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Taula de testimonis
OPUS DEI
• Qui són?
L’Opus Dei és una institució de l’Església Catòlica amb un missatge: tothom pot ser sant
cercant Déu a la vida corrent. Contribuir a la missió evangelitzadora ajudant a trobar el Crist a
la feina, la vida familiar i les altres activitats ordinàries.
• Segons els estatuts i el carisma com entenem la nostra participació i articulació en la vida
de la diòcesi?
Segons el carisma propi de l’Opus Dei, la gent de l’Obra, fruit de la seva llibertat i
responsabilitat personals, participa a les celebracions religioses col·lectives, a la vida
parroquial, i a totes les activitats i iniciatives que consideri oportú. En aquest sentit, són
ciutadans com els altres, que procuren ser bons catòlics i portar el testimoni de Crist allà on es
troben.
• Experiències concretes de coordinació i participació en la vida parroquial i diocesana.
La tasca principal que es fa als centres de l’Opus Dei que hi ha als bisbats, i per tant s’ofereix a
qualsevol persona que hi estigui interessada, és donar formació cristiana a persones casades,
joves, estudiants, sacerdots, etc. La formació inclou, per exemple, les activitats de catequesi,
l’atenció als malalts i necessitats, acció social i de treball, la participació a les jornades de
pregària, etc.
• Quines demandes es fan a les esglésies diocesanes per aquesta articulació.
Sempre oberts a col·laborar amb les peticions per a dur a terme la missió evangelitzadora de
l’Església
• Com vivim aquesta petició del papa de viure la sinodalitat en l’Església.
Atents als missatges del Papa i els bisbes de les diòcesis per fer-los part de la nostra vida i ferlos arribar a tothom. El Papa Francesc impulsa en la pastoral familiar, com s'ha vist amb el
Sínode o la carta apostòlica Amoris Laetitia. I ara ens interpel·la a tots en la preparació del
proper sínode de la joventut.

