
Dora del Hoyo
Bön för privat bruk

Herre, du kallade Dora att ägna sig åt samma 
uppgifter som den saliga jungfrun Maria 
utförde i sitt hem i Nasaret. Hjälp mig att 
finna dig i vardagens olika situationer 
och att i min omgivning sprida en sådan 
familjevärme som hon skapade omkring sig 
genom att utföra sitt arbete med glädje och 
självförsakelse enligt den helige Josemarías 
lära. Förhärliga i din nåd din tjänarinna 
Dora och ge mig genom hennes förbön vad 
jag nu ber om: … Amen.
Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern
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Inför Gud är ingen verksamhet i sig stor eller liten. Allt får 
sitt värde genom den Kärlek med vilken det utförs. (Den 
helige Josemaría, Plogfåran, nr 487)

Dora del Hoyo föddes den 11 januari 1914 i Boca 
de Huérgano (León, Spanien). Hennes föräldrar var 
föredömliga kristna och uppfostrade henne sedan hon 
var liten till att vara en god dotter till Gud.
Den 14 mars 1946 i Bilbao bad hon om att bli upptagen 
i Opus Dei. Från första stund motsvarade hon troget 
Guds kall. Hon utmärkte sig genom sin vördnad för 
eukaristin – den heliga mässan var mittpunkten av och 
roten till hennes inre liv –, sin ömma kärlek till jungfru 
Maria och den helige Josef samt sitt förtroliga umgänge 
med sin skyddsängel. Den helige Josemaría föreslog att 
hon skulle flytta till Rom för att arbeta där. Hon följde 
hans råd och stannade där resten av sitt liv. 
Hon upptäckte det helgande och apostoliska värde som 
döljer sig bakom alla till synes banala händelser och 
förenade i sitt liv både tjänsteanda och yrkesskicklighet. 
Från Rom medverkade hon i att utbilda kvinnor från 
hela världen och bidrog på så sätt till Opus Deis 
apostoliska arbete i samhällets olika miljöer.
Hon avled den 10 januari 2004. Hennes stoft vilar i 
kryptan under prelatkyrkan Santa Maria della Pace, 
Viale Bruno Buozzi 75 i Rom. 

I enlighet med Urban VIII:s dekret tillkännager vi att det inte på 
något sätt föreligger någon avsikt att föregripa Kyrkans domslut 
och att denna bön inte är avsedd för offentligt bruk.

De vars böner blivit hörda genom Dora del Hoyos förbön ombeds 
meddela detta till prelaturen Opus Dei, info@opusdei.se, Tyrgatan 
2, 114 27 Stockholm.

Detta bönekort har tryckts med kyrkligt tillstånd. SE


