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Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, że nie mamy 
żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia 
Kościoła i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego. 

Boże Ojcze, od którego pochodzi wszelkie dobro, 
Ty napełniłeś łaską Twojego syna Ernesto, lekarza, 
aby wiernie służył życiu, które w Tobie się zaczyna 
i do Ciebie jedynie należy; spraw, abym ja także 
potrafi ł szanować dar życia i ukazywać jego piękno 
oraz hojnie wypełniał moje codzienne obowiązki, 
z miłości do Jezusa Chrystusa i bliźnich. Racz uczcić 
Twojego sługę Ernesto i za jego wstawiennictwem 
udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją 
prośbę). Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.



Ernesto Cofi ño Ubico urodził się 5 czerwca 1899 r. 
w Gwatemali. Z wyróżnieniem ukończył studia me-
dyczne na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu. Razem 
z Clemencją Samayoa, którą poślubił w 1933 r., mieli 
pięcioro dzieci.

Pracował z poświęceniem jako lekarz. Dbał o zdro-
wie pacjentów, ale starał się też wspierać ich w oso-
bistym życiu. Był pionierem w dziedzinie badań pedia-
trycznych w Gwatemali. Nadprzyrodzona wrażliwość 
i głęboko ludzkie wyczucie sprawiły, że bronił prawa 
do życia i ukazywał jego piękno. Zainicjował i prowa-
dził wiele inicjatyw na rzecz przyszłych matek, dzie-
ci „z ulicy”, sierot. Starając się wprowadzać w życie 
społeczne nauczanie Kościoła, do 92 roku życia z od-
daniem współpracował z organizacjami działającymi 
na rzecz osób w potrzebie oraz studentów i zachęcał 
do tego innych.

W 1956 r. odkrył swoje powołanie do Opus Dei, in-
stytucji Kościoła Katolickiego założonej przez św. Jo-

semarię Escrivę de Balaguer 2 października 1928  r., 
która wspomaga osoby wszystkich stanów w poszu-
kiwaniu świętości poprzez codzienną pracę. Od tej 
chwili zbliżył się do Boga poprzez modlitwę, umar-
twienie, codzienną Mszę Św. i Komunię Św., częstą 
Spowiedź oraz inne formy pobożności. Miał wielkie 
nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny: propa-
gował codzienną modlitwę różańcową. Apostołował 
starając się zarazić innych swoją radością i hojnością. 

Zmarł 17 października 1991 r., w Gwatemali, 
po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej, którą 
znosił w sposób heroiczny. 31 lipca 2000 r. rozpoczęto 
diecezjalną część jego procesu beatyfi kacyjnego.

Osoby, które otrzymają łaski dzięki wstawiennictwu Ernesto 
Cofi ño, proszone są o powiadomienie o tym Biura ds. kanoni-
zacji Prałatury Opus Dei w Polsce, ul. Górnośląska 43; 00-432 
Warszawa. E-mail: info.pl@opusdei.org; www.opusdei.pl.

Więcej informacji na www.ernestocofi no.org.
Za pozwoleniem władzy Kościelnej.


