
Svētīgā 

Gvadalupe Ortisa de Landasuri 
Lūgšana 

Dievs Tēvs , dāvā man ar svētīgās Gvadalupes 
aizbildniecību , lai , tāpat kā vina, ari es spētu 
ar mīlestību īstenot ikdienas darbu un nodot 
visiem Iīdzcilvēkiem ticību un prieku , un lai 
tādējādi aizvien vairāk cilvēku Tevi iepazītu un 
mīlētu. Parādi savu labvēlību , ievedot Gvadalupi 
svēto kārtā , un ar vinas starpniecību uzklausi šo 
manu lūgumu ... (izteikt lūgumu). Amen. 
Tēvs mūsu ... Esi sveicināta, Marija ... 
Gods lai ir Tēvam ... 



Gvadalupe Ortisa de Landasuri (Guadalupe Ortiz de 
Landazuri) ir dzimusi Madridē 1916. gada 12. de
cembri. Gvadalupe bija viena no pirmajām Opus Dei 
sievietēm . Viņai bija stiprs un drosmigs raksturs. Pēc 
profesijas viņa bija ķimijas zinātņu doktore . 

Vina izcēlās ar savu milestību uz Dievu un de
dzibu tuvināt Viņam citus cilvēkus. Gvadalupe mē
dza lūgties ilgu laiku tabernākula priekšā. Vina loti 
godināja Jaunavu Mariju - ipaši sirdij tuva viņai bija 
Gvadalupes Dievmāte. Savu darbu - kā mājsaimnie
cibā, tā skolā un zinātnes pētījumos - vina pārveido
ja par patiesu tikšanās vietu ar Kristu un kalpojumu 
tuvākajiem . 

Viņa veicināja vairākas iniciatīvas, kas kalpoja kā 
atbalsts jaunietēm, dažādās profesijās nodarbinā
tām sievietēm, kā ari ģimenes mātēm. Gvadalupe 
uzsāka Opus Dei apustulisko darbu Meksikā (1950-
1956). Tur viņa strādāja pie lauksaimniecibas skolas 
un celojošā medicinas aprūpes centra izveides, kā 
ari aiisāka vairākas studentu kopmitnes. 

Cilvēki, kas pazina Gvadalupi, vinu atceras kā 
vienmēr priecigu un smaidošu - kā cilvēku, kas deva 

citiem prieku un optimismu. Vina prata milēt ikkat
ru: atvērtais un draudzigais raksturs vairoja uzti
cibas pilnu atmosfēru vinas saskarsmē ar visdažā
dākajiem cilvēkiem un palidzēja iedegt viņos alkas 
atklāt draudzibu ar Kristu. 

Gvadalupe ar svētuma slavu nomira 1975. gada 
16. jūlijā Pamplonā (Spānijā) . Vinu pasludināja par 
svētīgo 2019. gada 18. maijā. Viņas svētku diena 
tiek svinēta 18. maijā. Svētīgās Gvadalupes Ortisas 
de Landasuri mirstīgās atliekas atdusas Caballero 
de Gracia karaliskajā kapelā Madridē, Caballero de 
Gracia ielā 5. 

Papildu informācija : www.guadalupeortizdelandazuri.org 

Tie, kas sanem žē/asribas ar Godināmās Dieva kalpones 
Gvadalupes Daisas de Landasuri starpniecību , 
ir laipni lūgti par to pazinot 
Opus Dei prelatūras Kanonizācijas lietu birojam 
Baložu ielā 6, Rigā , LV-1048, e-pasts : riga@opusdei.org. 

Ar Baznicas at!auju. 




