ich lojalność jest znacznie trudniej. W 

ideologiach obu instytucji dominują pojęcia wojny, walki ze światem o dusze (swoją i innych 

ludzi). A skoro wojna, to armia, wojsko (Jezuici), a w nim posłuszeństwo (wykonywanie 

poleceń i obowiązków z radością). Zakonnicy piszą regularne sprawozdania ze swojej 

działalności do przełożonych, podobną funkcję pełni w Dziele rozmowa braterska. Jedni i 

drudzy mają maksymalnie wykorzystywać swój czas, być ciągle aktywni (ibid. s.134), unikać 

wszelkiego rozproszenia uwagi (czy złych nastrojów – Persyda). Jeżeli by pójść dalej z 

analogiami, to można przypuszczać, że Prałatura przeżywa teraz (po śmierci Założyciela) 

trudny okres, podobnie jak Towarzystwo Jezusowe po śmierci Ignacego Loyoli. Ja jednak 

jestem dziwnie spokojny o przyszłe losy Opus Dei. 

 Ciekawe, że artykuł w tygodniku Wprost, dzięki któremu w ogóle zainteresowałem się 

Dziełem, zatytułowany jest Jezuici XXI wieku. Można więc na koniec powiedzieć, że cały 

proces pisania tej pracy zaczął się i skończył na Towarzystwie Jezusowym – wąż ugryzł się 

we własny ogon, zamknął się cykl, dopełniła się metafora Uroborosa. 
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