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Sacerdot
Oració per a la devoció privada

OhOh Déu, que vau ajudar el vostre servent José Luis 
a treballar amb generositat i senzillesa, difonent 
entre moltes persones el missatge de la santedat 
en la vida corrent, i ensenyant a trobar l'alegria i la 
pau en la vida ordinària. Ajudeu-me a buscar en 
primer lloc el Regne de Déu, sanficant-me en el 
treball i dedicant-me generosament a la salvació 
dede les ànimes. Digneu-vos glorificar el vostre ser-
vent José Luis, i concediu-me, per la seva interces-
sió, 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.



José Luis Múzquiz de Miguel va néixer el 14 
de octubre de 1912 a Badajoz. El 1934, mentre 
estudiava a Madrid, va conèixer sant Josepma-
ria Escrivà de Balaguer. Va respondre a la crida 
de Déu el gener de 1940, i des d’aleshores va 
pertànyer a l'Opus Dei. Era doctor Enginyer de 
Camins i doctor en Dret Canònic. Com enginyer 
ees va esforçar per sanficar el treball, i va rea-
litzar un apostolat intens d'amistat i confidèn-
cia amb els seus col·legues i amics. Va rebre 
l'ordenació sacerdotal el 25 de juny de 1944.
El 1949 va anar als Estats Units per iniciar 
la tasca apostòlica de l'Opus Dei, primer a Chi-
cago i després en altres ciutats. A finals dels 
anys 50 va viatjar a molts països, establint-hi 
les bases dels començaments de l'Opus Dei a 
Àsia. Després va treballar a Roma, Suïssa i Es-
panya i, el 1976, va tornar a Estats Units

Va morir el 21 de juny de 1983, a causa 
d'una afecció cardíaca a Pembroke (Massac-
hussets). Està enterrat al cemenri de sant 
Josep a Brookline, Massachuses.
José Luis Múzquiz va ser un model per a 
milers de persones de tota condició social. 
El seu tracte afectuós i afable, el seu treball 
intens i la seva humil senzillesa van deixar 
una empremta de fama de santedat entre 
tots els qui el van conèixer.

EEs demana als qui obnguin gràcies per la interces-
sió de José Luis Múzquiz que les comuniquin a: Pre-
lature of Opus Dei, Office for the Causes of Saints, 
139 E. 34th Street, New York, NY 10016.
ocs.es@opusdei.org  www.opusdei.org
Amb llicència eclesiàsca


