
In overeenstemming met de decreten van paus Urbanus 
VIII verklaren wij dat dit gebed niet beoogt vooruit te lopen 
op de uitspraak van het kerkelijk gezag. Het gebed is ook 
niet bestemd voor gebruik tijdens openbare erediensten.

God, U hebt uw dienares Dora geroepen om 
zich aan het werk in huis en aan de zorg voor de 
familie te wijden, zoals de heilige Maagd Maria in 
Nazareth deed. Help mij om U in de omstandighe-
den van elke dag te ontmoeten en voor de anderen 
een thuis te scheppen door mijn werk zoals Dora, in 
de geest van de heilige Jozefmaria, opgewekt en met 
offergeest te doen. Gewaardig U uw dienares Dora 
te verheerlijken en verleen mij op haar voorspraak 
de gunst die ik U vraag … (eigen intentie). Amen. 

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Dienares van God

Dora del Hoyo
Gebed voor privé gebruik

La sierva de Dios 
Dora del Hoyo

De conformidad con los decretos del papa Urbano VIII, 
declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio 
de la Autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene 
finalidad alguna de culto público.

ORACIÓN para la devoción privada 
Señor nuestro, que llamaste a tu sierva 

Dora a ocuparse de las tareas que realizó la 
Bienaventurada Virgen María en el hogar 
de Nazareth, ayúdame a encontrarte en las 
situaciones de cada jornada, y a difundir a 
mi alrededor el calor de familia que ella hizo 
presente con su trabajo alegre y abnegado, 
siguiendo las enseñanzas de san Josemaría. 
Glorifica a tu sierva Dora y concédeme, por 
su intercesión, el favor que te pido… 
(pídase). Así sea. 

Padrenuestro, avemaría, gloria.
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Voor God is geen enkele bezigheid op zichzelf groot of klein. 
Alles krijgt de waarde van de Liefde waarmee het gedaan wordt. 
HEILIGE JOZEFMARIA (De Voor, nr. 487)

Dora del Hoyo Alonso werd geboren op 11 januari 1914 
in Boca de Huérgano (León, Spanje). Haar ouders waren 
voorbeeldige gelovigen die haar van jongs af aan leerden een 
goed kind van God te zijn. 

Op 14 maart 1946 vroeg zij in Bilbao toelating tot het 
Opus Dei. Zij beantwoordde vanaf het eerste moment trouw 
aan haar goddelijke roeping, door de heiligheid te zoeken door 
middel van haar beroep: het werk in de huishouding. Opvallend 
waren haar devotie tot de heilige Eucharistie – de heilige Mis 
stond centraal en was de wortel van haar geestelijk leven – haar 
tedere liefde voor de allerheiligste Maagd Maria en de heilige 
Jozef en haar vertrouwelijke omgang met haar engelbewaarder. 
Op 27 december 1946 verhuisde ze op verzoek van de heilige 
Jozefmaria naar Rome, waar ze tot aan het einde van haar leven 
heeft gewoond.

Ze wist de heiligende en apostolische betekenis te 
ontdekken van de meest eenvoudige handeling en ze verstond 
de kunst dienstbaarheid te verbinden met vakbekwaamheid. 
Vanuit Rome werkte ze mee aan de vorming van vrouwen uit 
alle werelddelen en droeg ze bij aan het apostolaat van het Opus 
Dei in alle lagen van de samenleving. 

Zij overleed op 10 januari 2004 en werd begraven in de 
crypte van de prelaatskerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede, 
viale Bruno Buozzi 75, Rome. Het heiligverklaringsproces is 
geopend in Rome op 18 juni 2012.

Voor meer informatie over Dora del Hoyo: 
www.opusdei.org en www.doradelhoyo.org

Wie op haar voorspraak een gunst heeft ontvangen en dit 
kenbaar wil maken, wordt verzocht bericht te geven aan de 
Prelatuur van het Opus Dei, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS 
Amsterdam, e-mail: info.nl@opusdei.org.

Met kerkelijke goedkeuring. 


