
Guadalupe Ortiz de Landázuri 
je bila po poklicu kemičarka. 
Sv. Jožefmarija ji odpre novo 
obzorje: da lahko dobro 
opravljeno delo postane kraj 
srečevanja s Kristusom. Njeno 
veselje, bližina in duh služenja 
je v mnogih ljudeh pustil neiz-
brisno sled.

Opus Dei
Leta 1944 po končanem študiju 

sreča sv. Jožefmarija Escrivája. Pri 
tem srečanju se zave, da jo 
Gospod prosi, da mu izroči 

celotno srce kot numerarija v 
Opus Dei.

očetova smrt
Pri 20 letih v Madridu svojega očeta sprem-
lja v zaporu zadnjo noč pred njegovo 
usmrtitvijo.

študentski domovi
Od leta 1945 živi v različnih španskih mestih, da bi začela 

delo Opus Dei med študentkami.

Rim
Leta 1956 jo ustanovitelj Opus Dei pokliče v Rim. 
V tem času ima tesne stike s sv. Jožefmarijem in 
z njegovo sestro Carmen.

ustanoviteljica
Ustanovi CEICID, da bi ponudila kakovostno 
izobrazbo dekletom, ki bi rade imele za svoj 

poklic gospodinjsko skrb v šolah, bolnišnicah, 
domovih ... Do danes se je že več kot 2000 

oseb učilo v tem centru.

smrt in čudež
Pri 59 letih ima operacijo srca, a umre nekaj dni kasneje, 
16. julija 1975. Papež Frančišek je 8. junija 2018 odobril 
čudež Guadalupe: Antonio Jesús Sedano je bil leta 2002 
po njenem posredovanju nenadno ozdravljen malignega 
tumorja pri desnem očesu.

dr. kemije
Vrniti se mora v Španijo zaradi 

bolezni srca. Ponovno se posveti 
svojemu akademskemu delu. 

Postane doktorica kemije.

raziskovalka kemije
Raziskuje in uči. Dobi narodno nagrado Juan de la Cierva za 

svoje kemično raziskovalno delo.

Mehika
Leta 1950 se preseli v Mehiko, da bi začela 
delo Opus Dei. Vodi dom za študentke. 

podeželske deklice
Začne izobraževalno ustanovo za dekleta s podeželja in se 
temu predano posveti: pogosto potuje v Morelos in skrbi za 
njihovo krščansko in človeško izobraževanje. 

rojstvo
Rodi se leta 1916. Njena družina se seli v 
različna mesta zaradi očetove vojaške 
službe. Več let živijo tudi v Maroku.
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Maroko
V Maroku se že izkaže kot veselo, 
energično in močno dekle. Pri 16 

letih prvič leti z majhnim letalom, ki 
ga  pilotira prijateljica.

začetek študija
Družina se preseli v Madrid. Leta 1933 prične s 
študijem kemije na Univerzi v Madridu.


