
La Serventa de Déu
Guadalupe Orz de Landázuri

Oració per a la devoció privada

DéuDéu Pare, concediu-me per intercessió de la vostra 
serventa Guadalupe, que sàpiga fer com ella el tre-
ball ordinari amb amor, i  encomanar la fe i l’ale-
gria a totes les persones que m’envolten perquè 
moltes més us coneguin i us esmin. Digneu-vos 
glorificar la vostra serventa Guadalupe i conce-
diu-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.



Guadalupe Orz de Landázuri va néixer a Madrid, el 12 de 
desembre de 1916, en la fesvitat de la Mare de Déu de Guadalu-
pe. El 1933 acaba el batxillerat i inicia la carrera de Ciències Quími-
ques. Cursa els estudis amb brillantor, encara que els interromp el 
juliol de 1936, en esclatar la guerra civil.
El 1941, acabats els seus estudis, comença a donar classes, 

per sostenir les necessitats econòmiques de la família. El 1944, 
coneix sant Josepmaria Escrivà, el fundador de l'Opus Dei, qui la 
va ajudar a descobrir que el treball professional i la vida ordinà-
ria poden ser el lloc de trobada amb el Crist. Poc temps després, 
demana l'admissió a l'Opus Dei.
Des d’aleshores, Guadalupe es lliura sense condicions a cercar 

la inmitat amb Déu i parcipa en diverses acvitats apostòliques, 
com l'administració domèsca de dos col·legis majors a Madrid 
i Bilbao, on organitza classes per a millorar la preparació de les 
joves empleades. S'encarrega de la direcció d'una residència d'es-
tudiants universitàries a Madrid.
Per la seva generositat, fortalesa i alegria, el 1950 el Fundador 

la convida a començar el treball apostòlic de les dones de l'Opus 
Dei a Mèxic. El 5 de març parteix cap al seu nou país. Allà dirigeix 
una altra residència per a universitàries, a les quals anima a ampli-
ar la seva formació humana i crisana, i a posar els seus coneixe-
ments al servei dels altres. Al mateix temps, cerca la col·laboració 
de dones professionals i mares de família, a les quals tracta de 
contagiar la fe crisana.
El 1956, Guadalupe es trasllada a Roma; un any després torna 

a Espanya: se li ha manifestat una seriosa malala de cor i és ope-
rada d'una estenosi mitral. Es recupera i obté el doctorat amb la 
màxima qualificació, el Premi d'Invesgació Juan de la Cierva i la 
plaça de professora de Ciències en una escola professional públi-
ca. Alhora, atén tasques formaves i de direcció de l'Opus Dei.
Fins al final, reflecteix l'anhel que va omplir la seva vida: acos-

tar Déu als qui l'envolten, amb l’exemple d'alegria i l’amistat. El 
16 de juliol de 1975 mor a Pamplona, amb fama de santedat.
La causa de canonització va començar a Madrid el 2001.

Es demana als qui obnguin gràcies, per la intercessió 
de Guadalupe Orz de Landázuri, 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


