
De Dienares van God
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GEBED

Voor privé-devotie

God, U wilt dat alle mensen gered worden en tot 
de kennis van de waarheid komen. Verleen mij op voor-
spraak van uw dienares Guadalupe dat ik naar haar voor-
beeld mijn dagelijks werk met liefde leer te doen en dat ik 
onder de mensen om mij heen het geloof en de blijdschap 
mag verspreiden, zodat vele anderen U leren kennen en 
beminnen. Gewaardig U uw dienares Guadalupe te ver-
heerlijken en verleen mij op haar 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 ge-
bed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk 
gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik 
tijdens openbare erediensten.



Guadalupe Ortiz de Landázuri werd op 12 december 1916 
in Madrid geboren, op het feest van Onze Lieve Vrouw van 
Guadalupe. Na de middelbare school ging ze in 1932 schei-
kunde studeren. Na een onderbreking vanwege de Spaanse 
Burgeroorlog sloot ze in 1940 haar studie op briljante wijze af.

In 1941 begon ze les te geven om haar familie financieel 
te ondersteunen. In 1944 leerde ze de heilige Jozefmaria Es-
crivá, de stichter van het Opus Dei, kennen. Hij hielp haar 
ontdekken dat ze Christus kan ontmoeten in het beroepswerk 
en in het gewone leven. Kort daarop vroeg zij om toelating 
tot het Opus Dei.   

Vanaf dat moment zocht ze met een onvoorwaardelijke 
overgave de intimiteit met God en zette ze zich voor diverse 
apostolische activiteiten in, zoals voor de facilitaire dienst van 
twee studentenhuizen in Madrid en Bilbao, waar ze les gaf aan 
de jonge vrouwen die daar werkten. Ze nam de leiding op zich 
van een studentenhuis voor vrouwelijke studenten in Madrid. 

Vanwege haar edelmoedigheid, sterkte en vreugde vroeg 
de stichter van het Opus Dei haar in 1950 om het aposto-
laatswerk van de vrouwen in Mexico te beginnen. Op 5 maart 
vertrok ze naar haar nieuwe land. Daar leidde ze weer een 
studentenhuis voor vrouwelijke studenten. Ze stimuleerde 
hen hun menselijke en christelijke vorming te verdiepen en 
hun kennis in dienst van anderen te stellen. Daarnaast zocht 
ze de medewerking van vrouwen – al dan niet met een baan 
buitenshuis –  en probeerde onder hen het christelijk geloof 
te verspreiden.

In 1956 verhuisde Guadalupe naar Rome en een jaar later 
keerde ze terug naar Spanje. Er werd een ernstige hartziek-
te geconstateerd, waaraan ze geopereerd moest worden. Na 
haar herstel promoveerde ze cum laude, ontving ze de on-
derzoeksprijs Juan de la Cierva en werd ze docent aan een 
openbare hogeschool. Daarnaast had ze vormings- en be-
stuurstaken binnen het Opus Dei.

Tot aan het einde van haar leven werd ze geleid door 
het diepe verlangen de mensen om haar heen dichter bij 
God brengen door haar vreugde en vriendschap. Op 16 juli 
1975 overleed ze in Pamplona in geur van heiligheid. Het 
zaligverklaringsproces is in Madrid geopend op 18 novem-
ber 2001.

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

Met kerkelijke goedkeuring


