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Op 27 april 2016, feestdag van Onze Lieve 

Vrouw van Montserrat, werd bekend dat paus Fran-

ciscus op de vooravond van dit feest met een decreet 

bevestigde dat Montse Grases op heldhaftige wijze 

de deugden heeft beoefend. Het was als het ware 

een glimlach van de Moeder van God voor deze 

dochter van haar, die bij het doopsel de naam Maria 

van Montserrat had ontvangen. 

Dit decreet is een beslissende stap in het zalig-

verklaringsproces van Montse. Het enige wat nu nog 

ontbreekt is dat een van de talrijke buitengewone 

gebeurtenissen die aan haar voorspraak worden 

toegeschreven, erkend wordt als een wonder. Veel 

mensen vragen God dat het moment snel komt 

waarop deze jonge vrouw tot de eer van de altaren 

kan worden verheven. Ze is nog geen achttien jaar 

geworden, maar in haar korte leven heeft ze – met 

haar beantwoording aan de genade van God – 

bereikt wat in de Heilige Schrift staat: in korte tijd 
tot voleinding gekomen heeft hij de volheid van vele 
jaren bereikt, want zijn ziel was welgevallig aan de 
Heer (Wijsh 4, 13-14).

Heeft Montse in deze korte tijd dan buitenge-

wone dingen verricht? Nee; haar leven weerspiegelt 

helder het ideaal dat de heilige Jozefmaria, stichter 

van het Opus Dei, uitdroeg: “In de grootsheid van 

Van de redactie

het gewone wacht Hij op ons!” (De Voor, 486). Dat 

wil zeggen: in het gewone dagelijkse leven van de 

meerderheid van de mensen, met één verschil: het 

‘gewone’ wordt omgezet in heiligheid als men het 

beleeft met een ‘buitengewone liefde’ voor God en 

de anderen. Zo heeft Montse geleefd: “Ze was een 

intens gelukkig meisje en daarom straalde ze in alle 

omstandigheden, ook tijdens haar ziekte en toen ze 

overleed, vreugde uit” (interview met mgr. José Luis 

Gutiérrez, postulator in haar zaligverklaringsproces). 

Toen de toenmalige prelaat van het Opus Dei, 

mgr. Javier Echevarría, het bericht van het decreet 

ontving, zei hij over Montse: “Ondanks haar korte 

leven was zij echt een gave van God voor degenen 

die met haar omgingen en voor degenen die haar 

daarna hebben leren kennen.” 

Verder benadrukte hij dat Montse “van jongs af 

aan midden in de wereld heeft beantwoord aan de 

liefde van God. Ze heeft met haar vroomheid, haar 

glimlach en haar eenvoudige en heldhaftige edel-

moedigheid veel zielen dichter bij Jezus gebracht. 

Haar jeugdige beantwoording aan de liefde van 

God is een voorbeeld. Toen de Heer haar tot het 

Opus Dei had geroepen, is ze Hem in het gewone 

leven – zoals dat van de meeste mensen – trouw 

geweest en was ze verenigd met Hem, ook toen 
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ze kanker kreeg, waardoor zij veel pijn leed en 

haar dood onafwendbaar dichtbij kwam. Ze heeft 

gestreden om haar dagelijkse bezigheden met een 

bovennatuurlijke fijngevoeligheid uit liefde voor God 

en de anderen te beleven; zo wilde ze de velen die 

met haar bevriend waren, dichter bij Jezus brengen.” 

Jorge, een jongen die bevriend was met het 

gezin van Montse, was 

een van de weinigen die haar in de dagen vlak 

voor haar overlijden mocht bezoeken. “Haar ouders 

brachten mij naar haar kamer. Montse lag in bed, 

met een bleker gezicht dan gewoonlijk, maar ik 

zag er dezelfde uitdrukking van vreugde in als 

altijd. Deze glimlach was een beeld dat vanaf het 

eerste moment van haar ziekte een diepe indruk op 

mij gemaakt heeft en me altijd is bijgebleven. Toen 

besefte ik pas wie Montse was. Ze was stervende 

en bleef sereen, vol vreugde en met een glimlach, 

heel evenwichtig zoals ze was.” Montse was, zon-

der er de minste nadruk op te leggen, eenvoudig 

heldhaftig, zoals de heilige Jozefmaria had gezegd: 

“Alles waarover je je nu druk maakt, kan wor-

den gevat in een glimlach die je opbrengt uit liefde 

tot God.” (De Voor, 89)

Margot, een studente uit San Salvador, was met 

Montse bevriend en woonde gedurende de maan-

den die zij in Barcelona doorbracht (in 1957 en 

1958) met haar in hetzelfde huis. Jaren later, toen 

zij haar getuigenis voor de zaligverklaring schreef, 

beschreef ze Montse als volgt: “Ze had heldere ogen 

en een levendige blik. Door haar uiterlijk werd de 

grootsheid van haar ziel weerspiegeld. Wat mij het 

meeste in haar opviel, waren twee deugden: de 

vreugde en de eenvoud. Ze was een heel aantrek-

kelijke persoonlijkheid en had veel vriendinnen die 

ze dichter bij God wist te brengen.”

Zolang ze de avond vóór haar overlijden nog bij 

bewustzijn was, straalde 

ze voor haar vriendinnen, die elkaar afwisselden 

om bij haar te waken, en voor haar familie de vrede 

van haar vriendschap met God uit. Het was de uit-

straling van een rijpe, heilige ziel die zich iedere 

dag tot aan haar dood in het gewetensonderzoek 

afvroeg: “Wat heb ik vandaag gedaan om God 

aangenaam te zijn? En wat heb ik gedaan dat 

God niet bevalt?” 

Montse blijft met het licht van God een lichtend 

voorbeeld, dat de onvervangbare rol van het gezin 

in de vorming van de persoon duidelijk illustreert, 

want het gezin, waar Montse uit kwam, leefde intens 

christelijk. Het illustreert eveneens het onvergelijke-

lijke avontuur van een totale overgave aan God 

midden in de wereld, en de vreugde van een leven 

dat, met de hulp van God, de anderen gelukkig wil 

maken; alsook de rijkdom van een christelijk leven 

dat in God zijn fundament, zijn licht en warmte vindt.

Terecht zei haar postulator: “Het voorbeeld van 

een aantrekkelijke, blije, gewone tiener die in haar 

‘normale’ bezigheden naar de heiligheid streeft, 

zal het voor veel andere mensen – in het bijzonder 

jongeren – aantrekkelijk maken om het geloof seri-

eus te beleven en daardoor gelukkig te worden.”



“Ik ben een kind van God”. “Wanneer 
U wilt, hoe U wilt en op de manier zoals 
U wilt”. “Omnia in bonum”.

Deze drie schietgebedjes die María 
Montserrat Grases vaak herhaalde, zijn 
een goede beschrijving van haar gees-
telijke weg. Het levendige besef van 
het goddelijk kindschap heeft haar er 
altijd toe aangezet de wil van God de 
Vader vol liefde te vervullen, in de zeker-
heid dat alles wat Hij ons stuurt ons 
ten goede komt.

CONGREGATIE VOOR DE HEILIGVERKLARINGEN 
BARCELONA

ZALIG- EN HEILIGVERKLARING VAN DE DIENARES VAN GOD

MARÍA MONTSERRAT GRASES GARCÍA
LEKENGELOVIGE VAN DE PERSONELE PRELATUUR VAN HET 

HEILIG KRUIS EN OPUS DEI
(1941-1959)

D E C R E E T  O V E R  D E  D E U G D E N

De Congregatie voor Heiligver-
klaringen heeft in het Latijn het 
decreet gepubliceerd over de held-
haftige beoefening van de deug-
den en de faam van heiligheid van 
de Dienares van God. Hieronder 
volgt de vertaling.
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Decreet over haar deugden

María Montserrat Grases, die Montse 
werd genoemd, werd op 10 juli 1941 in 
Barcelona (Spanje) geboren en negen 
dagen later gedoopt. Zij was het tweede 
van de negen kinderen die Manuel Gra-
ses en Manolita García hebben gekregen.

De kinder- en jeugdjaren van de Diena-
res van God verliepen in de serene sfeer 
van een christelijk gezin. De ouders van 
Montse waren gelovigen van het Opus 
Dei en hebben geprobeerd van hun huis 
een lichtend en vreugdevol huisgezin te 
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maken, in navolging van de onderrich-
tingen van de heilige Jozefmaria Escrivá.

Na de middelbare school volgde ze een 
beroepsopleiding. Ze hield van sport, 
bergbeklimmen, muziek, volksdansen 
en het opvoeren van toneelstukken. Ze 
had een grote vriendenkring. 

Haar ouders hebben haar geleerd vol 
vertrouwen met Jezus om te gaan en dit 
heeft bijgedragen aan de vorming van 
de belangrijkste kenmerken van haar 
karakter: de vreugde, de eenvoud, het 
zichzelf vergeten, de zorg voor het geeste-
lijke en materiële welzijn van de anderen. 
Tijdens haar jeugdjaren bezocht zij regel-
matig met andere studiegenoten kans-
arme gezinnen in Barcelona en gaf ze 
catechese aan kinderen. Soms gaf ze deze 
speelgoed of snoep. Ze had een levendig 
en spontaan temperament. Soms waren 
haar reacties een beetje bruusk, maar 
haar familieleden en leraren herinne-
ren zich dat ze haar best deed om zich 
te beheersen en beminnelijk en joviaal 
tegen iedereen te zijn.

In 1954 stelde haar moeder haar voor 
naar een centrum van het Opus Dei te 
gaan waar men scholieren een christe-
lijke en menselijke vorming gaf. Beetje 
bij beetje ontdekte ze haar roeping. Op 
24 december 1957 vroeg ze – nadat ze het 
goed had overwogen en erover gebeden 
had en nadat ze er met haar ouders over 
gesproken had – om toelating in het Opus 
Dei, met een volledige overgave aan God 
in het apostolisch celibaat.

Vanaf toen spande ze zich vastbeslo-
ten en met volharding in om de heilig-
heid in haar gewone leven te zoeken. Ze 
volgde een intens geestelijk leefplan voor 
iedere dag, waaronder het bijwonen van 
de Heilige Mis, het bidden van de rozen-

krans, de lezing van het Nieuwe Testa-
ment en van boeken met een geestelijke 
inhoud en andere vroomheidspraktijken. 
Bovendien was ze boetvaardig en was ze 
edelmoedig met lichamelijke verstervin-
gen; ze bood de Heer in de loop van de 
dag veel kleine offertjes aan en ze spande 
zich in om haar karakter te verbeteren.

Ze zette zich vasthoudend in om 
haar vriendinnen en klasgenoten in 
hun gewone omstandigheden dichter 
bij God te brengen. Ze maakte bijvoor-
beeld van de sport een gelegenheid om 
zich aan de anderen te geven en hun de 
vrede door te geven die uit de vereniging 
met God voortkomt.

Tijdens een uitstapje naar de ber-
gen in december 1957 viel ze, waarbij 
ze haar knie verwondde. Het leek een 
onbelangrijk voorval, maar de dagen 
gingen voorbij en de pijn werd maar niet 
minder. Meer nog: die werd erger. Na 
bij verschillende artsen te zijn geweest 
werd in juni 1958 als diagnose het sar-
coom van Ewing in haar linker dijbeen 
gesteld. Toen haar ouders haar vertelden 
dat dit een ongeneeslijke en dodelijke 
ziekte was, reageerde Montse vol vrede 
en bovennatuurlijke visie. Ook daarna 
bleef ze gewoon verder proberen God in 
haar dagelijks leven aangenaam te zijn.

Door de ziekte kreeg ze vreselijke 
pijn, die steeds erger werd. De Diena-
res van God droeg haar lijden op voor 
de Kerk, voor het Opus Dei en voor de 
vele concrete intenties die haar familie 
en vriendinnen haar opgaven. Ze dacht 
meer aan de anderen dan aan zichzelf 
en ze klaagde nooit over haar situatie. 
Integendeel: ze toonde altijd een aanste-
kelijke blijdschap. Veel van de mensen 
die haar kwamen bezoeken bracht ze 
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dichter tot God. Degenen die haar het 
naaste stonden waren er getuige van dat 
ze steeds meer met God verenigd werd 
en hoe ze haar lijden in gebed en aposto-
laat omzette: in heiligheid. Een van haar 
vriendinnen zei dat ze wanneer ze haar 
zag bidden kon merken hoe verenigd ze 
was met Christus.

Sinds haar verzoek om toelating tot 
het Opus Dei was de Dienares van God 
serieus begonnen aan een weg naar hei-
ligheid midden in de wereld, zodat ze 
toen het nodig bleek voorbereid was om 
in het verdragen van de pijn de held-
haftigheid in het beleven van de deug-
den te bereiken.

Ze stierf vredig op 26 maart 1959, 
Witte Donderdag. Twee dagen daarna 
werd ze begraven. Haar stoffelijk over-
schot is in 1994 verplaatst naar de crypte 
van de kapel van de Heilige Maagd van 
Bonaigua, waar het tegenwoordig rust.

Vanaf het eerste moment waren er 
overvloedige getuigenissen van haar 
faam van heiligheid – die in talrijke lan-
den verbreid is – en berichten van gena-
den en gunsten die op haar voorspraak 
zijn verkregen.

Montse is in haar jeugdjaren gestor-
ven, kort voordat ze 18 werd. Ondanks 
deze korte tijd was haar leven echt een 
gave van God voor degenen die met haar 
omgingen en voor degenen die haar 
daarna hebben leren kennen, omdat ze 
haar gewone bezigheden met een vurige 
liefde tot God en voor de anderen ver-
richt heeft. Ze heeft met haar vroomheid, 
haar glimlach en haar eenvoudige en 
heldhaftige edelmoedigheid veel zielen 
dichter bij Jezus gebracht. Haar jeug-
dige beantwoording aan de liefde van 
God is een voorbeeld dat veel mensen, in 
het bijzonder de jongeren, zal helpen de 
schoonheid van de navolging van Chris-
tus in het gewone leven te begrijpen.

Het kerkelijke proces om gegevens te 
verzamelen over haar faam van heilig-
heid, haar deugden in het algemeen en 
over de wonderen op haar voorspraak 
heeft van 1962 tot 1968 plaatsgevonden 
in Barcelona. Nadat er nieuwe wetge-
ving over de heiligverklaringsproces-
sen van kracht was geworden, heeft de 
aartsbisschop van Barcelona een com-
missie van deskundigen ingesteld om 
de documentatie aan te vullen. Hiertoe 
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werd in 1993 een aanvullend diocesaan 
proces gevoerd.

Het Congres van Theologische Consul-
toren heeft op 30 juni 2015 bevestigend 
gereageerd op de vraag inzake de held-
haftige beoefening van de deugden van 
de Dienares van God. Op dezelfde wijze 
hebben Hunne Eminenties en Hunne 
Excellenties de leden van de Congregatie 
voor Heiligverklaringen zich uitgespro-
ken, tijdens een gewone vergadering op 
19 april 2016, voorgezeten door mij, kar-
dinaal Angelo Amato.

Na van ondergetekende kardinaal-
prefect een nauwkeurig overzicht  van 
het hierboven uiteengezette ontvangen 
te hebben, heeft Paus Franciscus het 
oordeel van de Congregatie voor Hei-
ligverklaringen aanvaard en bekrach-
tigd en heden plechtig verklaard: In deze 
zaak en in dit verband staat vast dat 
de Dienares van God María Montserrat 
(Montse) Grases García, lekengelovige 
van de personele prelatuur van het Heilig 
Kruis en Opus Dei, de goddelijke deug-

den geloof, hoop en liefde, zowel jegens 
God als de naaste, alsook de kardinale 
deugden voorzichtigheid, rechtvaardig-
heid, matigheid en sterkte, en de overige 
deugden, op heldhaftige wijze heeft beoe-
fend, en eveneens staat haar faam van 
heiligheid vast.

De heilige Vader heeft bepaald dat 
dit besluit openbaar gemaakt dient te 
worden en opgenomen moet worden 
in de Akten van de Congregatie voor 
Heiligverklaringen.

Gegeven te Rome op 26 april 2016.

ANGELUS Card. AMATO, S.D.B.
Prefect
L. + S.

MARCELLO BARTOLUCCI
Titulair aartsbisschop van Bevagna

Secretaris



Paus Franciscus
Beste vrienden, God wil iets van ieder van 

jullie, God verwacht iets van jou. God komt 
om de deuren van onze levens te openen, 
van onze blikken, van onze verwachtingen. 
God nodigt je uit om je niet in je zelf op te 
sluiten, om te dromen over wat je kunt bijdra-
gen aan een betere wereld. Maar als je niet 
het beste van jezelf inzet, zal de wereld niet 
anders worden. Het is een uitdaging.

Je zult misschien zeggen, maar Vader, ik 
ben maar heel beperkt, ik ben een zondaar, 
wat kan ik doen? Wanneer de Heer ons 
roept, denkt Hij niet aan wat we zijn of hoe 
we waren, aan wat we gedaan of nagelaten 
hebben. Integendeel, God, op het moment dat 
Hij ons roept, denkt aan al datgene wat we 
zouden kunnen geven, aan al de liefde die 
wij in staat zijn aan anderen door te geven. 
God kijkt altijd vooruit, naar de toekomst.

Woorden van de pausen tot de jeugd
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Daarom, beste vrienden, nodigt Jezus 
ieder van jullie vandaag uit om je spoor 
achter te laten in het leven, een spoor dat 
richting geeft aan de geschiedenis, van jou 
en van zo vele anderen.

Vandaag roept Jezus – die de Weg is 
– jou om een spoor achter te laten in de 
geschiedenis. Hij die het Leven is, nodigt 
jou uit om een spoor achter te laten dat de 
volle zin geeft aan je leven en aan dat van 
vele anderen. Hij die de Waarheid is, nodigt 
jou uit om de wegen van onenigheid, van 
verdeeldheid en van zinloosheid te verlaten. 
Ben je hiertoe bereidt? Ik bid dat de Heer 
jullie dromen mag zegenen.

Krakau, Wereldjongerendagen,  
Gebedswake 30 juli 2016



In werkelijkheid is het Jezus die jullie zoe-
ken, wanneer jullie van het geluk dromen; Hij 
wacht op jullie wanneer niets van wat jullie vin-
den bevrediging schenkt; Hij is de schoonheid 
die jullie aantrekt; hij daagt jullie uit met die 
dorst naar radicaliteit die niet toelaat dat jullie 
je aan het compromis aanpassen; Hij dwingt 
jullie om de maskers af te leggen die het leven 
vals maken; hij leest in het hart de ware beslis-
singen, die anderen zouden willen uitdoven. 
Het is Jezus die in jullie het verlangen opwekt 
om iets groots van jullie leven te maken, het ver-
langen om een ideaal te volgen, de weigering 
om je te laten opslokken door de middelmatig-
heid, de moed om je met nederigheid en vol-
harding in te zetten om jezelf te verbeteren en 
de maatschappij, terwijl jullie haar menselijker 
en broederlijker maken.

Beste jongeren van de eeuw die begint, 
als jullie “ja” tegen Christus zeggen, zeggen 
jullie “ja” tegen jullie meest edele ideaal. 
Ik bid dat Hij in jullie hart moge heersen en 
in de mensheid van de nieuwe eeuw en het 
nieuwe millennium. Weest niet bang om je 
aan Hem toe te vertrouwen. Hij zal jullie lei-
den, en Hij zal jullie de kracht geven om Hem 
iedere dag en in iedere situatie te volgen.
Rome,  Wereldjongerendagen, 
Gebedswake, 19 augustus 2000 9

Jonge vrienden, weest niet bang om een 
definitief besluit te nemen. Het ontbreekt jullie 
niet aan edelmoedigheid; dat weet ik! Maar 
de idee om een levenslange verplichting aan te 
gaan – of dit nu het huwelijk is of het celibaat – 
kan beangstigen. Jullie denken misschien: “de 
wereld is steeds in beweging en het leven is 
vol mogelijkheden. Kan ik nu een levenslange 
verplichting aangaan, zonder te weten wat de 
onvoorziene omstandigheden zijn, die voor mij 
zijn weggelegd? Door een definitieve keuze te 
maken, riskeer ik mijn vrijheid op te geven en 
mij zelf aan banden te leggen?” Dit zijn de 
twijfels die jullie voelen en de huidige indivi-
dualistische en hedonistische cultuur moedigen 
die ook aan. Echter wanneer jonge mensen 
beslissingen mijden, dan is er het risico dat 
ze nooit de volledige volwassenheid bereiken!

Ik zeg tot jullie: Weest moedig! Durf defi-
nitieve besluiten te nemen, want werkelijk dit 
zijn de enige beslissingen die niet jullie vrijheid 
zullen vernietigen, maar geleiden in de goede 
richting. Ze maken het mogelijk om vooruit te 
komen en om iets waardevols te maken van 
het leven. Er is geen enkele twijfel over: leven 
is waard alleen wanneer je de moed hebt en 
bereid bent voor het avontuur, wanneer je ver-
trouwt op de heilige Geest in jullie, de kracht 
die van boven komt!.  

Luanda, stadion Coqueiros,
21 maart 2009

Heilige 
Johannes Paulus II

Paus Benedictus XVI



internationale prijs hadden gekregen. En we 
zagen vol vreugde onze film op de website van 
Montse verschijnen.

Toen wij de prijs ontvangen hadden, besloten 
we unaniem het geld aan de school te schenken, 
om deze in haar economische moeilijkheden 
te helpen. De leerlingen vormden een comité 
en overhandigden het geld persoonlijk aan de 
directeur van de school. 

De leerlingen waren zo blij, dat wij, om Montse 
te bedanken, aan het eind van de les haar bid-
prentje zijn gaan bidden. Toen we aan het einde 
daarvan een gunst konden vragen, kwamen we 
op het idee meer leerlingen voor onze school en 
in het bijzonder voor onze klas te vragen. 

De devotie van de leerlingen was zo groot 
dat zij allemaal in korte tijd het gebed van bui-
ten kenden en het alle onderwijzers van de klas 
leerden bidden. Na een paar maanden was de 
groep tot grote vreugde van iedereen uitgebreid 
tot 12 leerlingen.

We weten nu niet meer wat het beste geschenk 
is dat Montse ons heeft gegeven: de internationale 
prijs, de nieuwe leerlingen of het vertrouwen en 
de volharding in het gebed op haar voorspraak.
J. T. (Brazilië), april 2016
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M
ontse als actrice bij een toneeluitvoering.

Gunsten verkregen op 
voorspraak van Montse

Een internationale prijs
In 2015 opende de school waar ik werk 

een nieuwe afdeling. Toen ik was aangeno-
men werd ik mentor van de vijfde klas. Op 
dat moment was dat de kleinste klas van de 
school, met slechts vijf leerlingen van tien jaar.

Op een dag hoorden wij dat er in Spanje een 
internationale wedstrijd werd gehouden om de 
kennis van het leven van Montse Grases, die 
toen nog Dienares van God was, te promoten. 
Zodra wij ervan wisten, besloten wij in de cate-
gorie film eraan deel te nemen, hoewel daar 
kandidaten tot 20 jaar aan konden meedoen.

Gedurende meer dan een maand hebben 
wij met de stop-motion techniek aan een film 
gewerkt. De leerlingen tekenden iedere dag in 
hun pauzes, en ik maakte van hun tekeningen 
foto’s voor de film. We hebben rond de 1200 
foto’s gemaakt en zo een film van iets meer dan 
een minuut in elkaar kunnen zetten.

We waren heel verrast toen wij hoorden 
dat wij de eerste prijs hadden gewonnen. De 
leerlingen waren enthousiast omdat ze een 



Een vriend
Ik schrijf u om te bedanken voor een 

gunst die ik op voorspraak van Montse Gra-
ses heb verkregen. Twee jaar geleden begon 
mijn nichtje om te gaan met een jongen die 
door zijn gedrag en door wat zij mij ver-
telde, geen positieve invloed op haar had. 
Ik was bezorgd dat hij op deze ontvankelijke 
puberleeftijd, haar geloof kapot zou maken. 
Ik begon Montse om hulp te vragen en het is 
goed afgelopen, zelfs beter dan verwacht. 
Binnen de kortste keren verbraken ze hun 
relatie en maanden later leerde ik de jongen 
kennen die nu haar vriend is. Het is een prima 
jongen met heel duidelijke ideeën over voor-
huwelijkse relaties, die haar bovendien heeft 
geholpen te groeien in haar christelijk leven.
P. M. (Spanje), mei 2014
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Wie een gunst heeft ontvangen op 

haar voorspraak, wordt verzocht dit 

door te geven aan de Prelatuur van 

het Opus Dei in Nederland, Jan Luij-

kenstraat 52, 1071 CS Amsterdam. 

E-mail: amsterdam.nl@opusdei.org

M
ontse als actrice bij een toneeluitvoering.

Noveen tot Montse
“Montse was een meisje zoals alle 

andere, maar ze wist de meest gewone 
omstandigheden, de omgang met haar 
ouders, broers en zusjes en haar vrienden, 
haar werk, ontspanning enz., bovenna-
tuurlijk te maken. Alle mensen die haar 
hebben gekend, vinden dat ze prettig in de 
omgang was en heel charmant. Vandaar 
dat veel meisjes van haar leeftijd met haar 
bevriend wilden zijn en zij beantwoordde 
daar edelmoedig aan” (interview met mgr. 
José Luis Gutiérrez, postulator van het zalig-
verklaringsproces. Deze vriendschappen die 
Montse tijdens haar leven onderhield, blijft 
ze nu vanuit de hemel nog steeds aanbieden. 

Bovendien “door haar eerbiedwaardig 
te verklaren, wijst de Kerk erop dat Montse 
een voorbeeld is, dat kan worden aange-
roepen en nagevolgd door de gelovigen; 
en dat ons aanmoedigt onze toevlucht te 
nemen tot haar voorspraak om gunsten van 
de hemel te verkrijgen.” (ibid.)

Dit alles in aanmerking genomen, en 
als hulp om in vriendschap met Montse 
te groeien, en op haar voorspraak gun-
sten te vragen, heeft Francisco Faus, pries-
ter, speciaal voor jongeren een noveen 
geschreven. Deze is te vinden op de site:   
www.opusdei.nl/nl-nl/article/
noveen-montse-grases/

mailto:amsterdam.nl@opusdei.org
http://www.opusdei.nl/nl-nl/article/noveen-montse-grases/
http://www.opusdei.nl/nl-nl/article/noveen-montse-grases/
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De eerbiedwaardige 
dienares van God

Montse Grases
GEBED VOOR PRIVÉ-DEVOTIE

Heer, Gij hebt uw dienares Montse de 
genade gegeven om kalm en opgewekt 
uw goddelijke 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 op mag dragen en ze 
omzet in een christelijke dienst aan de naaste. 
Gewaardig U uw diena res te verheerlijken 
en verleen mij op haar voorspraak de gunst 
die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.
 
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader...

Overeenkomstig het decreet 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.

Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van Montse, wordt verzocht dit door te geven aan de:
Prelatuur van het Opus Dei – Jan Luijkenstraat 52 – 1071 CS Amsterdam –  info.nl@opusdei.org

Informatiebulletin Montse Grases.  ISSN: 1383-3081 
Dit Informatiebulletin wordt gratis verspreid. Wie aan de verspreiding ervan zou willen bijdragen, kan een 
gift overmaken op: NL23INGB0003740023, ten name van Hulpfonds Bureau heiligverklaringen – 
Opus Dei, Amsterdam.
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