
Slujitoarea lui Dumnezeu 
Montserrat Grases

RUGĂCIUNE
Doamne, Tu care ai dăruit slujitoarei tale 
Montserrat  harul unei angajări senine și vesele la 
Voința Ta Divină, trăită cu o simplitate admirabilă 
în mijlocul lumii: fă ca și eu să știu să-Ți ofer cu 
dragoste toate faptele mele de fiecare zi și să le 
convertesc într-o slujire creștină față de ceilalți; 
binevoiește să cinstești pe slujitoarea Ta și 
dăruiește-mi prin mijlocirea ei harul pe care Ți-l 
cer... (cere harul dorit). Amin.

Tatăl notru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui.

Conform decretelor Papei Urban al VIII-lea, declarăm că nu 
încercăm în nici un fel să anticipăm judecata autorităţii 
bisericeşti şi că această rugăciune nu are drept scop cultul 
public.



Montserrat Grases s-a născut la Barcelona, la 10 iulie 
1941 într-o familie profund creştină. Împreună cu cei 8 
frați ai săi a fost educată de către părinții ei într-o 
atmosferă de profundă evlavie și de dragoste pentru 
libertate. După studiile liceale, ea a urmat cursurile 
Şcolii Profesionale pentru Femei a Consiliului Regional 
Barcelona.

În 1957, a simţit în sufletul său că Dumnezeu o cheamă 
să urmeze în Opus Dei o cale de sfinţire pentru a trăi pe 
deplin viaţa creştină în lume; după ce s-a sfătuit a cerut 
admisia în Opus Dei, ca numerară. În lupta ei spre 
sfințenie s-au evidențiat mereu iubirea sa către 
Umanitatea Sfântă a Lui Cristos, evlavia euharistică, 
devoțiunea spre Sfânta Fecioară, o umilitate profundă și 
strădania de a-i sluji pe ceilalți. A știut să-L găsească pe 
Dumnezeu în îndeplinirea, din dragoste, a datoriilor 
școlare și profesionale în lucrurile mărunte de fiecare zi.

În iunie 1958 a fost diagnosticată cu cancer osos la un 
picior, lucru care a fost pricina durerilor intense 
suportate însă cu seninătate şi tărie eroică.

Pe tot parcursul bolii sale, prin mijlocirea veseliei 
molipsitoare pe care nu și-a pierdut-o niciodată și prin 
deschiderea sa pentru prietenie, ce izvora dintr-un zel 
adevărat pentru suflete, a continuat să apropie de 
Dumnezeu multe prietene și colege.

A murit în Joia Mare, la 26 martie 1959. Cauza 
canonizării ei a fost deschisă la Barcelona în 1962.

Persoanele care primesc haruri prin mijlocirea lui 
Monserrat Grases sunt rugate să comunice acest fapt 
Prelaturii Opus Dei în Spania, str. Diego de León 14, 
28006-Madrid. 

E-mail: ocs@opusdei.es  • http://www.opusdei.es

Cu aprobarea ecleziastică.


