
La Sierva de Dios 
Dora del Hoyo

ORACIÓN 
para la devoción privada

Señor nuestro, que llamaste a tu sierva Dora a ocuparse
de las tareas que realizó la Bienaventurada Virgen María
en el hogar de Nazareth, ayúdame a encontrarte en las
situaciones de cada jornada, y a difundir a mi alrededor
el calor de familia que ella hizo presente con su trabajo
alegre y abnegado, siguiendo las enseñanzas de San Jo-
semaría. Glorifica a tu sierva Dora y concédeme, por su
intercesión, el favor que te pido (pídase). Así sea.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.

De conformidad con los decretos del Papa Urbano
VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir
el juicio de la Autoridad eclesiástica y que esta ora-
ción no tiene finalidad alguna de culto público.
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Służebnica Boża
DORA DEL HOYO

MODLITWA 
do prywatnego odmawiania

Panie nasz, Ty powołałeś Twoją służebnicę Dorę do 
tych zajęć, które wykonywała Najświętsza Maryja Pan-
na w domu w Nazarecie, pomóż mi odnajdywać Cie-
bie w sytuacjach każ dego dnia i roztaczać wokół siebie 
ciepło rodzinne, jakie ona niosła swoją radosną i pełną 
wyrzeczenia pracą, wypełniając na uczanie świętego 
Josemaríi. 

Obdarz chwałą Twoją służebnicę Dorę i przez jej 
wstawien nictwo udziel mi łaski, o którą Cię proszę... 
(wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

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



Dla Boga żadne zajęcie samo z siebie nie jest ani 
wielkie, ani małe. Wszystkim nadaje wartość 
dopiero Miłość, z jaką się je wykonuje.

Św. Josemaría Escrivá (Bruzda, 487)

Dora del Hoyo Alonso urodziła się 11 stycznia 1914 
roku w Boca del Huérgano (León, Hiszpania). Jej rodzi-
ce - przykładni chrześcijanie - od dzieciń stwa uczyli ją, 
jak być dobrą córką Boga.

14 marca 1946 roku w Bilbao poprosiła o przyjęcie  
do Opus Dei. Od pierwszej chwili wiernie odpowie-
działa na Boże powołanie poszukując świętości po-
przez wykonywanie prac domowych, będących jej 
zawodem. Cechowała ją pobożność eucharystycz-
na - Msza św. była cen trum i korzeniem jej życia 
wewnętrznego -, a tak że serdeczna miłość do Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Józefa oraz ufne za-
wierzenie swojemu Anio łowi Stróżowi. 27 grudnia 
1946r., na zaproszenie św. Josemaríi, pojechała  
do Rzymu, gdzie miesz kała do końca życia.

Łącząc swoje zawodowe zdolności z duchem służby, 
potrafiła odkryć uświęcający i apostol ski sens, ukryty 
nawet w pozornie banal nych zajęciach. Mieszkając  
w Rzymie współpracowała w formacji kobiet z całego 
świata i przyczyniła się do rozwoju pracy apostolskiej 
Opus Dei we wszystkich kręgach społecznych.

Zmarła 10 stycznia 2004 roku. Jej doczesne szcząt-
ki spoczywają w krypcie kościoła prałackie go Matki 
Bożej Królowej Pokoju, przy Viale Bruno Buozzi 75 
w Rzymie. Jej proces kanonizacyjny rozpoczął się  
18 czerwca 2012 roku w Rzymie.

Osoby, które otrzymają łaski dzięki jej wsta-
wiennictwu, proszo ne są o powiadomienie o tym  
Biura ds. kanonizacji Prałatury Opus Dei w Polsce,  
ul. Górnośląska 43; 00-432 Warszawa. E-mail:  
info@opusdei.pl; www.opusdei.pl. 

Za pozwoleniem władzy Kościelnej.


