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PALVE 
ÕNDSA ALVARO DEL PORTILLO EESTKOSTEL

Helde Jumal, meie Isa, Sa andsid armulikult oma õndsa-
le piiskop Alvarole võimaluse saada püha Neitsi Maarja 
abiga Kiriku eeskujulikuks teenriks ja Opus Dei asu-
taja püha Josemaria ustavaks pojaks ja järglaseks. 
Aita minulgi ustavalt vastata kristliku kutsumuse 
nõudeile ja juhata mind nii, et ma oma elu igal het-
kel armastaksin Sind ja teeniksin Kristuse kuningriiki. 
Luba, et õnnis Alvaro kuulutataks pühakuks ja täida 
tema eestkostel palve, mille ma Sulle toon… (nimeta-
ge oma soov). Aamen. 

Meie isa ..., Ole tervitatud ..., Au olgu ...

Meie Isa, kes sa oled taevas, 
pühitsetud olgu Sinu nimi, 
Sinu riik tulgu,  
Sinu tahtmine sündigu 
nagu Taevas, nõnda ka maa peal. 
Meie igapäevast leiba  
anna meile tänapäev 
ja anna meile andeks meie võlad, 
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele 
ja ära saada meid kiusatusse, 
vaid päästa meid ära Kurjast.  
Aamen. 

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, 
Issand on Sinuga. 
Õnnistatud oled Sa naiste seas 
ja õnnistatud on Sinu ihu vili, Jeesus. 
Püha Maarja, Jumalaema, 
palu meie, patuste, eest 
nüüd ja meie surmatunnil.  
Aamen.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. 
Nii kui alguses oli,  
nüüdki on ja jääb  
igavesest ajast igavesti.  
Aamen.
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1. päev
JUMALA LASTE RAHU

MEDITATSIOON
„Õndsa Alvaro del Portillo pühendumuse juured, vii-
maks täide talle usaldatud missiooni, said toitu Ju-
mala lapseks olemise kindlast teadmisest, see ärgitas 
teda otsima Kristust oma tahte kindlast allutamisest 
taevase Isa tahtele.“ (DV)

„Meid aitab palju teadmine, et oleme Jumala armas-
tatud lapsed. Selle hindamatu anni kingitusena saab 
meie hingele osaks gaudium cum pace, rõõm ja rahu.“ 
(Õnnis Alvaro, CP, 1-V-1988)

„Tal oli inimese rõõm, kes elab Issandas ja Issandaga: 
meelerahu, mida väsimus ei suutnud kõigutada, mida 
ükski kannatus ei suutnud ära võtta […]. See oli prees-
ter, kes oskas rõõmuga aidata hingel avastada Juma-
la lapseksolemist, pannes seeläbi hinge pöörduma.“ 
(Mgr. Javier Echevarria, JM)

PALUME
Issand, anna mulle õndsa Alvaro eestkostel armu, et 
mõista üha sügavamalt, et kõik ristitud on Jumala ar-
mastatud lapsed (vrd Ef 5:1), meid armastab Jumal, 
meie Isa isiklikult: Isa, kes meid näeb, kes meid kuu-

lab, kes kutsub meid nimepidi, kes valvab ja hoolitseb 
meie eest. (vrd. Mt 6:25 jj)

Tee, et järgides püha Josemaria õpetust nii nagu seda 
tegi õnnis Alvaro, oleksin ma veendunud, et „Jumal 
on alati meie juures. […] Ja Ta on nagu armastav isa: 
igaüht meist armastab Ta rohkem kui maailma kõik 
emad armastavad oma lapsi – aidates meid, innusta-
des meid, õnnistades… ja andestades.“ (Tee, nr 267)

Aita mul puhata Jumalas, minu Isas täieliku usaldu-
sega jumalikku ettehooldusesse nii, et ükskõik, mis 
mind ka ees ootaks, leiaksin ma alati Temas Jumala 
laste meelerahu, rahu ja rõõmu.

PALVE õndsa Alvaro del Portillo eestkostel
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2. päev
RAHU PALVE KAUDU

MEDITATSIOON
„Püha Vaim täitis ta armastusega pidevas palves, tal-
le andis jõudu Püha Armulaud ja harras pühendumi-
ne Pühimale Neitsi Maarjale.“ Võib öelda, et „kõik on 
hea, sest see on meie Jumal. Seega, rõõm, alati!“ (DV 
ja JM lk 156)

„Ta andis edasi usaldust, kindlust ja rahu. Kõik see 
polnud pelgalt inimlikku päritolu, vaid tulenes tema 
sügavast siseelust ja üleloomulikust vaatepunktist.“ 
(Francisco Ponz, JM)

„Tema headus, armastusväärsus, sisemine ja välimine 
rahu olid inimlikud voorused, mille juured peituvad 
tema vaimuelu rikkuses.“ (Kardinal William Baum, 
tsiteeritud CR)

PALUME
Issand, anna mulle õndsa Alvaro eestkostel armu olla 
„palvehing“, et ma oskaksin vestelda Jumalaga täie 
usaldusega igal ajal ja kõigest.

Tee, et ma, eriti oma elu kõige raskemail hetkil, oskak-
sin pöörduda tabernaakli poole, sinna, kus Jeesus on 
reaalselt kohal, et ma võiksin usaldada kõik oma ras-

kused Tema armastava südame hoolde; ja ka Maarja 
puhtaima südame hoolde, nagu seda ikka ja jälle tegi 
õnnis Alvaro, kindlusega, et – Tema, eriti pühendunud 
roosipärja lugemise kaudu – annab meile hingerahu. 

Aita mul järgida püha Pauluse nõuannet: „Ärge 
muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõi-
ges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises 
ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu 
mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses 
Jeesuses.“ (Fl 4:6-7)

PALVE õndsa Alvaro del Portillo eestkostel
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3. päev
ALANDLIKKUS, RAHU ALLIKAS

MEDITATSIOON
„Püha Josemaria, olles pühak, palus kõigil üha enda 
eest palvetada. Seda enam on minul tarvis teie pal-
veid: mul on neid vaja rohkem kui meie asutajal, sest 
olen armetu mees ja ma pean olema pühaku järeltuli-
ja.“ (Õnnis Alvaro, CP, 30-IX-1975)

„Alandlikkus väljendub siiras veendumuses, et me 
pole teistest paremad, ja teisalt kindlast teadmisest, 
et oleme eriliselt Jumala poolt kutsutud, et teenida 
Teda igal ajal ja erinevates situatsioonides, aidates 
hingedel leida tee Tema juurde. See kindlus täidab 
meid optimismiga.“ (Õnnis Alvaro, CP, 1-VIII-1989)

„Ärge unustage, et rõõm saab alguse sisemisest ra-
hust ning et tõeline rõõm on lahutamatu süütundest, 
alandlikust ja siirast valust, mis kaasneb meie puu-
duste ja pattudega, mis Jumal meile pihisakramendi 
kaudu andeks annab.“ (Õnnis Alvaro, CP, 16-I-1984)

PALUME
Issand, tee, et ma ei unustaks Jeesuse sõnu: „õppige 
minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja 
te leiate hingamise oma hingedele“. (Mt 11:29)

Anna mulle siirust, mõistmaks, et minu muretsemine 
ja ärevus saavad tihti alguse suurest enesearmas-
tusest ning liigsest murest sellepärast, mida teised 
minust arvavad ning kurbusest, mis tekib, kui olen 
endast halva mulje jätnud, arvamusest, et mind ei 
väärtustata piisavalt, et ma pole tähelepanu kesk-
punktis…; ühesõnaga minu uhkusest.

Mu Jumal, anna mulle armu olemaks alandlik, ilma 
milleta „ei oleks olemas armastust ega ka ühtki teist 
voorust, mis muudaks tõelise kristliku elu võimatuks“ 
(Õnnis Alvaro, CP 1-VIII-1989). Et ma oskaksin mõel-
da vähem endale, oma tähtsusele, edukusele, oma 
huvidele ja et ma hoolitseksin rohkem teiste eest, ol-
les õnnelik, et võin neid aidata ja teenida.

PALVE õndsa Alvaro del Portillo eestkostel
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4. päev 
HINGERAHU HAIGUSES JA KANNATUSES

MEDITATSIOON
Elanud üle raske ja valusa operatsiooni, oli õnnis Al-
varo „alati rahulik ja naeratav. […] Teda kimbutasid 
lugematud ebamugavused, kuid ta ei kurtnud korda-
gi. See oli suureks eeskujuks tema eest hoolitsevale 
haiglapersonalile.“ (Mgr Joaquin Alonso, JM, lk 679 
märkus 82)

„On selge, et don Alvaro elust ei puudunud kanna-
tused, valu, töö, haigused, alandused… tänu Jumala 
andidele suutis ta siduda oma elu Kristuse lunastava 
ohverdusega.“  (Mgr Iñaki Celaya, tsiteeritud CR’is)

„1979. aasta mais kannatas ta esimest korda süda-
me rütmihäirete all. Sellest hoolimata jätkas ta oma 
tööülesannete täitmist, isegi siis, kui ta kannatas mig-
reenihoogude või teiste raskuste käes.“ (Mgr Javier 
Echevarria, JM)

PALUME
Issand, anna mulle armu, et ka mina suudaksin hai-
gustele, halvale enesetundele, väsimusele, valule ja 
viimaks surmale vastu minna kindlalt, täis hingerahu 
nagu seda tegi õnnis Alvaro.

Issand, kui sa lubad, et minu ellu tuleb valu armsa ini-
mese surma pärast, kannatused lahkhelide tõttu pe-
rekonnas või mure puuduva töö pärast…, ulata mulle 
oma armastav käsi ning täida mind selle lapseliku 
kindlusega, mis, nagu ütles püha Josemaria, lähtub 
usust jumalikku ettehooldusesse ning enese õndsast 
ning rõõmsast allutamisest Sinu pühimale tahtele.

Tee, et õndsa Alvaro eeskuju järgides oskaksin em-
mata Risti armastusega, ühinedes Kristuse lunastava 
ohverdusega ning et ma toimiksin püha Peetruse õpe-
tussõnade järgi: „Heitke kõik oma mure Tema peale, 
sest Tema peab hoolt teie eest!“ (1Pt 5:7)

Aita mul hästi mõista õndsa Alvaro sõnade tähen-
dust: „Kui me tõesti mõtiskleksime, armastaksime ja 
võtaksime vastu Jumala tahte, saaksime tunda seda 
erilist tunnet, mis tähendab olla koos Pühima Kol-
mainsusega, ja seda ka kõige raskematel hetkedel.“ 
(Õnnis Alvaro, jutlus, 14. veebruar 1992)

PALVE õndsa Alvaro del Portillo eestkostel
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5. päev
RAHU VASTUOLUDES

MEDITATSIOON
„See oli kangelaslikkuse proov […], see aeg, mille ta 
pidi veetma vangistuses Hispaania religioosse taga-
kiusamise ajal (1936-1939), mil pandi proovile tema 
truudus Kirikule.“ (DV).

„Vaid Risti loogika kaudu, kus valu muutub arstiro-
huks ning surmast saab uus elu, võime saada aimu 
seletusest ja selle sügavast tähendusest, mis muidu 
jääb inimmõistusele arusaamatuks.“ (Õnnis Alvaro, 
CP, 29. september 1978)

Vihjates neile, kes kuulutavad valet sooviga haavata 
Opus Dei-d, kirjutas õnnis Alvaro järgmist: „Palveta-
ge nende eest ja uuendage lepitustegusid Jumala ees 
selle eest, mida nad korda saadavad, ärgem kaota-
gem hetkekski rahu. Toimigem nii iga päev, tehes halb 
heaks lugematute heategudega, kuulutades väsima-
tult tõde.“ (Õnnis Alvaro, SB)

PALUME
Mu Jumal, ma palun Sinult tugevust ja rahu, mida õn-
nis Alvaro – Sinu armu abiga - üles näitas, kui ta sei-
sis vastamisi hukkamõistmiste, laimukampaaniate, 

õelate rünnakutega; tänu truudusele Kiriku ja Opus 
Dei vastu ja tänu sellele osale Jumala rahvast, kes oli 
usaldatud tema hoole alla.

Tee, et kui mul on raske kannatlikkusega vastu võtta 
ebaõiglust ja arusaamatusi või proovilepanekuid, et 
ma oskaksin järgida nõuandeid, mida õnnis Alvaro 
jagas neile, kes seisid elus vastamisi raskete hetkede-
ga: „See on Jumal, kes lubab vastuolusid, olgu selleks, 
et meid puhastada, olgu selleks, et saaksime tunda 
Tema püha risti magusat raskust […] Külvake väsi-
matult Kristuse armu ja rahu lugematutesse südame-
tesse, mis ootavad häält, mis neid muudaks.“ (JM, pp 
708-709, märkus 60)

Aita mul mõista „miks pühakud tunduvad olevat täi-
detud rahuga, isegi kui nad seisavad kesk valu, alan-
dust, vaesust, tagakiusamist. Vastus – ütles õnnis Al-
varo – on selge: sest nad püüavad samastuda taevase 
Isa tahtmisega, imiteerides Kristust.“ (Õnnis Alvaro, 
CP, 1-V-1987)

PALVE õndsa Alvaro del Portillo eestkostel
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6. päev
USTAVUSEST TULENEV RAHU

MEDITATSIOON
„Vir fidelis multum laudabitur” (Ustav mees saab suu-
re õnnistuse, Õp 28:20). Need pühakirja sõnad toovad 
välja piiskop Alvaro del Portillo kõige iseloomulikuma 
vooruse: ustavuse. Ustavus Jumalale, eriti valmidus 
lahkelt vastu võtta Tema tahtmine; ustavus Kirikule ja 
Paavstile, ustavus preesterlusele, ustavus kristlikule 
kutsumusele igal elu hetkel ja igas paigas.“ (DV)

„Ta oli alati Paavsti ustavaim poeg, näidates üles kõi-
kumatut sidet tema isiku ja õpetusametiga.“ (DV)

„Olen kindel, et don Alvaro teenis katkematult Kiri-
kut, seda just seetõttu, et ta sai ustava pojana Opus 
Dei asutaja järglaseks. Need sõnad, mida loeme pal-
ves õndsa Alvaro eestkostel, võtavad minu arust kõi-
ge paremini ja täpsemalt kokku tema isiksuse.“ (Mgr 
Javier Echevarria, JM, lk 540)

PALUME
Issand, anna mulle armu järgida õndsa Alvaro eesku-
ju, kes hetkest, mil ta mõistis Jumala tahtmist ja seda, 
mida Ta temalt palus, vastas „Jah“ ning oli Talle truu 
kuni surmani.

Aita mul imiteerida ustavuse voorust, mida ma nii 
väga armastan ja mida elan rõõmu ning lahkusega, 
saades inspiratsiooni püha Josemaria ustavusest, 
asutaja voorusest, mille õnnis Alvaro võttis kokku 
järgmiste sõnadega: „Tema ustavus ei olnud mitte 
raskus, vaid rõõm, mida ta uuendas iga päev, elava 
sooviga vastata Armastusele armastusega.“ (Õnnis 
Alvaro, CP, 1-III-1987)

Issand, tee, et minu elu oleks siiras ja lahke „Jah“ – ja 
kui see peaks osutuma vajalikuks, kangelaslik – kõi-
gele sellele, mida Sa minult palud: „Jah“ Sulle ja „Jah“ 
minu kristlikule kutsumusele, „Jah“ perekondlikele 
kohustustele, saadud ülesannetele – eriti neile, mis 
ma olen saanud Sinu ees – vaimulikele soovitustele, 
kuuldud sõnadele…

Lõpetuseks palun Sinult armu minna hingerahuga 
vastu surmale, lootusega kuulda sel hetkel Kristuse 
sõnu: „Tubli, sa hea ja ustav sulane […]; Mine oma 
isanda rõõmupeole“ (Mt 25:21)

PALVE õndsa Alvaro del Portillo eestkostel
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7. päev
RAHU, KANNATLIKUS JA KUULEKUS

MEDITATSIOON
„Mitte kellelegi ei meenu ühtki temapoolset ebavii-
sakat žesti või vähimatki kannatamatuse ilmingut 
proovilepanekutes või ühtki kriitilist või protestihõn-
gulist sõna rasketes olukordades.“ (DV)

„Don Alvaro oli minu jaoks hindamatu abiline: ta 
lahendas kõik minu raskused ja kui vahel tuligi ette, 
et ma ei osanud juhtunut talle hästi seletada, siis ta 
püüdis mõistatada ning mõistis seda, mida ma püüd-
sin seletada.“ (Vladimir Vince, 1946, JM, lk 218)

„Ta oli tõeline Isa, nagu teda Opus Deis kutsutakse. 
Sul tekkis pigem soov pihtida kui esitada talle küsi-
musi.“ (Vittorio Messori, kirjanik, JM, lk 532)

„Olge kannatlikud [teistega], nagu Jumal on kannatlik 
igaühega meist. Võtke neid alati vastu armastusega: 
nad võivad pöörduda taas teie poole, et tagasi saada 
konfliktides kaotatud rõõm, sest nad tunnevad, et neid 
mõistetakse, innustatakse ja armastatakse!...“ (Õnnis 
Alvaro, CP, 2-X-1986)

PALUME
Issand, anna mulle sõbralikkust, mõistmist ning kan-
natust, mida õnnis Alvaro igapäevaselt väljendas ja 
mis tõmbas neid, kes teda tundsid, täites nende sü-
dame rahuga.

Anna mulle armu, et jääda rahulikuks ja ületada viha, 
kui keegi põhjustab minus meelehärmi, kui keegi as-
tub mulle vastu või teeb mulle haiget. Anna mulle 
armu olla kannatlik, kui asjad, millesse ma olen pal-
ju panustanud, ei taha lõppeda või ei kulge nii, nagu 
mina seda sooviksin.

Soovin sinu abiga vältida ebaviisakaid sõnu, kanna-
tamatuid reaktsioone ja proteste. Aita mind, et ma 
ei räägiks teistest halvasti ja et ma ei läheks endast 
välja.

Tee, et ma omandaksin „ootamise kunsti“, nagu õnnis 
Alvaro oli seda õppinud püha Josemarialt. Enne kui 
ma midagi ütlen, kedagi parandan või hoiatan, oo-
taksin ma mõned hetked, ja alles pärast palvetamist 
ja järele mõtlemist tegutseksin.

PALVE õndsa Alvaro del Portillo eestkostel
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8. päev
HALASTAVA SÜDAME RAHU

MEDITATSIOON
„Ta õppis Issandalt andestama, palvetama tagakiu-
sajate eest ning avama preesterlikult oma käed, et 
võtta kõik vastu naeratuse ja kristliku mõistmisega.“ 
(DV)

„Nende peaaegu neljakümne aasta jooksul nägin ma 
monsenjöör Alvaro del Portillot vastu astumas kan-
natustele, mis oleksid ükskõik kelle teise kõikuma löö-
nud: tihti lubas Issand, et Opus Dei’d tabaksid laim, 
alusetud kahtlused ja isegi õelad plaanid. Ma pole 
kordagi kuulnud teda kritiseerimas, kaebamas. Ta 
oli õppinud püha Josemarialt andestamist, vastama 
ebaõiglusele armastusega. Ta embas Risti, andestas, 
vaikis ning jätkas teenimist ja töötamist.“ (Kardinal 
Giovanni Cheli, JM, lk 534)

Don Alvaro palus „Opus Deisse kuulujatelt [pärast 
mõningais Euroopa riikides toimunud laimukam-
paaniat] olla andestavad ja mõistvad; ta püüdis neid 
lohutada heatujuliselt ja järgneva kõnekäänuga: „He-
rilased ei tule halbade viljade kallale“. Samasugust 
suhtumist soovitas ta mul rakendada kõikide katsu-
muste puhul.“ (Mgr Gijsen, JM, lk 450)

PALUME
Issand, anna mulle armu, et suudaksin olla halastav 
nagu Sina seda oled: „Isa, anna neile andeks, sest 
nad ei tea, mida nad teevad!“ (Lk 23:34). Tee, et ma 
suudaksin mõista, andestada ja vaadata üle inimeste 
halvast suhtumisest ja solvangutest. Et ma rasketel 
hetkedel järgiksin püha Josemaria soovitust, mida 
õnnis Alvaro eeskujulikult elas: „Palvetada, vaikida, 
töötada, andestada, naeratada“.

Mu Jumal, vabasta mind kibestumusest: mõtetest, 
sõnadest, tegudest, mis lähtuvad tugevatest emot-
sioonidest. Kui ma ka vahel panen tähele, et need 
emotsioonid piinavad mu südant, tee, et ma leiaksin 
tee pihile, et ma selle halastuse sakramendi kaudu 
võtaksin vastu rahu, mille annab mulle Jumala halas-
tus.

Aita mul osa saada rõõmust, mida õnnis Alvaro väl-
jendas järgnevate sõnade kaudu: „Vähesed rõõmud 
on nii suured, kui proovida pärast sügavat pihti teha 
seda, mida tegi kadunud poeg: emmata Jumalat, 
meie Isa, kes meile andestab!“ (Õnnis Alvaro, jutlus, 
12-IV-1984)

PALVE õndsa Alvaro del Portillo eestkostel
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9. päev
ANDA RAHU TEISTELE

MEDITATSIOON
„Teda iseloomustas see, et ta oli rahulik ja ta andis seda 
rahu ka teistele. See oli suureks eeskujuks: ükskõik, mil-
liste lahkhelidega kokku puutudes või mõnda valusat 
sõnumit saades, ühesõnaga olukordades, kus tihti kao-
tatakse enesevalitsus, reageeris ta alati üleloomulikul 
viisil, lastes endal kukkuda Jumala kätele.“ (Mgr Tomas 
Gutierrez, CR)

„Üks, mis tema iseloomu ja elu puhul kõige sügavama 
jälje jättis, oli tema rahulikkus, tema sisemine rahu. Tal 
oli rahu ja ta andis teistele rahu.“ (J.L Soria, CR)

„Kui olete mõistvad, optimistlikud, kindlameelsed: 
kui jätkate endi ümber rahu ja rõõmu külvamist, ole-
te kindlad, et ületate raskused, mis teile ette tulevad 
ja seate Kristuse kõigi inimlike tegevuste keskmesse.“ 
(Õnnis Alvaro, CP, 2-X-1986)

PALUME
Issand, tee, et õndsa Alvaro eeskuju järgides sooviksin, 
et kõigi jaoks “rahu tuleks Jumalalt, see, mille Kristus 
tõi maa peale, rahu, mida maailm ei suuda pakkuda. 
Rahu, mis tuleneb ühendusest Jumalaga meie mõte-
tes, sõnades ja tegudes.“ (Õnnis Alvaro, CP, 1-X-1989)

Tee, et ma ei unustaks kunagi, et „rahu on vili, mis näi-
tab, et Püha Vaim tegutseb meie hinges. Meil on rahu 
ja me võime seda külvata meie ümber, kui oleme ühen-
duses Lohutajaga ja tahame siiralt viia täide kõike 
seda, mida ta meilt palub.“ (Ibidem)

Issand, tee, et Püha Neitsi Maarja, Rahu Kuninganna 
eeskostel oleksin ma see, kes kannab rahu kõikidesse 
südametesse (vrd Mt 5:9). Et ma oleksin Jumalaga 
ühenduses sel viisil, et minu puhul võiks kasutada 
samu sõnu, mida õndsa Alvaro puhul: „Tal ei puudunud 
kunagi see vahetu naeratus, täis armastust, millest 
kiirgas rõõmu ja rahu.“ (JM, lk 152) 

PALVE õndsa Alvaro del Portillo eestkostel
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ÕNNIS ALVARO DEL PORTILLO 
sündis 11. märtsil 1914. aastal Madridis (Hispaa-
nias). Ta kasvas üles suures peres, mis oli sügavalt 
kristlik. Ta töötas ehitusinsenerina ning oli inseneri-
teaduste, ajaloo ja kirikuõiguse doktor.

1935. aastal liitus ta Opus Dei’ga ning oli alati lojaal-
ne ja truu oma kristlikule kutsumusele nii kutsetöös 
kui igapäevastes kohustustes. Õnnis Alvaro aitas 
õpingukaaslastel, kolleegidel ja paljudel teistel ini-
mestel Jumalale lähemale jõuda.

25. juunil 1944. aastal preestriks pühitsetuna pü-
hendus ta täielikult preestritööle. 1946. aastal saa-
bus ta Rooma. Pühendumisega teenis ta Kirikut 
ülesannetes, mida temale usaldas Püha Tool, eriti 
Vatikani II Kirikukogul. 15. septembril 1975. aastal 
valiti ta püha Josemaria esimeseks järeltulijaks.

28. novembril 1982. aastal, kui paavst Johannes 
Paulus II kinnitas Opus Dei personaalprelatuuriks, 
mis koosneb ilmikutest ja ilmikpreestritest, valis Püha 
Isa ta Opus Dei esimeseks prelaadiks ja 1991. aastal 
pühitses paavst ta piiskopiks. Tema pastoraalset te-
gevust iseloomustasid sügav osadus paavsti ja teiste 
piiskoppidega, ustavus Opus Dei asutaja vaimule ja 
tema sõnumile ning väsimatu preestritöö.
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1994. aasta 23. märtsi varahommikul kutsus Jumal 
oma hea ja ustava sulase enda juurde mõni tund pä-
rast seda, kui ta oli naasnud palverännakult Pühale 
Maale, kus ta oli vagaduses käinud Jeesuse järel. Sa-
mal päeval palvetas püha Johannes Paulus II tema 
maise põrmu ees, mis nüüd puhkab Opus Dei prela-
tuuri Santa Maria della Pace kiriku krüptis Roomas 
(viale Bruno Buozzi 75).

Õnnis Alvaro kuulutati õndsaks 27. septembril 2014. 
aastal.

 
Autor: isa Francisco Faus

Palume neid, kelle palveid Jumal  
õndsa Alvaro del Portillo eestkostel on kuulda võt-

nud, teavitada Opus Dei Prelatuuri e-posti aadressil:   
 

tallinn@opusdei.org



Rohkem infot  

õndsa Alvaro või Opus Dei kohta:

www.alvarodelportillo.org 
www.opusdei.org


