
La Serventa de Déu
Dora del Hoyo

Oració per a la devoció privada

SeSenyor nostre, que cridàreu la vostra serventa 
Dora a ocupar-se de les mateixes tasques que va 
realitzar la Benaurada Verge Maria a la llar de Nat-
zaret, ajudeu-me a trobar-vos en les diverses situa-
cions de cada jornada, i a difondre al meu voltant 
el caliu de família que ella va fer present amb el seu 
treball alegre i abnegat, seguint els ensenyaments 
de sant Josepmaria. Glorifiqueu la vostra serventa 
Dora i concediu-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.



Davant Déu, cap feina no és per si mateixa gran o peta. 
Tot adquireix el valor de l'Amor amb què es realitza.

Sant Josepmaria (Solc, 487)

Dora del Hoyo Alonso va néixer l'11 de gener de 1914, 
a Boca de Huérgano (Lleó, Espanya). Els seus pares, cris-
ans exemplars, la van educar des de peta per a ser un 
bona filla de Déu.
A Bilbao, el 14 març 1946 va demanar l'admissió a 

l'Opus Dei. Des del primer moment va saber correspon-
dre amb fidelitat a la crida divina, cercant la santedat a 
través de la seva professió: els treballs de la llar. Desta-
cava en ella la devoció eucarísca -la Santa Missa era el 
centre i l'arrel de la seva vida interior-, un tendre amor 
a la Verge Sanssima i a Sant Josep, i el recurs confiat al 
seu Àngel Custodi. El 27 de desembre de 1946, per invi-
tació de sant Josepmaria, es va traslladar a Roma, on va 
viure fins al final de la seva vida.
Va saber descobrir el significat sanficador i apostòlic 

que s'amaga darrere de cada acció aparentment trivial, 
conjugant l'esperit de servei i la competència professio-
nal. Des de Roma va col·laborar en la formació de dones 
del món sencer i va contribuir a la tasca apostòlica de 
l'Opus Dei en tots els ambients de la societat.
Va morir el 10 de gener de 2004. La causa de canonit-

zació es va iniciar a Roma, el 18 de juny de 2012.
Les seves restes mortals reposen a la cripta de l'es-

glésia prelacia de Santa Maria de la Pau, Viale Bruno 
Buozzi 75, Roma. 

Es demana als qui obnguin gràcies per la seva interces-
sió, 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.org
Amb llicència eclesiàsca


