
Gebed voor privé-devotie

Overeenkomstig de decreten van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet 
de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk 
gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten.

Almachtige God, U hebt uw dienaar 
Isidoro rijkelijk begenadigd bij het 
uitoefenen van zijn beroep midden in de 
wereld. Geef dat ook ik mijn dagelijkse  
werk heilig en dat ik het licht van Christus 
aan mijn vrienden en collega’s breng. 
Gewaardig U uw dienaar te verheerlijken 
en verleen mij op zijn voorspraak de gunst 
die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

Isidoro Zorzano
DE EERBIEDWA ARDIGE DIENA AR VAN GOD



Isidoro Zorzano werd op 13 september 1902 in Buenos  
Aires (Argentinië) geboren. Hij doorliep de middelbare 
school in Logroño (Spanje) en studeerde in 1927 af als 
werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool 
van Madrid. Hij kreeg een baan in Málaga bij de directie van de 
onderhoudswerkplaats van de Andalusische Spoorwegen en als 
docent aan een school.

Op een reis naar Madrid in 1930 vertelde hij aan de heilige 
Jozefmaria Escrivá – een vroegere medeleerling van zijn 
middelbare school – over zijn verlangen om zich midden in de 
wereld aan God te geven en vroeg om toelating tot het Opus 
Dei dat net ontstaan was. Nadat hij nog een tijd was blijven 
werken in Málaga, verhuisde hij naar Madrid, waar hij ook bij 
de Spoorwegen in dienst bleef. Bij alles wat hij deed legde hij 
voortdurend getuigenis af van zijn christelijke geloof. Zijn ijver 
en inzet die hij bij zijn werk toonde, waren steeds voorbeeldig. 
Tegenover zijn collega’s was hij eerlijk en hulpvaardig. Zijn gevoel 
voor rechtvaardigheid uitte zich in allerlei initiatieven voor de 
armen; zijn geloof en naastenliefde droeg hij uit in catechese en 
onderwijs voor de minst bedeelden in de maatschappij.

Door zijn trouw was Isidoro een onvoorwaardelijke 
steun voor de stichter van het Opus Dei. Tijdens de Spaanse 
burgeroorlog (1936-1939) gaf hij in Madrid op heldhaftige wijze 
blijk van zijn liefde voor de Kerk en van zijn ijver voor de zielen. 
Door met volharding het onderricht van de heilige Jozefmaria 
Escrivá te volgen, wist hij zijn werk in intieme vereniging met 
Christus te verrichten. Door de dag heen was hij zich steeds 
bewust van de aanwezigheid van God. Zijn geestelijk leven werd 
gekenmerkt door een diep beleefd goddelijk kindschap, door 
een grote liefde tot Maria en het oprechte verlangen zich door 
boete en offer met Christus te verenigen.

Op 15 juli 1943 stierf hij in geur van heiligheid, na een lange 
en pijnlijke ziekte die hij met sterkte en vreugde heeft gedragen. 
Hij werd begraven in de parochie van de heilige Albertus 
Magnus in Madrid. Zijn zalig- en heiligverklaringsproces 
begon in Madrid in 1948. Op 22 december 2016 heeft paus 
Franciscus verklaard dat hij de deugden op een heldhaftige wijze  
heeft beleefd.

Meer informatie: www.opusdei.nl 
Wie een gunst heeft ontvangen op zijn 

voorspraak, wordt verzocht dit door te geven aan 
de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland,  
Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam.  

E mail: amsterdam.nl@opusdei.org
Met kerkelijke goedkeuring


