
De Dienaar van God

Eduardo Ortiz de Landázuri
 (31.10.1910 - 20.05.1985)

GEBED
Voor privé-devotie

God, onze Heer, U hebt het hart van uw die-
naar en arts Eduardo vervuld van liefde om zich 
zonder reserve over te geven aan zijn gezin, zijn 
docentschap aan de universiteit en de zorg voor 
de zieken. Leer ook mij dienstbaar te zijn aan de 
mensen om mij heen, vooral degenen die licha-
melijk of geestelijk lijden. Gewaardig U uw die-
naar Eduardo te verheerlijken en verleen mij op 
zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen 
intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus 
VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met 
dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het 
kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor 
gebruik tijdens openbare erediensten.



Eduardo Ortiz de Landázuri werd op 31 oktober 
1910 in Segovia (Spanje) geboren. In 1933 studeerde 
hij af in de medicijnen. Op 17 juni 1941 trouwde hij 
met Laura Busca Otaegui. Ze kregen zeven kinderen. 
In 1946 werd hij hoogleraar in de algemene patholo-
gie. In 1958 werd hij aangesteld bij de net opgerichte 
medische faculteit van de Universiteit van Navarra, 
waar hij tot aan zijn pensioen werkte.

Op 1 juni 1952 vroeg hij om toelating tot het Opus 
Dei. In het Opus Dei ontdekte hij de eenheid van le-
ven. Hij begreep dat de zorg voor zijn gezin, zijn stu-
die en werk, zijn omgang met vrienden, collega’s en 
studenten doordrongen moesten zijn van christelijke 
geest. Bij hem was altijd een diepgewortelde vrede en 
vreugde te zien, ook bij tegenslagen en vermoeidheid. 
De patiënten zagen hem als een vriend die zich als 
mens voor hen interesseerde en die hen zowel op li-
chamelijk als geestelijk vlak wilde helpen.

Op 20 mei 1985 overleed hij in het academisch zie-
kenhuis van Pamplona aan de gevolgen van kanker, 
nadat hij het volgende gebed had uitgesproken: “Heer, 
vermeerder mijn geloof, vermeerder mijn hoop, ver-
meerder mijn liefde, opdat mijn hart op het Uwe mag 
lijken.”

Vanaf dat moment verbreidde zich de faam van zijn 
heiligheid, die velen al tijdens zijn leven hadden waar-
genomen. Steeds meer mensen richten zich tot God 
op zijn voorspraak.

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van 
Eduardo Ortiz de Landázuri, wordt verzocht dit 
door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in  
Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam.  
E mail: info.nl@opusdei.org  

Met kerkelijke goedkeuring


