
Kunnioitettava Jumalan palvelija
Guadalupe Ortiz de Landázuri

RUKOUS
Jumalamme, joka haluat, että kaikki ihmiset pelastuisi-
vat ja tulisivat tuntemaan totuuden: suo minun oppia 
palvelijasi Guadalupen tavoin ja hänen esirukoustensa 
kautta tekemään arjen työt rakkaudella ja tartuttamaan 
uskon ja ilon kaikkiin ihmisiin, jotka ympäröivät minua, 
jotta hekin oppisivat tuntemaan sinut ja rakastamaan 
sinua. Kohota kirkkauteen palvelijasi Guadalupe ja täy-
tä hänen esirukoustensa tähden pyyntöni... (pyyntö). 
Aamen.

Isä Meidän, Terve Maria, Kunnia.

Sopusoinnussa paavi Urbanus VIII:n dekreettien kanssa ilmoitamme, että 
tarkoitus ei ole millään tavoin ennakoida kirkon päätöksentekoa ja että tämä 
rukous ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön.



ELÄMÄKERTA

Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia syntyi 
Madridissa 12. joulukuuta 1916 Guadalupen Neitsyt Marian juh-
lapäivänä.

Vuonna 1932 hän valmistui lukiosta ja aloitti kemian opinnot. 
Huolimatta Espanjan sisällissodan syttymisen heinäkuussa 1936 
aiheuttamasta keskeytyksestä, hän suoriutui opinnoistaan loista-
vin arvosanoin.

Saatettuaan opintonsa päätökseen vuonna 1941 Guadalupe 
aloitti opetustyön tukeakseen perhettään taloudellisesti. Vuon-
na 1944 hän tutustui pyhään Josemaría Escriváan, Opus Dein 
perustajaan. Tämä auttoi häntä pääsemään tietoisuuteen Kris-
tuksen löytämisestä ammatillisen työn ja arkielämän keskellä. 
Vähän myöhemmin Guadalupe liittyi Opus Dein jäseneksi.

Siitä lähtien Guadalupe omistautui ehdoitta läheisen Juma-
lasuhteen etsimiseen ja monenlaisten apostolisten tehtä-
vien hoitamiseen. Hän teki kodinhoitotyötä kahdessa suures-
sa opiskelija-asuntolassa Madridissa ja Bilbaossa, ja järjesti 
ammatti koulutustunteja niiden nuorille työntekijöille. Myöhem-
min hän otti vastuulleen naisten opiskelija-asuntolan johdon 
Madridissa.

Nähtyään Guadalupen anteliaisuuden, vahvuuden ja iloisuu-
den, Opus Dein perustaja pyysi häntä vuonna 1951 aloittamaan 
naisten apostolisen työn Meksikossa. Viides maaliskuuta hän 
lähti kohti uutta maataan. Myös siellä hän johti opiskelija-asun-
tolaa, rohkaisten yliopisto-opiskelijoita laajentamaan inhimillistä 
ja kristillistä kasvatustaan sekä käyttämään tietojaan ja taitojaan 
muiden palvelemiseksi. Samanaikaisesti hän pyrki välittämään 
kristillisen uskonsa myös työssäkäyville naisille ja kotiäideille.

Vuonna 1956 Guadalupe muutti Roomaan, mutta palasikin 
vuotta myöhemmin Espanjaan. Hänellä oli sydänoireita ja jou-
tui niiden takia leikkaukseen. Leikkauksesta paranemisensa hän 
jälkeen suoritti tohtorintutkinnon parhain arvosanoin. Hän voitti 
Juan de la Cierva -palkinnon tutkijan työstään ja opetti luonnon-
tieteitä teknillisessä yliopistossa. Samanaikaisesti hän myös hoi-
ti Opus Deissä kasvatus- ja hallinnollisia tehtäviä. Loppuun asti 
Guadalupe pyrki tuomaan häntä ympäröivät ihmiset lähemmäk-
si Jumalaa ystävyytensä ja iloisuutensa kautta. 16. heinäkuuta 
1975 Guadalupe kuoli Pamplonassa pyhyyden maineessa.


