
Els Servents de Déu
Tomás Alvira i Paquita Domínguez

Oració per a la devoció privada

OhOh Déu, Pare meu, que heu omplert de gràcia els 
vostres servents Paquita i Tomás per viure crisa-
nament el seu matrimoni i les seves obligacions 
professionals i socials, feu-me arribar la força de 
l'Amor a fi de saber difondre en el món la gran-
desa de la fidelitat i santedat matrimonials. Dig-
neu-vos glorificar els vostres servents i conce-
diu-mediu-me per la seva intercessió el favor que us 
demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que no es 
pretén prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàsca i que la present pre-
gària no té cap finalitat de culte públic.



Tomás Alvira Alvira va néixer a Villanueva de Gállego 
(Saragossa) el 17 de gener de 1906 i va morir a Madrid 
el 7 de maig de 1992. Doctor en Ciències Químiques, 
Invesgador del CSIC i Catedràc d'Instut en Ciències 
Naturals.
PPaquita Domínguez Susín va néixer a Borau (Osca) l'1 

d'abril de 1912 i va morir a Madrid el 29 d'agost de 1994. 
Era mestra.
TTomás i Paquita es van casar a Saragossa el 16 de 

juny de 1939. Van tenir nou fills, dels quals el primer, 
José María, va morir a l'edat de cinc anys. La família es 
va traslladar a viure a Madrid el novembre de 1941, en 
incorporar-se en Tomás a la seva plaça de catedràc a 
l'Instut Ramiro de Maeztu.
AmbdóAmbdós van ser supernumeraris de l'Opus Dei: Tomás 

des del 15 de febrer de 1947 i Paquita des de l’1 de 
febrer de 1952. Fidels a l'esperit de l'Opus Dei, van trans-
metre als seus fills i a moltes d’altres persones un exem-
ple de vida crisana. Amb paraules de sant Josepmaria 
Escrivà de Balaguer, van fer de casa seva "una llar llumi-
nosa i alegre".
Es van sanficar en l'exercici heroic i perseverant de 

les virtuts crisanes. La Santa Missa constuïa el centre i 
l'arrel de la seva vida interior. Ajudats per la gràcia divina 
i procurant mantenir-se en presència de Déu, van omplir 
de conngut sobrenatural els seus deures ordinaris, fa-
miliars, professionals i socials.
Tots dos van par doloroses malales, que van portar 

amb gran sent sobrenatural: Tomás va morir arran d'un 
procés cancerós i Paquita va lliurar la seva ànima a Déu 
després d'una malala cerebral.

EEs demana als qui obnguin gràcies, per la intercessió de 
Paquita Domínguez i Tomás Alvira, que les comuniquin 
a l'Oficina per a les Causes dels Sants de la prelatura de 
l'Opus Dei a Espanya. carrer Diego de León, 14. 28006 
Madrid.
ocs.es@opusdei.es  www.opusdei.cat
Amb llicència eclesiàsca


