
Oració per a la devoció privada

SeSenyor, Vós que heu mostrat a la vostra filla 
Encarnita l'atracu de la santedat enmig del 
món i li heu donat la gràcia a fi de recórrer 
amb fidelitat aquest camí en l'Opus Dei: 
concediu-me, com a ella, descobrir cada dia 
el vostre Amor i comunicar-lo als qui 
m'envolten. Digneu-vos glorificar la vostra 
filla filla Encarnita i aconseguiu-me per la seva 
intercessió el favor que us demano... 
(demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria

La Serventa de Déu
Encarnita Ortega Pardo

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 pregària no té cap finalitat de culte públic.



Encarnita Ortega Pardo va néixer el dia 5 de maig de 
1920, a Ponte Caldelas (Pontevedra), en el si d’una famí-
lia crisana. La seva infància i joventut van transcórrer a 
terres de Galícia i Aragó. El 1941 va assisr a un curs de 
recés espiritual, dirigit per sant Josepmaria Escrivà a Ala-
quàs (València) i va rebre de Déu la gràcia de la vocació 
a l'Opus Dei.
Encarnita va incorporar aviat a la seva vida els ense-

nyaments del fundador de l’Opus Dei, i el treball diari 
va ser per a ella forja de virtuts crisanes. La seva fe en 
Déu i el seu amor a les ànimes es manifestava en una 
actud de servei que la portava a oblidar-se de si matei-
xa per ocupar-se del bé espiritual i material de les per-
sones que tractava. El 1946 va traslladar-se a Roma, a 
on va col·laborar amb sant Josepmaria en l'expansió de 
l'Opus Dei per tot el món. Va tornar a Espanya el 1961 
i, amb l’afany que la caracteritzava, va col·laborar en di-
verses iniciaves apostòliques. Els úlms anys va residir 
a Valladolid.

El 1980 se li va diagnoscar un càncer. Durant quinze 
anys va conviure amb la malala, sense minvar el ritme 
intens de treball. Va esmar heroicament la voluntat 
de Déu i va ensenyar a d’altres el valor sanficador del 
dolor, quan s’uneix a la Creu de Jesucrist.
UnUna vida de pietat intensa, que es traduïa en un 

diàleg d’amor amb el Senyor, en tota circumstància, la 
va portar a converr l’amistat humana en trobada amb 
Jesucrist. Són moltes les persones que a través del tracte 
amb Encarnita es van acostar a Déu i van entendre amb 
una nova llum el sent crisà de les seves vides. Va morir 
amb fama de santedat a Pamplona, a la Clínica Universi-
ttària de Navarra, l'1 de desembre de 1995.

Es demana als qui obnguin gràcies per intercessió d’Encarni-
ta Ortega 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  www.opusdei.cat
Amb llicència eclesiàsca


