
Séilegen Alvaro del Portillo
Bëschof a Prälat vum Opus Dei

Gebiet

Baarmhäerzege Gott, du hues dem séilege Bëschof 
Alvaro d’Gnod ginn, mat dem Bäistand vun der Jong-
fra Maria e beispillhaften Hiert am Déngscht vun der 
Kierch an e Virbild vun der Trei als Jünger an Nofol-
ger vum hellege Josefmaria, dem Grënner vum Opus 
Dei, ze sinn. Hëllef mir, datt och ech den Ufuerderun-
ge vun der chrëschtlecher Beruffung trei nokommen, 
andeems ech all Ablécker an Ëmstänn vu mengem Lie-
wen a Geleeënheete verwandelen, fir dech gär ze hunn 
a fir dem Räich vu Christus ze déngen. Gëff, datt de 
séilegen Alvaro helleggeprach gëtt, an erhéier op seng 
Firsprooch hin mäin Uleies (...). Amen.
Eise Papp am Himmel - Free dech, Maria - Éier 
dem Papp.
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De séilegen Alavaro del Portillo gouf den 11. Mäerz 1914 
als drëtt vun aacht Kanner zu Madrid gebuer an ass an en-
ger duerch an duerch chrëschtlecher Famill opgewuess. Hie 
war promovéierte Bauingenieur, Historiker a Kiercherechtler.

1935 huet hien sech dem Opus Dei ugeschloss. Seng 
chrëschtlech Beruffung huet hien an ongebrachener Trei 
an der berufflecher Aarbecht an an der Erfëllung vun den 
deegleche Flichte gelieft an huet seng Studien- an Aar-
bechtskollegen a vill aner Mënsche méi no bei den Herrgott 
gefouert.

No senger Priisterwei 1944 huet hien sech ganz op säi 
pastoralen Déngscht konzentréiert. 1946 ass hien op Roum 
gewiesselt. Och der Weltkierch huet hien a villen Aufgaben, 
déi den Hellege Stull him iwwerdroen huet, mat vill Asaz 
gedéngt, besonnesch beim II. Vatikanesche Konzil. De 
15. Sep tember 1975 gouf hien zum Nofolger vum hellege 
Josefmaria gewielt.

Den 28. November 1982 huet den hellege Poopst Jean 
Paul II. den Opus Dei als Personalprälatur aus Laien a 
Welt priister gegrënnt an huet de Séilegen zu hirem Prälat 
ernannt. 1991 gouf hie vum Poopst zum Bëschof geweit. 
Hien huet den Opus Dei mat onermiddlechem pastoralen 
Äifer geleet, enk verbonne mat dem Poopst an den anere 
Bëscheef an dat an der Trei zum Grënner an deem sengem 
Message.

Den 23. Mäerz 1994, fréi moies, huet den Herrgott säi 
gudden an treien Dénger bei sech geruff, e puer Stonnen 
nëmmen no sengem Retour vun enger Pilgerrees aus dem 
Hellege Land, wou hien an déiwer Sammlung d’Plaze vum 
ierdesche Liewe vum Jesus Christus besicht hat. Nach dee 
selwechten Dag koum den hellege Jean Paul II., fir viru 
senge stierflechen Iwwerreschter ze bieden, déi elo an der 
Krypta vun der Prälaturkierch, Maria vum Fridden, Viale Bru-
no Buozzi 75, zu Roum, hir Rou fonnt hunn.

Hie gouf de 27. September 2014 séileggesprach.

Weider Informatiounen: www.alvarodelportillo.org

Mir bieden Iech, all Gebietserhéirungen, déi op 
d‘Firsprooch vum séilegen Alvaro del Portillo ge-
schitt sinn, der Prälatur vum Opus Dei matzedeelen 
(Bureau pour les Causes des saints, Avenue de la 
Floride 112, B-1180 Bruxelles).

Mat kierchlichem Imprimatur.
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