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Boże Ojcze, spraw łaskawie, abym przez 
wstawiennictwo błogosławionej Guadalupe potrafi ł 
tak jak ona wykonywać z miłością codzienną pracę, 
dzieląc się wiarą i radością z innymi, tak aby wiele 
osób Ciebie poznało i umiłowało. Racz doprowadzić 
do kanonizacji błogosławionej Guadalupe i za jej 
pośrednictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę… 
(wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.



Guadalupe Ortiz de Landázuri urodziła się 
12 grudnia 1916 r. w Madrycie. Była jedną z pierw-
szych kobiet w Opus Dei. Cechował ją mocny i od-
ważny charakter. Była doktorem nauk chemicznych.

Wyróżniała się silnym pragnieniem kochania 
Boga i dzielenia się tą miłością z innymi. Spędzała 
długie godziny na modlitwie przed tabernakulum. 
Była bardzo oddana Najświętszej Maryi Pannie, 
szczególnie pod wezwaniem Matki Bożej z Guada-
lupe. Potrafiła przemieniać swoją pracę w miejsce 
spotkania z Chrystusem i służbę innym: zarówno 
jeśli chodziło o prace domowe, nauczanie, jak i ba-
dania naukowe.

Promowała inicjatywy na rzecz młodzieży, a tak-
że osób pracujących zawodowo i matek. W latach 
1950-1956 rozpoczęła pracę apostolską Opus Dei 
w Meksyku, gdzie założyła kilka akademików, szkołę 
rolniczą i ambulatorium.

Ci, którzy ją znali, pamiętają, że była zawsze 
szczęśliwa i uśmiechnięta oraz że promieniowała 
radością i optymizmem. Wiedziała jak kochać każdą 
osobę. Dzięki otwartemu i miłemu sposobowi bycia 
potrafiła zdobyć zaufanie ludzi i rozpalić w nich pra-
gnienie nawiązania przyjaźni z Chrystusem.

Guadalupe zmarła w opinii świętości w Pampelu-
nie 16 lipca 1975 r. Została beatyfikowana 18 maja 
2019  r. Jej doczesne szczątki spoczywają w Real 
Oratorio del Caballero de Gracia przy ul. Caballero 
de Gracia 5 w Madrycie. 

Osoby, które otrzymają łaski dzięki wstawiennictwu bł. Guadalu-
pe, proszone są o powiadomienie o tym Biura ds. kanonizacji Pra-
łatury Opus Dei w Polsce, ul. Górnośląska 43; 00-432 Warszawa.  
E-mail: info.pl@opusdei.org; www.opusdei.pl.

Więcej informacji:
www.guadalupeortizdelandazuri.org.

Za pozwoleniem władzy kościelnej.


