Fericitul Álvaro del Portillo
Episcop și Prelatul Opus Dei
RUGĂCIUNE
Doamne Dumnezeule, Tată milostiv, care ai dat
Fericitului Álvaro, Episcop, harul de a fi, cu ajutorul
Sfintei Maria, un model de Păstor în slujirea Bisericii și
cel mai fidel fiu și urmaș al Sfântului Josemaría,
Fondatorul Opus Dei, fă așa ca și eu să răspund cu
fidelitate exigențelor vocației creștine, transformând
toate momentele și circumstanțele vieții mele în ocazii
de a te iubi și de a sluji Împărăției lui Isus Cristos;
binevoiește ca fericitul Álvaro să fie canonizat și
dăruiește-mi prin mijlocirea lui harul pe care ți-l cer…
(se cere harul). Amin.
Tatăl noștru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Fericitul Álvaro del Portillo y Diez de Sollano s-a născut la
Madrid (Spania) la 11.03.1914, într-o familie numeroasă, de
profundă tradiţie creştină. A fost asistent de Lucrări Publice,
doctor inginer în construcţii de drumuri și doctor în filozofie
(secția istorie) şi drept canonic.
În 1935 a intrat în Opus Dei, trăind mereu cu loială fidelitate
vocația sa creștină în muncă și în îndatoririle zilnice,
apropiindu-i de Dumnezeu pe colegi de studiu, de serviciu și
multe alte suflete.
Hirotonisit preot în 1944, s-a dăruit cu totul ministerului său. În
1946 s-a stabilit la Roma. A slujit Biserica, dar și dăruindu-se
numeroaselor îndatoriri care i-au fost încredințate de Sfântul
Scaun, în mod special la Conciliul Vatican II. La 15 septembrie
1975 a fost ales ca prim succesor al Sfântului Josemaría.
La 28.09.1982, Papa Ioan Paul al II-lea ridică Opus Dei la
rangul de Prelatură Personală, compusă din credincioși laici și
din preoți seculari, îl numește primul Prelat al acestei
circumscripții din cadrul Bisericii, și în 1991 îl hirotonisește ca
episcop. Lucrarea sa de cârmuire a fost caracterizată printr-o
strânsă comuniune cu Papa și cu ceilalți Episcopi, prin
fidelitate absolută față de Fondator și mesajul lui, și printr-un
zel pastoral neobosit.
Domnul l-a chemat la El pe acest bun şi credincios slujitor al
Său, în zorii zilei de 23.03.1994, la doar câteva ore de la
întoarcerea din pelerinajul în Ţara Sfântă, unde vizitase cu
evlavie locurile parcurse de Isus pe Pământ. În aceeaşi zi,
Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a dorit să se roage
lângă trupul lui neînsufleţit, care astăzi se odihneşte în cripta
Bisericii Prelaturii, numită Sfânta Maria a Păcii, pe strada
Bruno Buozzi 75, de la Roma.
A fost beatificat la data de 27.09.2014.
Alte informații pe: www.alvarodelportillo.org
Persoanele care primesc haruri prin
mijlocirea Fericitului Álvaro del Portillo sunt
rugate să comunice acest fapt Prelaturii
Opus Dei, în Austria (Argentinierstrasse 45,
1040 Viena).
Cu aprobarea ecleziastică.

