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Oració per a la devoció privada

DéuDéu Totpoderós, que vau omplir el vostre servent 
Isidoro d’abundants tresors de gràcia, en l’exercici 
dels seus deures professionals enmig del món: feu 
que jo sàpiga també sanficar el meu treball 
ordinari i dur la llum de Crist als meus amics i 
companys; digneu-vos glorificar el vostre servent i 
concediu-me per la seva intercessió el favor que us 
demano... (demaneu). Amén.demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que no es 
pretén prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàsca i que la present pre-
gària no té cap finalitat de culte públic.



Isidoro Zorzano va néixer a Buenos Aires el 13 de setembre 
del 1902.
Va cursar el batxillerat a Logronyo, i després va estudiar a 

l'Escola d'Enginyers Industrials de Madrid, on va obtenir el tol 
l'any 1927.
LLa seva vida professional va transcórrer primer a Màlaga 

en la Direcció dels tallers dels Ferrocarrils Andalusos i com a 
professor de l'Escola Industrial d'aquella ciutat.
EEn un viatge a Madrid, el 1930, va manifestar a sant Josep-

maria Escrivà de Balaguer, anc company d'estudis en el batxi-
llerat, el desig de lliurar-se a Déu enmig del món, i va demanar 
l'admissió a l'Opus Dei, que llavors estava en els seus inicis. Isi-
doro va connuar amb la feina a Màlaga i després es va traslla-
dar a Madrid, on va seguir treballant en empreses ferroviàries. 
En totes les acvitats va donar tesmoni constant de la seva fe 
crisana. Va viure exemplarment la diligència en el treball, la 
lleialtat i l'esperit de servei amb els seus col·laboradors, l'amor 
a la juscia en la promoció d'iniciaves en favor dels més ne-
cessitats, la fe i la caritat a través de labors de catequesi i de 
formació per als sectors més desfavorits de la societat.
Amb la seva fidelitat, Isidoro va ser sempre un suport segur 

per al fundador de l'Opus Dei. Durant els anys de la guerra 
espanyola (1936-39), a Madrid, va donar proves d'heroisme 
en l'amor a l'Església i en el zel per les ànimes. Seguint amb 
perseverança els ensenyaments de sant Josepmaria Escrivà 
de Balaguer, va saber fer la feina en ínma unió amb Jesucrist. 
Vivia una presència de Déu constant al llarg de la jornada; la 
seseva vida espiritual estava marcada per un sent profund i 
tendre de filiació divina, un amor gran a la Verge Sanssima, 
Mare de Déu i Mare nostra, i pel desig sincer de cercar la iden-
ficació amb Crist amb un esperit intens de morficació i de 
penitència.
Va morir amb fama de santedat el dia 15 de juliol de 1943, 

després d'una malala llarga i dolorosa, soferta amb fortalesa 
i alegria.
Les seves restes descansen a la capella del Crist de l'Església 

de Sant Albert Magne; c/ Benjamín Palencia, 9. 28038 Madrid.
La Causa de canonització va començar a Madrid el 1948.

EsEs demana als qui obnguin gràcies, per la intercessió 
d'Isidoro Zorzano Ledesma, que les comuniquin a l'Ofici-
na per a les Causes dels Sants de la prelatura de l'Opus 
Dei a Espanya, carrer Diego de León, 14. 28006 Madrid.
ocs.es@opusdei.org  www.opusdei.cat
Amb llicència eclesiàsca


