
GUADALUPE
Ortiz de Landázuri

1916
Geboren op 12 december

in Madrid
1927

1936 1940

Haar ouders onderwezen haar in het 
in het christelijk geloof.

Reeds in haar kinderjaren viel zij op door 
haar vastberadenheid en sterkte.

Haar vader wordt 
als militair uitgezonden 
naar Afrika. 

De familie woont in Tetuán tot 1932 en Guadalupe 
begint daar aan haar VWO.
Ze is het enige meisje van haar klas

1944

Zij studeert scheikunde.
Het is het begin van de burgeroorlog 

die bijna drie jaar zal duren.

Ze voelt een geestelijke 
onrust en leert de 

heilige Jozefmaria Escrivá kennen, 
de stichter van het Opus Dei.

Haar vader werd gefusilleerd, 
Guadelupe hield stand aan zijn zijde gedurende de laatste 

nacht met haar moeder en haar broer Eduardo, 
samen biddend en vergevend.

Zij rondt haar studie af.

Ze begint les te geven aan de school van de Ierse Dames 
en in het Franse Lyceum.
Voor een korte tijd had zij verkering met een jongeman.

 

Op 19 maart vraagt ze om 
toelating in het Opus Dei als numeraire. 

Haar moeder ging met haar 
mee naar het heiligdom van Guadalupe 

om dank te zeggen aan Onze Lieve Vrouw.

1945

1950
Ze reist naar Mexico 
om met apostolische 
activiteiten van het Werk 
voor vrouwen te beginnen.

Ze zet aan tot een centrum voor professionele en 
menselijke ontwikkeling voor vrouwen van het 
platte land en daarnaast tot studentenhuizen 
in Mexicostad, Culiacán en Monterrey. 
Zij werkt verder aan haar doctoraat in scheikunde.1956-1958

Ze werkt samen met de heilige
Jozefmaria in het bestuur

van het Opus Dei in Rome.
Ze heeft een zware hartaanval; 

er werd hartfalen vastgesteld.

Zij keert terug naar
Madrid

Ze geeft les aan het 
instituut Ramiro de Maeztu 

en op de opleiding voor 
werktuigbouwkunde. Daar werd 

ze hoogleraar en onder-directrice.
In 1965 verdedigt ze haar 

proefschrift en ontvangt ze twee 
prijzen voor haar onderzoek.

Ze draagt bij aan het opstarten 
van het Centrum voor studies 
en onderzoek aan de huishoudelijke 
wetenschappen (CEICID).

 1960-1974

1968

1975
Zij sterft in Pamplona als 
gevolg van een zwaar 
hart letsel, op 16 juli.

Er zijn haast geen vrouwen onder 
haar studiegenoten.

Ze is directrice van een aantal centra 
van het Opus Dei voor jonge meisjes in 
Madrid en Bilbao. 
Ze begint met haar doctoraat scheikunde.
Van 1947-1949 is zij directrice van het eerste 
Studentenhuis in Madrid, een initiatief van de 
heilige Jozefmaria.


