
Beat Àlvar del Porllo
Bisbe i prelat de l’Opus Dei

ORACIÓ

DéuDéu Pare misericordiós, que concedíreu al beat 
Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l'ajut de la Mare 
de Déu, un pastor exemplar en el servei a l'Església 
i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, 
fundador de l'Opus Dei: feu que jo sàpiga també 
respondre amb fidelitat a les exigències de la 
vocació crisana, transformant tots els moments i 
lesles circumstàncies de la meva vida en ocasió 
d'esmar-vos, i de servir el Regne de Jesucrist. 
Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i 
concediu-me per la seva intercessió el favor que us 
demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria



El beat Àlvar del Porllo i Diez de Sollano nasqué a 
Madrid (Espanya) l’11 de març del 1914, en una família 
nombrosa de profundes arrels crisanes. Era ajudant 
d’Obres Públiques, doctor en Enginyeria de Camins, 
doctor en Filosofia (secció Història) i en Dret Canònic.
DeDes del 1935 s’incorporà a l’Opus Dei, i sempre va viure 

amb fidelitat plena la vocació crisana, en el treball i en 
els deures ordinaris, i acostà a Déu els companys d’estudi 
i professió, i moltes ànimes.
OrdenaOrdenat sacerdot el 1944, es dedicà del tot al ministeri 

pastoral. El 1946 es traslladà a Roma. Va servir també l’Es-
glésia amb la realització de nombrosos encàrrecs que li 
confià la Santa Seu, especialment en el Concili Vacà II. El 
15 de setembre del 1975 fou designat primer successor 
de sant Josepmaria.
El 28 de novembre del 1982, el papa Joan Pau II, en 

erigir l’Opus Dei en prelatura personal, formada per 
fidels laics i sacerdots seculars, el nomenà primer prelat 
d’aquesta circumscripció eclesiàsca, i el 1991 li va con-
ferir l’ordenació episcopal. La seva acvitat de govern es 
caracteritzà per una profunda comunió amb el Sant Pare 
i els altres bisbes, una fidelitat completa al fundador i al 
seseu missatge, i un zel pastoral incansable.
El Senyor va cridar a la seva presència aquest servent 

seu bo i fidel la manada del 23 de març del 1994, poques 
hores després de tornar d’un pelegrinatge a Terra Santa, 
on havia acudit amb pietat als llocs que va recórrer Jesús a 
la terra. Aquell mateix dia, sant Joan Pau II va voler pregar 
davant les seves restes mortals, que reposen a la cripta 
de l’església prelacia de Santa Maria de la Pau, a Viale 
BrunBruno Buozzi, 75, Roma.
Va ser beaficat el 27 de setembre del 2014.

Més informació a www.alvarodelporllo.org
Es prega als qui obnguin gràcies per intercessió del beat 
Àlvar del Porllo que les comuniquin a la prelatura de 
l’Opus Dei. Carrer dels Moneders, 14. 08034 Barcelona.
ocs@opusdei.es
Amb llicència eclesiàsca


