
Issand, Sa lasksid oma sulasele Montsele osaks saada 
armu pühendada end tasasel ja rõõmsal meelel Sinu 
tahtele, elades imelise lihtsusega keset maailma. 
Lase mul ohverdada Sulle armastusega kogu oma 
igapäevane tegevus ning muuta see kristlikuks 
teenistuseks teiste heaks. Anna oma sulasele Montsele 
auhiilgus ning tee mulle seda head, mida tema 
eestkostel Sinult palun… (nimetage oma soov). Aamen.
Meie Isa, Ole tervitatud Maarja, Au olgu.

Montse Grases
Auväärne Jumala Sulane

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.



Montserrat Grases sündis 10. juulil 1941. aastal 
Barcelonas, sügavalt kristlikus perekonnas. Tema va-
nemad kasvatasid teda ja tema kaheksat õde-venda 
siira vagaduse ja vabaduse armastuse õhustikus. 

Põhikooli lõpetamise järel jätkas ta õpinguid Bar-
celona Naiste Ametikoolis. 

1957. aastal tundis ta, et Issand kutsub teda järgi-
ma igapäevase elu pühitsemise teed Opus Dei’s ning 
järginud kohast juhatust, palus ta end vastu võtta 
Opus Dei’sse. 

Pühadusele jõudmise võitluses paistis Montse pu-
hul alati silma tema armastus Kristuse Püha Inimsuse 
vastu, tema Armulauavagadus, tema pühendumus 
Pühimale Neitsile, tema sügav alandlikkus ning püüe 
teenida teisi. Ta teadis, kuidas leida Jumalat oma 
tööde tegemises ja õppekohustuste täitmises armas-
tusega ning argielu väikestes asjades.

1958. aasta juunis diagnoositi tal jalas luuvähk, 
mis pani teda kannatama tugevat valu. Ta talus seda 

tasasel meelel ning kangelasliku kindlusega. Kogu 
oma haiguse vältel ei kaotanud ta kunagi nakatavat 
rõõmsameelsust ja võimet olla sõber, mis tuli tema 
tõelisest igatsusest hingede järele. Nõnda tõi ta ka 
haiguse ajal paljud sõbratarid ja koolikaaslased Ju-
malale lähemale. 

Ta lahkus suurel neljapäeval, 26. märtsil 1959. aas-
tal. Tema ihu puhkab Bonaigua Santa María kabeli 
krüptis (Jiménez i Iglesias 1, 08034 Barcelona). 26. 
aprillil 2016. aastal tunnistas Püha Isa Franciscus au-
väärse Jumala Sulase kristlikke voorusi. 

Neid, kes on saanud armuande Montserrat Grases’i 
eestkostel, palutakse anda sellest teada aadressil Tatari 
24, Tallinn 10116, Eesti.
E-post: tallinn@opusdei.org
Lisainformatsioon: www.montsegrases.org
Rooma-Katoliku Kiriku loal.    


