
Den vördnadsvärda
Montserrat Grases

BÖN
Herre, du förlänade din tjänarinna Montserrat 
nåden att fridfullt och glatt överlämna sig åt din 
gudomliga vilja, som hon med beundransvärd 
enkelhet efterlevde mitt i världen: lär också mig att 
med kärlek uppo�ra mitt dagliga arbete till Dig 
och förvandla det till en kristen tjänst åt min nästa. 
Förhärliga i din nåd din tjänarinna Montserrat. Må 
hennes förböner beveka dig att höra den bön, som 
jag nu riktar till dig… Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern.
I enlighet med påven Urban VIII: s dekret tillkännager vi att det på intet sätt föreligger någon 
avsikt att föregripa Kyrkans domslut och att denna bön inte är avsedd för o�entligt bruk.



Montserrat Grases föddes i Barcelona den 10 juli 1941, i 
en djupt kristen familj. Tillsammans med sina åtta syskon 
uppfostrades hon av sina föräldrar i en anda av uppriktig 
fromhet och kärlek till friheten.

Efter att ha avlagt studentexamen fortsatte hon sina 
studier vid "Escuela Profesional para la Mujer" (Yrkesskola 
för kvinnor) i Barcelona.

1957 kände hon i sin själ att Herren kallade henne till att i 
Opus Dei följa en väg till helgelse genom att på ett fullstän-
digt sätt leva det kristna livet i världen. Efter noggranna 
överväganden bad hon att få bli medlem i Opus Dei. I sin 
kamp för att uppnå heligheten framhävde hon alltid 
kärleken till Kristi heliga mänskliga natur, den eukaristiska 
fromheten, tillgivenheten till Jungfru Maria, en djup 
ödmjukhet och strävan efter att tjäna sina medmänniskor. 
Hon lärde sig �nna Gud genom att kärleksfullt uppfylla sina 
plikter vid studier, i arbete och i vardagens småsaker.

I juni 1958 diagnostiserades hon med skelettcancer i det 
ena benet. Detta ledde till intensiva smärtor som hon 
uthärdade med frid och heroiskt mod. Under sjukdomstiden 
fortsatte hon att hjälpa sina väninnor och klasskamrater att 
komma närmare Gud. Hon kunde göra detta genom sin 
ständiga och smittande glädje och sin förmåga till vänskap, 
som växte fram ur en sann iver för själarna. Hon dog på 
skärtorsdagen den 26 mars 1959.

Kanoniseringsprocessen påbörjades i Barcelona den 19 
december 1962, och avslutades den 26 mars 1968, på den 
nionde årsdagen av hennes död. 

Den 22 februari 1974 gav Kongregationen för helgonförk-
laringsprocesser ut Dekretet över de insamlade skrifterna och 
den 15 maj 1992 Dekretet över processens giltighet. 

I december 1999 avslutades författandet av det slutgiltiga 
dokumentet (Positio) som överlämnades till Kongregationen 
för helgonförklaringsprocesser som nu skall granska det 
innan det förelägges påven för att han skall ge sitt godkän-
nande till att förklara att hon utövat de kristna dygderna på 
ett heroiskt sätt.
De vars böner blivit hörda genom Montserrat Grases förbön ombedes meddela detta till 
prelaturen Opus Dei, Tyrgatan 2, 114 27 Stockholm.
 (Med kyrkligt tillstånd av Vikariatet i Rom) SE


