
Zalige Guadalupe 
Ortiz de Landázuri

Gebed 
God, Vader, verleen mij op voor-

spraak van de zalige Guadalupe dat ik 
naar haar voorbeeld mijn dagelijks werk 
met liefde leer te doen en dat ik onder 
de mensen om mij heen het geloof en 
de blijdschap mag verspreiden, zodat 
vele anderen U leren kennen en bemin-
nen. Gewaardig U de heiligverklaring te 
schenken van de zalige Guadalupe en 
verleen mij op haar voorspraak de gunst 
die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet,  
Eer aan de Vader.



Guadalupe Ortiz de Landázuri werd op 12 decem-
ber 1916 in Madrid geboren. Ze was een van de eer-
ste vrouwen van het Opus Dei. Ze had een sterk en 
moedig karakter. Ze was doctor in de scheikunde. 

Opvallend was haar verlangen om God lief te heb-
ben en Hem aan anderen te doen kennen. Ze bracht 
lange tijden door in gebed voor het tabernakel en had 
een grote devotie tot Maria, in het bijzonder onder de 
aanroeping van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. 
Het werk was voor haar de plaats waar ze Christus 
ontmoette en een gelegenheid om de naaste te die-
nen: in de huishoudelijke taken, in het onderwijs en in 
het wetenschappelijk onderzoek.

Ze heeft apostolische initiatieven voor jongeren, 
beroepsmensen en moeders opgezet. Zij begon het 
apostolaatswerk van het Opus Dei in Mexico (1950-
1956) en zette verscheidene studentenhuizen in gang, 
een landbouwschool voor vrouwen en een medische 
hulppost.

Degenen die haar hebben gekend herinneren zich 
haar als een tevreden persoon, meestal met een glim-
lach, iemand die vreugde en optimisme uitstraalde. 
Ze wist van iedereen te houden: door haar open en 
beminnelijk karakter wist ze de meest verschillende 
mensen vertrouwen in te boezemen en ze deed hen 
vurig verlangen naar de vriendschap met Christus.

Guadalupe overleed op 16 juli 1975 in Pamplona 
in geur van heiligheid. Zij werd op 18 mei 2019 za-
lig verklaard. Haar liturgische feestdag is jaarlijks op 
18 mei. Haar stoffelijk overschot rust in de kapel van  
Caballero de Gracia in Madrid.

Wie op haar voorspraak een gunst heeft  
ontvangen, wordt verzocht dit door te geven 

aan de Prelatuur van het Opus Dei,  
Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam. 

Mail: amsterdam.nl@opusdei.org
Met kerkelijke goedkeuring

Meer informatie vindt u op www.opusdei.nl


