
 

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove! 

Z veseljem vam sporočam danes prejeto vest, da je sveti oče Frančišek določil, da bo 

slovesnost beatifikacije Guadalupe Ortiz de Landázuri v soboto, 18. maja 2019, v Madridu. 

Podrobnosti glede svečanosti bodo podane pozneje, novica pa nas navdaja s hvaležnostjo 

Bogu in svetemu očetu. Vabim vas, da se pridružite moji prošnji h Guadalupe za papeževe namene, 

zlasti za delo sinodalnih očetov, ki v teh dneh v Rimu obravnavajo vprašanja, povezana z mladimi, 

vero in razločevanjem poklicanosti. 

Ravno ta cerkveni dogodek izpostavlja, kako je življenje v služenju Bogu in drugim, tudi 

najbolj pomoči potrebnim, lahko polno veselja in smisla, o čemer nam priča življenjska pot bodoče 

blažene. Guadalupe je znala najti Boga pri dnevnem izvrševanju svojega znanstvenega in 

pedagoškega dela, pri različnih izobraževalnih nalogah ter pri vodenju, ki ji ga je zaupal sv. 

Jožefmarija, pa tudi v bolezni, s katero se je soočala v visokem krščanskem duhu. 

Tisti, ki so jo poznali, izpostavljajo njeno veselje in dobro voljo – zakoreninjeno v 

zavedanju, da je božja hči –, kar je bilo združeno z odločnostjo in iniciativnostjo, ki sta v njej 

izoblikovali srce, odprto za vse ljudi. Njen zgled je odsev tega, da “Gospod zahteva vse in to, kar 

podarja, je resnično življenje, sreča, za katero smo bili ustvarjeni. Hoče, da smo sveti in ne čaka, 

da bi se zadovoljili z nekim povprečnim, zvodenelim, neosnovanim bivanjem” (Gaudete et 

Exsultate, št. 1). 

Verjamem, da po božji previdnosti datum beatifikacije sovpada z obletnico Guadalupinega 

prvega obhajila. To dejstvo nas spominja, da “postaviti Jezusa v središče našega življenja pomeni 

bolj se poglobiti v kontemplativno molitev sredi sveta in pomagati drugim, da gredo po poteh 

kontemplacije” (Pastirsko pismo, 14. 2. 2017). 

Guadalupe bo prva laiška vernica Opus Dei, ki bo povzdignjena na čast oltarja. Kakor 

ponovna potrditev poti, ki jo je Gospod dal videti svetemu Jožefmariju 2. oktobra 1928, na dan, 

katerega 90. obletnico smo obhajali pred nedavnim. 

 

Z vso ljubeznijo vas blagoslavlja vaš oče 

 


