
MODLITWA
Boże Ojcze, który napełniłeś twojego sługę 
Tomasa i twoją służebnicę Paquitę łaską, 
żeby po chrześcijańsku przeżywali swoje 
małżeństwo oraz obowiązki zawodowe  

i społeczne, napełnij nas mocą Twej miłości, 
abyśmy umieli szerzyć w świecie wielkość 

wierności i świętości małżeństwa. Racz uczcić 
Twoje Sługi i za ich wstawiennictwem udziel 

mi łaski, o którą Cię proszę ...   
 (wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Słudzy Boży 

TOMAS ALVIRA  
I PAQUITA DOMÍNGUEZ



Osoby, które otrzymają łaski dzięki wstawiennictwu  
Małżenstwa Alvira, proszo ne są o powiadomienie o tym 

Biura ds. beatyfikacji Prałatury Opus Dei w Polsce,  
ul. Górnośląska 43; 00-432 Warszawa.  

E-mail: info@opusdei.pl; www.opusdei.pl. 
Za pozwoleniem władzy Kościelnej.

Tomas Alvira urodził się w Villanueva de Galle-
go (Saragossa) 17 stycznia 1906 roku, zmarł 7 maja 
1992 w Madrycie. Był doktorem nauk chemicznych, 
członkiem Hiszpańskiej Akademii Nauk (CSIC) oraz 
profesorem w Instytucie Nauk Przyrodniczych.

Paquita Domínguez urodziła się w Borau (Huesca) 
1 kwietnia 1912 roku, zmarła 29 sierpnia 1994 roku. 
Była nauczycielką.

Alvirowie pobrali się 16 czerwca 1939 roku w Sara-
gossie. Mieli dziewięcioro dzieci, z których pierw-
sze – Jose Maria – zmarło w wieku pięciu lat. Kiedy  
w listopadzie 1941 roku Tomas został profesorem  
w Instytucie Ramiro de Maeztu przenieśli się całą 
rodziną do Madrytu.

Oboje byli Supernumerariuszami Opus Dei: To-
mas od 15 lutego 1947 roku, a Paquita od 1 lutego 1952 
roku. Wierni duchowi Opus Dei, przekazali swoim 
dzieciom oraz wielu innym osobom przykład życia 
chrześcijańskiego. Jak mawiał Założyciel Opus Dei, 
św. Josemaria Escriva, stworzyli dom „pogodny  
i radosny”.

Uświęcali się poprzez wytrwałe i heroiczne prak-
tykowanie cnót chrześcijańskich. Msza Święta  
stanowiła centrum i korzeń ich życia wewnętrzne-
go. Wspomagani łaską Bożą oraz dzięki staraniom, 
by żyć w obecności Bożej, napełnili nadprzyrodzoną 
treścią swoje zwyczajne obowiązki rodzinne, zawo-
dowe i społeczne.

Pod koniec życia oboje z duchem nadprzyrodzo-
nym przeżywali ciężkie choroby: Tomas zmarł na 
nowotwór, a Paquita oddała duszę Bogu cierpiąc na 
chorobę mózgu. 

Więcej informacji: www.matrimonioalvira.org


