
Palve isiklikuks pöördumiseks

Vastavalt paavst Urbanus VIII dekreetidele teatame, et eesmärgiks ei 
ole mingil moel ennetada Kiriku otsust ning et see palve ei ole mõeldud 
avalikuks kasutamiseks.

Kõigeväeline Jumal, Sa andsid oma sula
sele Isidorole argielu ametikohustuste täit
misel lugematuid arme. Anna, et ka mina 
võiksin pühitseda oma tööd ja viia Kris
tuse valgust oma sõprade ja töökaaslasteni. 
Luba oma sulasel Isidorol saada osa Sinu 
kirkusest ning tee tema eestkostel minu 
heaks seda, mida Sinult palun… (nimetage 
oma soov). Aamen.

Meie Isa, Ole tervitatud Maarja, Au olgu.

Isidoro Zorzano
Auvä ärne Jum AL A SuL Ane



Isidoro Zorzano sündis 13. septembril 1902. aastal Buenos 
Aireses (Argentiinas). Ta õppis keskkoolis Logroños (Hispaa
nias) ning astus madridi Ülikooli tööstusmasinaehituse tea
duskonda, mille lõpetas 1927. aastal. Ta asus tööle malagasse 
Andaluusia raudteede töökodade tegevjuhiks ning hiljem pidas 
ka loenguid sealses tööstuskolledžis.

1930. aastal, ühel reisil madridi, rääkis ta oma vanale koo
likaaslasele püha Josemaría escrivá’le oma soovist pühendada 
ennast Jumalale keset maailma, jätkates samas tööd insenerina. 
Ta palus end võtta vastu Opus Dei liikmeks, mis oli äsja loodud. 
Isidoro jäi veel mõneks ajaks tööle malagasse ning siirdus siis 
madridi teisele töökohale raudteekompaniis. Kõigis tegevustes 
andis ta alati tunnistust ristiusust. Ta oli eeskujuks sellega, kui
das ta tegi oma tööd; oma lojaalsusega, töökaaslaste teenimise 
vaimuga, õigluse armastamisega, hädaliste abistamise plaanide 
eest seismisega, nagu ka oma usu ja armastusega, kui ta tegeles 
katehheesi ja kasvatustööga ühiskonna kõige rohkem tähelepa
nuta jäänud kihtides.

Alati ustavana oli Isidoro püsikindel tugi Opus Dei asutajale. 
Hispaania kodusõja aastatel (1936–1939) näitas ta madridis 
üles tõelist kangelaslikkust oma armastuses Kiriku vastu ja in
nukuses hingede suhtes. Järgides alati püha Josemaría õpetust, 
tegi ta oma tööd lähimas ühenduses Kristusega. Ta elas Jumala 
pidevas ligiolus kogu päeva kestel. Tema vaimuelu tunnusjoon
teks olid sügav ja õrn teadmine Jumala pojaks olemisest, suur 
armastus Pühima neitsi maarja, Jumalaema ja meie ema vastu 
ning tõeline soov samastuda Kristusega enesesalgamise ja pa
tukahetsuse helde vaimu läbi.

Ta suri pühaduse kuulsuses 15. juulil 1943. aastal pärast pik
ka ja piinarikast haigust, mida ta talus julgelt ja helgelt. Tema 
pühakuks kuulutamise protsess avati madridis 1948. aastal. 
Tema ihu puhkab San Alberto magno kirikus (madrid). 21. 
detsemb ril 2016. aastal tunnistas paavst Franciscus auväärse Ju
mala Sulase kristlikke voorusi.

 
Lisainformatsioon: www.isidorozorzano.org

Neid, kes on saanud armuande Isidoro Zorzano 
eestkostel, palutakse anda sellest teada aadressil 

Tatari 24, Tallinn 10116, Eesti. 
E-post: tallinn@opusdei.org
Rooma-Katoliku Kiriku loal.    


