
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 oración no tiene 
Þnalidad alguna de culto pœblico.

ORACIÓN para la devoción privada 
Señor, que concediste a tu sierva 

Montse la gracia de una entrega serena 
y alegre a tu Divina Voluntad, vivida con 
admirable sencillez en medio del mun-
do: haz que yo sepa ofrecerte con amor 
toda mi actividad cotidiana y convertirla 
en un servicio cristiano a los demás; 
d’gnate glorificar a tu sierva y con-
cédeme por su intercesión el favor que 
te pido… (p’dase). As’ sea.

Padrenuestro, avemar’a, gloria.

La sierva de Dios
Montse Grases

Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII ver-
klaren 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.

De eerbiedwaardige dienares van God

Montse Grases
Gebed voor privé-devotie

Heer, Gij hebt uw dienares Montse de ge-
nade gegeven om kalm en opgewekt uw god-
delijke wil te aanvaarden en deze overgave met 
een bewonderenswaardige eenvoud midden in 
de wereld te beleven: geef dat ook ik met liefde 
mijn dagelijkse bezigheden aan U mag opdra-
gen en ze omzet in een christelijke dienst aan 
de naaste. Gewaardig U uw dienares te ver-
heerlijken en verleen mij op haar voorspraak de 
gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.

Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader. 



Montserrat Grases werd op 10 juli 1941 geboren in 
Barcelona, in een diep christelijk gezin. Haar ouders hebben haar 
en haar acht broers en zussen opgevoed in een sfeer van oprechte 
vroomheid en respect voor de vrijheid. Na de middelbare school 
ging ze naar de Beroepsopleiding voor de Vrouw in Barcelona.

In 1957 voelde zij dat de Heer haar riep om in het Opus Dei 
een weg tot heiliging te volgen, door midden in de wereld het 
christelijke leven in zijn volheid te beleven; na de nodige raad te 
hebben ingewonnen, vroeg zij tot het Werk te worden toegelaten. 

Kenmerkend voor haar inspanning om heilig te worden 
was haar liefde tot de heilige Mensheid van Christus, haar 
eucharistische vroomheid, haar verering van de heilige Maagd 
Maria, haar grote nederigheid en haar inzet om anderen van dienst 
te zijn. Zij wist God in haar studie en werk te ontmoeten door de 
kleine dingen van alledag met liefde te vervullen.  

In juni 1958 werd in één been botkanker geconstateerd. 
Zij leed hevige pijn en heeft die met een heldhaftige sterkte en 
sereniteit gedragen. 

Gedurende haar ziekte heeft ze door haar aanstekelijke 
blijdschap, die ze nooit verloor, en door haar capaciteit om 
vriendschap te sluiten uit een oprechte inzet voor de zielen, veel 
vriendinnen en studiegenoten dichter bij God gebracht.     

Zij stierf op Witte Donderdag, 26 maart 1959.  Zij is 
begraven in de crypte van de kapel van Onze Lieve Vrouw van 
het studentenhuis Bonaigua (adres: Jiménez i Iglesias 1, 08034 
Barcelona, Spanje)

Op 26 april 2016 heeft paus Franciscus verklaard dat ze de 
deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd.

Wie een gunst heeft ontvangen op haar voorspraak, wordt 
verzocht dit door te geven aan de Prelatuur van het Opus Dei in 

Nederland, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam. 
E-mail: info.nl@opusdei.org     

Meer informatie: www.opusdei.nl
Met kerkelijke goedkeuring


