
Czcigodna Służebnica Boża
Montse Grases

Modlitwa do prywatnego odmawia nia

O Boże, który udzieliłeś swej Służebnicy Montse, 
łaski radosnego i pogodnego oddania się Twojej 
Woli, przeżywanego pośród świata z godną podzi-
wu prostotą, spraw, abym ja również potrafił 
z miłością ofiarować Tobie wszystkie moje codzien- 
ne czynności i przemieniać je w chrześcijańską 
służbę bliźnim. Racz uczcić swą Służebnicę i przez 
jej wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą Cię 
proszę... (wymień swą prośbę). Amen.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana V III oświadczamy, że nie mamy 
żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, 
i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.

Czcigodna Służebnica Boża
Montse Grases urodziła się w Barcelonie 10 lipca 1941 

roku w głęboko chrześcijańskiej rodzinie. Wraz z ośmior-
giem rodzeństwa została wychowana przez rodziców 
w atmosferze szczerej pobożności i umiłowania wolności. 
Po zdanym egzaminie maturalnym kontynuowała naukę 
w szkole zawodowej dla kobiet w Barcelonie. 

W 1957 roku poczuła w duszy, że Pan Bóg powołuje ją, 
by dążyła do świętości w Opus Dei, na drodze uświęcania 
pełni życia chrześcijańskiego pośrodku świata. Po zasię-
gnięciu rady, poprosiła o przyjęcie do Dzieła. 

Jej walka o świętość odznaczała się zawsze miłością do 
Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, pobożnością 
eucharystyczną, nabożeństwem do Matki Bożej, głęboką 
pokorą i wysiłkiem w służbie innym. Potrafiła odnaleźć 
Pana Boga w wypełnianiu z miłości swoich obowiązków – 
w nauce, w pracy oraz w codziennych małych rzeczach. 

W czerwcu 1958 roku zdiagnozowano u niej w jednej 
nodze raka kości, który był przyczyną intensywnych 
bólów, znoszonych z pogodą i heroiczną cierpliwością. 
W czasie choroby, dzięki zaraźliwej radości oraz przyjaźni, 
płynącej z prawdziwej troski o dusze, dalej zbliżała do Pana 
Boga wiele przyjaciółek i koleżanek ze szkoły. 

Zmarła w Wielki Czwartek, 26 marca 1959 roku. Jej do-
czesne szczątki spoczywają w krypcie kaplicy Najświętszej 
Maryi Panny w Akademiku Bonaigua, przy ulicy Jiménez 
i Iglesias 1, 08034 Barcelona. 26 kwietnia 2016 roku Ojciec 
Święty Franciszek ogłosił heroiczność jej cnót.

Więcej informacji na: www.montsegrases.org

Osoby, które otrzymają łaski dzięki wstawiennictwu Służebnicy 
Bożej Montse Grases García, proszone są o powiadomienie o tym Biu-
ra ds. Kanonizacji Prałatury Opus Dei w Polsce, ul. Górnośląska 43, 
00-432 Warszawa. E-mail: info.pl@opusdei.org; www.opusdei.pl 

Za pozwoleniem  władzy kościelnej
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