
GEBED 
Voor privé-gebruik

God, barmhartige Vader, U hebt uw diena-
res Laurita, echtgenote en moeder, uitgekozen 
om uw onmetelijke liefde vanuit een christelijk 
gezin te verspreiden; maak dat ook ik een instru-
ment van vrede en vreugde in de wereld mag 
zijn.

Gewaardig U uw dienares Laurita te ver-
heerlijken en verleen mij op haar voorspraak de 
gunst die ik U vraag … (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.

De Dienares van God

Laurita Busca Otaegui
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.



Laura Busca Otaegui (Laurita) werd op 4 novem-
ber 1912 in Zumárraga (Spanje) geboren. Ze heeft 
onder andere in Valladolid gestudeerd en is in 1935 
in Madrid afgestudeerd in de farmacie. In dat jaar 
leerde ze Eduardo Ortiz de Landázuri kennen, met 
wie ze op 17 juni 1941 is getrouwd. Ze hebben ze-
ven kinderen gekregen.

Ze was iemand met een levendig temperament, 
grootmoedig en vol begrip. Dankzij haar geestelijk 
leven en de vorming die zij kreeg, wist zij aan de 
wil van God te beantwoorden en heeft ze in haar 
gewone bezigheden naar de heiligheid gestreefd. Op 
8 januari 1953 vroeg ze toelating tot het Opus Dei. 
Zij heeft met haar echtgenoot, zoals de heilige Jozef-
maria Escrivá altijd heeft aangeraden, haar gezin een 
licht en vreugdevol thuis geboden.  

Haar leven werd gekenmerkt door een buitenge-
wone edelmoedigheid in de overgave aan haar man 
en kinderen, en ook aan veel andere personen. Van-

uit een sterke en diepe vroomheid heeft ze altijd uit 
liefde tot God en de naaste gehandeld. Sinds de jaren 
vijftig heeft zij, zonder haar glimlach te verliezen, 
vol sterkte een pijnlijke ziekte in de rug gedragen.

Op 11 december 1998  beleefde zij het grote ge-
luk om in Pamplona deel te nemen aan de opening 
van het diocesaan proces over de deugden van haar 
echtgenoot Eduardo, waarin zij kon getuigen. Na 
haar pijnlijke ziekte met buitengewone christelijke 
sterkte te hebben gedragen, is zij op 11 oktober 2000 
in Pamplona in geur van heiligheid overleden. Daar 
is ook in 2013 haar proces van zaligverklaring ge-
opend.

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak 
van Laura Busca Otaegui, wordt verzocht dit door 
te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in Ne-
derland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam. 
E mail: info.nl@opusdei.org  

Met kerkelijke goedkeuring


