
La venerable 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’alegria 
a totes les persones que m’envolten perquè moltes 
més us coneguin i us esmin. Digneu-vos glorificar 
la vostra serventa i concediu-me, per la seva inter-
cessió, 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. Va ser una de les primeres 
dones de l'Opus Dei. Tenia un caràcter ferm i valent. Era 
doctora en Ciències Químiques.
VVa destacar pel seu anhel d'esmar Déu i donar-lo 

a conèixer als altres. Passava llargues estones d'oració 
davant el sagrari. Era molt devota de la Mare de Déu, 
especialment sota l'advocació de Guadalupe. Transfor-
mava el seu treball en lloc de trobada amb Crist i en 
servei al proïsme: les tasques de la llar, l'ensenyament 
i la invesgació cienfica.
Era una dona emprenedora per ajudar totes les per-

sones i portar-les a Déu. Va impulsar iniciaves en favor 
de joves, professionals i mares de família. Va començar 
el treball apostòlic de l'Opus Dei a Mèxic (1950-1956), 
on va posar en marxa diverses residències d'estudiants, 
una escola per a camperoles i un dispensari mèdic am-
bulant.
Els que la van conèixer recorden que estava sempre 

contenta, habitualment somrient, i que transmea ale-
gria i opmisme. Sabia esmar a tothom: pel seu caràc-
ter obert i afable, infonia confiança en les persones més 
variades i les encenia en el desig d'arribar a l'amistat 
amb Crist.
Guadalupe va morir a Pamplona, amb fama de sante-

dat, el 16 de juliol de 1975. Moltes persones la tenen 
com a model i acudeixen a la seva intercessió davant 
Déu. El 4 de maig de 2017, el Papa Francesc va declarar 
l'heroïcitat de les seves virtuts.

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.
e-mail: ocs.es@opusdei.org
Més informació:
www.guadalupeorzdelandazuri.org
Amb llicència eclesiàAmb llicència eclesiàsca


