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Isidoro, zevende van rechts in de eerste rij van degenen die staan

ISIDORO, GROOT IN EENVOUD

P

aus Franciscus heeft op 21 december
2016 ingestemd met het decreet van
de congregatie voor heiligverklaringen,
waarin de heldhaftige deugdbeoefe
ning van Isidoro Zorzano (1902-1943) bevestigd
wordt. Hij was ingenieur en sloot zich in 1930 bij
het Opus Dei aan.
Mgr. Fernando Ocáriz, die een paar dagen later pre
laat van het Opus Dei zou worden benoemd (Mgr.
Javier Echevarría was 12 december overleden), zei
na het horen van het nieuws van de Heilige Stoel:
“Hoewel de aankondiging juist komt tijdens de pe
riode van rouw over het verlies van onze geliefde
prelaat, is dit een moment van bijzondere vreugde
en dankbaarheid naar paus Franciscus.”
Mgr. Ocáriz zei ook dat “Isidoro Zorzano als pro
fessional op meerdere fronten een voorbeeld is
geweest: hij zette zich enorm in en was dienst
baar, hij hechtte aan sociale rechtvaardigheid,
wat tot uitdrukking kwam in zijn aandacht en

respect voor zijn collega’s, hij had een grote lief
de voor de Eucharistie, een groot geloof in God
en aandacht voor mensen in nood. Verenigd met
alle gelovigen en vrienden van de prelatuur, en
met vele mensen met een devotie voor Isidoro,
vraag ik onze Heer dat het voorbeeld van Isidoro
ons helpt om te groeien in deze voor christenen
belangrijke aspecten van het leven en om goede
zonen en dochters van de Kerk te zijn.”

Geur van heiligheid
Tijdens een interview (opgenomen in dit bul
letin) benadrukte de postulator van het heilig
verklaringsproces Isidoro’s loyaliteit en noemde
hem een voorbeeld voor professionals. Hij meld
de dat Isidoro’s reputatie voor heiligheid wijd
verbreid is en dat er meer dan 5.000 gunsten op
zijn voorspraak zijn verkregen. Ook riep hij op om
het traject naar zijn heiligverklaring te gebruiken
om Isidoro gunsten en wonderen te vragen.
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sidoro Zorzano is op 13 september 1902 in
Buenos Aires (Argentinië) geboren. Drie jaar
later emigreerde de familie naar Spanje en
vestigde zich in Logroño. Op de middelbare
school sloot hij vriendschap met de heilige Jozef
maria. Tijdens zijn adolescentie heeft hij zich ver
der verdiept in het geloof en had hij geestelijke lei
ding bij een priester. Hij beoefende de werken van
barmhartigheid en was altijd bereid een handje
te helpen. In 1927 behaalde hij de titel van (werk
tuigbouwkundig) ingenieur. Hij begon zijn beroep
uit te oefenen op de scheepswerven van Mata
gorda (Cádiz) en kort daarop ging hij naar Malaga
om bij de Andalusische Spoorwegen te werken. In
die periode begon hij een steeds sterkere gees
telijke onrust te voelen. In 1930 sprak de heilige
Jozefmaria hem over het Opus Dei: een weg van
heiligheid en apostolaat in het beroepswerk en
de vervulling van de gewone plichten. Isidoro
beschouwde dit als een antwoord op zijn diepe
re verlangens waartoe God hem bewogen had
en daarom besloot hij lid te worden van het Opus
Dei. Hij koesterde zijn gebedsleven, stond vroeg
op om naar de Mis te kunnen gaan en hielp mee
met liefdadigheidswerken. Hij stond bekend om
zijn rechtvaardigheidsgevoel, zijn bereidheid om
te helpen en collegialiteit.

bijwonen van de Mis aan bekenden. Om te kun
nen helpen moest hij vertrouwen op zijn status
als buitenlander, maar hij beschikte eigenlijk niet
over een volledig Argentijns staatsburgerschap.
Hij kon daarom elk moment gearresteerd en ver
oordeeld worden.
Toen de oorlog afgelopen was, vertrouwde de hei
lige Jozefmaria hem de verantwoordelijkheid toe
voor de financiële aspecten van de apostolische
werken van het Opus Dei. Die taak heeft hij met
een edelmoedige beschikbaarheid en nederigheid vervuld, zonder de vrede te verliezen vanwege gebrek aan financiële middelen. Isidoro
overwoog het leven van Christus grondig, nam
zijn toevlucht tot Maria en toonde zijn liefde voor
God door de dienstbaarheid aan de anderen en de
zorg voor de kleine dingen.
Begin 1943 werd een vergevorderd stadium van
de ziekte van Hodgkin bij hem vastgesteld. Hij
droeg zijn ziekte met sterkte en overgave aan
Gods wil. Hij stierf in geur van heiligheid, veertig
jaar oud, op 15 juli 1943. Hij werd begraven in La
Almudena. In 2009 zijn de stoffelijke resten over
gebracht naar de parochie San Alberto Magno
van Madrid, in de wijk Vallecas.

Liefde voor de eucharistie
Gedurende de hele periode van de Spaanse Bur
geroorlog hielp hij veel mensen: hij bezocht ze,
bracht hun voedsel en hielp ze op geestelijk ge
bied. Hij heeft eraan bijgedragen dat leden van
het Werk onderling en met de Stichter verenigd
bleven. Hij toonde zijn liefde voor de eucharistie:
ondanks de rantsoenering voorzag hij de heilige
Jozefmaria en andere priesters van brood en wijn
om de heilige Mis clandestien te kunnen vieren,
hij hield hosties in bewaring voor degenen die
moesten schuilen en hij vergemakkelijkte het

De heilige Jozefmaria naast Isidoro, kort voordat hij
stierf in 1943
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DECREET OVER ZIJN DEUGDEN
De Congregatie voor Heiligverklaringen heeft in het Latijn het decreet gepubliceerd over de
heldhaftige beoefening van de deugden en de faam van heiligheid van de Dienaar van God.
Hieronder volgt de vertaling.

CONGREGATIE VOOR DE HEILIGVERKLARINGEN

DECREET OVER DE DEUGDEN
VAN DE DIENAAR GODS

ISIDORO ZORZANO LEDESMA
LEKENGELOVIGE VAN DE PERSONELE PRELATUUR VAN HET HEILIG KRUIS EN OPUS DEI (1902-1943)
juist in het weinige een goede en trouwe dienaar is
geweest: hij heeft God en zijn naaste in de om
standigheden van het gewone leven bemind.
Hij was het derde van vijf kinderen van Spaan
se emigranten. Op 13 september 1902 is hij
in Buenos Aires (Argentinië) geboren en op 5
april 1905 gedoopt. Na jaren van hard werken,
hadden zijn ouders een goede economische
positie bereikt en wilden ze dat hun kinderen
in Spanje op zouden groeien. In mei 1905 zijn
ze daarheen verhuisd. Ze vestigden zich in Lo
groño, met de bedoeling later naar Argentinië
terug te keren. Isidoro bezocht de school van
de Fraters Maristen, die hem – nog vóór zijn
negende jaar – op de eerste heilige Commu
nie voorbereidden. Een paar maanden later, in
1912, stierf zijn vader en besloot zijn moeder
niet naar Argentinië terug te gaan.

“U

itstekend, goede en trouwe
dienaar, over weinig waart
ge trouw, over veel zal ik u
aanstellen. Ga binnen in de
vreugde van uw heer” (Mt 25, 21).
Deze woorden van Jezus Christus kunnen toe
gepast worden op Isidoro Zorzano Ledesma, die

“Hij heeft op een
voorbeeldige wijze de
inzet in het werk, de trouw
en de dienstbaarheid
jegens zijn collega’s
beleefd”

Biddende mensen bij het graf van Isidoro, in de kerk van Sint Albertus de Grote in Madrid.

In 1924 was de economische situatie van de
Zorzano’s zorgwekkend. Opnieuw dacht Isidoro
er toen over de universiteit op te geven om het
gezin met zijn werk financieel te ondersteunen,
maar zijn moeder spoorde hem aan om verder
te studeren en in 1927 behaalde hij de titel van
ingenieur. Hij begon zijn beroep uit te oefenen
op de scheepswerven van Matagorda (Cádiz)
en kort daarop ging hij naar Malaga om bij de
Andalusische Spoorwegen te werken en op een
technische school onderwijs te geven.
24 Augustus 1930 is een belangrijke datum in
het leven van Isidoro. Op een reis naar Madrid
ontmoette hij zijn oude klasgenoot en vriend
Jozefmaria Escrivá – die sinds vijf jaar priester
was – aan wie hij zijn verlangen toevertrouwde
een intenser christelijk leven te leiden. De heili
ge Jozefmaria sprak hem over het Opus Dei, dat
minder dan twee jaar daarvoor was gesticht:
een weg van heiligheid en apostolaat zonder
van levensstaat te veranderen in het gewone le
ven, in het beroepswerk en de vervulling van de
gewone plichten. Bewogen door de goddelijke
genade, vroeg de Dienaar Gods onmiddellijk
de toelating tot het Opus Dei. Daarna keerde
hij naar Malaga terug waar hij zijn gewone be

zigheden voortzette: zijn werk bij de spoorwe
gen en het onderwijs aan de technische school.
Bovendien nam hij intens deel aan verscheide
ne activiteiten van het bisdom. Hij hielp in de
school van de zusters van de Aanbidding, in een
opvanghuis voor kinderen en ook bij de Katho
lieke Actie.

Slachtoffer van een lastercampagne
Door zijn consequent christelijk gedrag werd de
Dienaar Gods in 1932 slachtoffer van een laster
campagne, die georganiseerd werd door een
openlijk antichristelijke krant. Later, in 1936,
besloot een vergadering van een vakbeweging
dat hij ter dood gebracht moest worden, alleen
omdat hij katholiek was. Kort daarna barstte de
burgeroorlog los. Toen bereikte de godsdienst
vervolging – die in 1931 was begonnen – het
toppunt van geweld.

Gedurende de hele oorlogsperiode verbleef
hij in Madrid. De geldigheid van zijn identi
teitspapieren was onzeker, waardoor hij op
straat zijn leven in de waagschaal stelde. Maar
hij zorgde voor de leden van het Opus Dei en
voor vele anderen die in de gevangenis of in
clandestiene schuilplaatsen zaten: hij bezocht
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ze geregeld, bracht hun voedsel en hielp ze
op geestelijk gebied.
Toen de burgeroorlog in juli 1939 afgelopen was,
kon Isidoro zijn werk bij de spoorwegen hervat
ten. Hij woonde in een studentenhuis dat opge
zet was door de heilige Jozefmaria en was daar
lid van het bestuur.
Isidoro Zorzano was een evenwichtige persoon,
van nature bedachtzaam, wat gereserveerd en
een onvermoeibaar werker. Degenen die hem
gekend hebben herinneren zich zijn rustige be
minnelijkheid en sympathie en dat hij een open
oog en oor had voor de noden van de anderen.

 p zoek naar heiligheid midden in
O
de wereld
Zijn ontmoeting met de heilige Jozefmaria Es
crivá op 24 augustus 1930, en zijn verzoek om
toelating tot het Opus Dei op diezelfde dag, zijn
van fundamenteel belang geweest voor de ont
wikkeling van de deugden van de Dienaar Gods.
Sindsdien is hij in zijn geestelijk leven voortdu
rend vooruit gegaan. Hij bereikte een steeds in
tiemere vereniging met de Heer en een groeien
de liefde voor de Kerk. Isidoro
zocht als een trouwe lekenge
lovige voortdurend de heilig
heid midden in de wereld, in
de liefdevolle vervulling van
zijn dagelijkse plichten, in zijn
beroepswerk en in de meest
verschillende omstandighe
den van het gewone leven.
Hij heeft op een voorbeeldige
wijze de inzet in het werk, de
trouw en de dienstbaarheid
jegens zijn collega’s beleefd,
evenals de liefde voor de
rechtvaardigheid; hij heeft
initiatieven ten gunste van
de meest noodlijdenden be
vorderd; door catecheses en

Decreet
vorming aan de armste sectoren van de samen
leving te geven heeft hij het geloof en de naas
tenliefde in praktijk gebracht.

“Hij was een evenwichtige
persoon, van nature
bedachtzaam, wat
gereserveerd en een
onvermoeibaar werker.”
Isidoro Zorzano heeft in al zijn handelingen de
eer van God gezocht en het geestelijk welzijn van
mensen om hem heen. Hij heeft een volhardend
apostolaat met zijn vrienden en met jongeren
ontwikkeld. Bewogen door een diep besef van
zijn goddelijk kindschap, heeft hij zich er met
volharding voor ingezet de verschillende vroom
heidsoefeningen die de Kerk aanbeveelt trouw te
vervullen. De heilige Mis was het middelpunt en
de wortel van zijn innerlijk leven; daardoor had
hij een diepe devotie voor de Eucharistie en ont
ving hij met regelmaat het sacrament van boete
en verzoening. Ook zijn devotie voor de allerhei
ligste Maagd Maria was heel groot. Hij hechtte

7

het grootste belang aan
2016, voorgezeten door
“Hij heeft de goddelijke
het innerlijke gebed en aan
deugden geloof, hoop en mij, kardinaal Angelo
het mondgebed. Hij beleef
liefde, zowel jegens God als Amato.
de een geest van boete en
de naaste beleefd.”
versterving, vooral in het
Na van ondergeteken
vervullen van de plicht
de kardinaal-prefect een
van ieder moment en door met vreugde de nauwkeurig overzicht van het hierboven uit
moeilijkheden en tegenslagen aan te nemen.
eengezette ontvangen te hebben, heeft Paus
Franciscus het oordeel van de Congregatie voor
In 1941 begon men tekenen van lichamelijke Heiligverklaringen aanvaard en bekrachtigd en
zwakte bij de Dienaar Gods op te merken. De art heden plechtig verklaard: In deze zaak en in dit
sen stelden na verscheidene maanden als diag verband staat vast dat de Dienaar Gods Isidoro
nose de ziekte van Hodgkin. Ten gevolge hiervan Zorzano Ledesma, lekengelovige van de personele
stierf hij, veertig jaar oud, op 15 juli 1943.
prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei, de godTussen 1948 en 1961 liep in
delijke deugden geloof, hoop
Madrid het onderzoek naar
en liefde, zowel jegens God als
zijn faam van heiligheid,
de naaste, alsook de kardinazijn deugden en wonderen.
le deugden voorzichtigheid,
Toen in de jaren 1993-1994
rechtvaardigheid,
matigde nieuwe wetgeving over
heid en sterkte, en de overige
de heiligverklaringproces
deugden, op heldhaftige wijsen uitkwam, werd in het
ze heeft beoefend.
aartsbisdom Madrid een
De heilige Vader heeft be
aanvullend diocesaan pro
paald dat dit besluit open
ces gevoerd. De Congre
baar gemaakt dient te wor
gatie voor de heiligverkla
den en opgenomen moet
ringen heeft op 15 oktober
worden in de Akten van de
1994 de processen geldig
Congregatie voor Heiligver
verklaard. Het Congres van
klaringen.
Theologische Consultoren
Gegeven te Rome op 21 de
heeft op 17 november 2015
cember van het jaar des He
bevestigend gereageerd op
ren 2016.
de vraag inzake de held
haftige beoefening van de
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Het proces

Gunsten, verkregen op voorspraak van Isidoro

Mis voor de zielenrust van Isidoro

ENKELE STAPPEN IN HET PROCES VAN ZALIGVERKLARING

H

et informatieve gedeelte van het hei
ligverklaringproces van Isidoro de Zor
zano (het verzamelen van informatie)
speelde zich af in Madrid tussen 1948 en 1961.
In totaal zijn er 71 getuigen gehoord, waaron
der de heilige Jozefmaria Escrivá. Later werden
– op initiatief van de zalige Paulus VI en de hei
lige Johannes Paulus II – de voorschriften voor
de heiligverklaringprocessen aangepast. Als
gevolg hiervan werd er voor Isidoro van 1993
tot 1994 een aanvullend proces gevoerd. De
Congregatie voor de heiligverklaringprocessen
bekrachtigde in 1994 de geldigheid van beide
processen; het informatieve en het aanvullen
de. Op 25 maart 2006 stelde deze Congregatie

het decreet over het leven en de deugden van
de dienaar Gods op. Het bijzondere congres van
de theologische raadgevers beantwoordde op
17 november 2015 de vraag over de heldhaf
tige beoefening van de deugden door Isidoro
Zorzano positief. Op 13 december 2016 werd
dit in de gewone zitting van de kardinalen en
de bisschoppen bevestigd. Op woensdag 21
december 2016 ontving paus Franciscus van
kardinaal Angelo Amato, prefect van de Con
gregatie voor de heiligverklaringprocessen,
een gedetailleerd verslag, ondertekende dit
en gaf toestemming het decreet te publiceren
waarin de dienaar Gods Isidoro Zorzano eer
biedwaardig wordt verklaard.
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“NU KUNNEN WE SAMEN
EEN GEZIN VORMEN”

“HIJ IS NIET OPGEHOUDEN
ONS TE HELPEN”

“Ik werkte in Murcia en mijn verloofde in
Madrid. Dit jaar zijn we getrouwd en ik
zegde mijn baan op om naar Madrid te
gaan. Na drie maanden van zoeken en sol
licitatiegesprekken, werd ik nergens aan
genomen. In januari vertelden ze me dat
ik me tot Isidoro moest wenden en voort
durend tot hem bidden. Ik begon het bid
prentje te bidden en hoorde dat ik zijn graf
kon bezoeken in de kerk van Sint Albertus
de Grote. De eerste dag dat ik besloot er
heen te gaan om te bidden kreeg ik een
telefoontje voor een sollicitatiegesprek. Ik
ging erheen en er volgde nog een tweede
en derde gesprek. Uiteindelijk kreeg ik te
horen dat ik aangenomen was. Dat was
een mooi geschenk waardoor we konden
trouwen en een gezin stichten.” J.M.G.

“Een paar maanden na ons huwelijk ver
loor mijn man zijn baan. Een vriendin gaf
me een prentje van Isidoro en ik begon
het te bidden. Al vijftien jaar bid ik da
gelijks tot hem. Hij is altijd een trouwe
bondgenoot gebleven. Mijn man heeft
verschillende banen gehad, maar steeds
zonder vast contract en, sinds een paar
maanden heeft hij een tijdelijk contract
waarvan ik hoop dat dit dankzij Isidoro
het laatste zal zijn. Isidoro is nooit opge
houden ons te helpen, om een rekening
te betalen die onbetaalbaar leek, om
baantjes te vinden waardoor we tenmin
ste vooruit konden in tijden van crisis, en
nú het leek of er geen enkele uitweg was,
met dít werk. Ik waardeer zijn voortdu
rende hulp”. M.J.R.

VOLHARDEND
IN GEBED

“DANKZIJ HEM VOND
MIJN ZOON WERK”

“Hij had een ernstig juridisch probleem
aanhangig. En nadat hij gedurende acht
jaar dagelijks met volharding had gebe
den, werd het op wonderbaarlijke wijze
opgelost zonder enige menselijke ver
klaring. Ik twijfel er niet aan dat het door
de bemiddeling van Isidoro Zorzano is
gebeurd, dus ik ben heel dankbaar. We
blijven bidden dat het proces van zijn za
ligverklaring en de daaropvolgende hei
ligverklaring zal worden voortgezet. En
bedankt voor de ontvangen gunst.” J.M.A

“Mijn zoon had geen werk. Hij is ar
chitect en heeft vier kleine kinde
ren. Ik vroeg Isidoro dat hij iets zou
vinden. Hij solliciteerde als tekenaar,
maar toen de baas ontdekte dat hij
architect was, vertelde hij dat hij die
ook nodig had. Hij ondervroeg hem
en was verbaasd toen hij hoorde dat
hij met 32 jaar vier kinderen had. Niet
lang daarna belde hij hem om te ver
tellen dat hij binnen vier dagen kon
beginnen. Dank, Isidoro”. R.B.
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Interview

Mgr. José Luis Gutiérrez
Postulator van het
heiligverklaringproces

“HIJ WERKTE STIL EN INGETOGEN, WETEND
DAT HET GOEDE GEEN LAWAAI MAAKT EN
HET LAWAAI GEEN GOED DOET”

1

Wie was Isidoro Zorzano?

Isidoro Zorzano was een ingenieur, die voor
beeldig was in zijn werklust, zijn loyaliteit en
dienstbaarheid jegens zijn collega’s, zijn liefde
voor de rechtvaardigheid bij bevordering van initi
atieven ten gunste van de meest behoeftigen, zijn
christelijk gedrag vol geloof en naastenliefde. De
genen die hem hebben gekend, wijzen naar zijn
innerlijk rust in alle omstandigheden, zijn eerlijk
heid, zijn optimisme en zijn grote ingetogenheid.
Hij gaf vrede en rust door: een getuige vertelt dat
zijn vrienden zich in hun studententijd “als vanzelf
tot hem wendden als verzoener en bemiddelaar in
hun toenmalige gesprekken.”
In januari 1943 werd bij hem de diagnose gesteld
van een zeer pijnlijke ziekte, die hij heeft weten
te dragen met sterkte en overgave aan de wil van
God. Eén van zijn collega’s bij de Spoorwegen ge
tuigt: “Het kwam onder ons vaak voor, wanneer
we over de één of andere baas spraken, dat we
zeiden: “Isidoro is een heilige.” Iemand anders die
met hem samenwerkte, verklaarde: “We hebben
zijn gemis buitengewoon sterk ervaren want we
zeiden vaak onder elkaar nadat we zonder hem
achterbleven, dat het voor ons was alsof we geen
vader meer hadden.”

2

De paus heeft de publicatie van een
decreet over zijn deugden goedgekeurd. Zou u ons over enkele van die
deugden willen spreken?
Wat opviel bij Isidoro was zijn volharding in het
gewone, en dat vraagt trouw: hij bleef tot de laat
ste dag van zijn leven trouw aan de verplichtingen
die hij op zich had genomen. Men zou kunnen

denken dat dit gemakkelijk gezegd is, misschien
door een verkeerd beeld van wat heldhaftigheid
betekent: dat woord is geen synoniem voor bui
tengewone prestaties of verbluffende heldenda
den. Heldhaftigheid betekent dat men de deug
den volhardend en lang genoeg beoefend heeft,
daar waar men leeft, in de vervulling van zijn ver
plichtingen als werknemer, burger, vriend, lid van
een familie, enz. Dit is wat Isidoro deed.
Hij hield van zijn beroep en wist dat God hem
had geroepen om de heiligheid te zoeken in zijn
werk. Uit liefde tot God was hij de eerste om naar
zijn werk te gaan, verdroeg met goed humeur en
bovennatuurlijke visie de onaangenaamheden en
onrechtvaardigheden veroorzaakt door sommi
ge van zijn bazen, spande zich in om vriendelijk
te zijn in zijn omgaan met anderen. Hij stond be
kend om zijn gevoel voor rechtvaardigheid en zijn
medeleven met de arbeiders die onder zijn gezag
werkten, maar die ook wisten dat er “met mijnheer

Interview
Isidoro geen ruimte was voor
wanpraktijken.”

3

Wat kan een werknemer vandaag de dag
van Isidoro leren?
De zalige Álvaro del Portillo ken
de Isidoro heel goed en hij had
over hem geschreven dat hij
geleerd had om “het werk van
elke dag te heiligen, met orde en
volharding, de kleine zaken van
elk moment tot in perfectie, met
Liefde, te verrichten. Isidoro was
onvermoeibaar aan het werk. Ik
geloof niet dat iemand zou kun
nen zeggen dat hij hem zijn tijd heeft zien verliezen. En
dat is niet weinig. Maar het is veel moeilijker om deze
werklust te verenigen met een ongewone nederigheid.
Isidoro stond anderen nooit in de weg: [...] Hij werkte
stil en ingetogen, wetend dat het goede geen lawaai
maakt en het lawaai geen goed doet.”
Ik geloof dat Isidoro ons ook een voorbeeld geeft van
consequent christelijke gedrag: hij maakte zich niet
druk over wat anderen zouden zeggen of denken ook
al zou dit leiden tot problemen of moeilijkheden. Eén
van zijn zussen vertelt dat hij meemaakte dat een baas
zich verzette tegen een hogere salaristrap voor Isidoro
met de volgende opmerking: “Wat voor een soort inge
nieur is dat, die elke dag naar de Mis gaat!”

4

Zijn er nu mensen die een devotie
hebben tot Isidoro? Hoe hebben ze
hem gekend?
Isidoro overleed zo’n drieënzeventig jaar geleden.
Weinig mensen zijn nog in leven die hem persoonlijk
zouden hebben gekend. Toch hebben degenen die
met hem omgingen, zelfs vóór zijn dood, de overtui
ging verspreid van de heiligheid van Isidoro. Zo bleef
zijn faam van heiligheid groeien en verspreidde zich
snel onder mensen uit verschillende landen, van alle
leeftijden en uit alle lagen van de maatschappij. Bij
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voorbeeld: een priester die hem
goed kende, pater José López
Ortiz, vroeg bij zijn bisschopsbe
noeming een stukje van de ring
die Isidoro droeg om deze om te
smelten als relikwie in zijn eigen
bisschopsring.
Veel mensen doen een beroep
op de voorspraak van Isidoro
om van God genadegaven en
gunsten te verkrijgen, en in
sommige gevallen, echte won
deren. Bij de postulatie zijn
meer dan 5000 ondertekende
getuigenissen binnengekomen
van gunsten die aan zijn voor
spraak zijn toegeschreven. Zij zijn uiterst verschillend,
en hebben betrekking op de duizenden gebeurte
nissen die zich in het gewone leven voordoen. Maar
veel van hen doen een beroep op hem als aan hun
“ingenieur” telkens als ze te maken hebben met een
technisch probleem, zoals bijvoorbeeld de werking
van een computer die niet aan de slag wil. Maar
Isidoro beperkt zijn voorspraak niet tot de sfeer van
de techniek: hij is bereid om overal te helpen waar
iets ontbreekt.

“Veel mensen doen een
beroep op de voorspraak
van Isidoro om van God
genadegaven, gunsten en
wonderen te verkrijgen”
In de laatste tien jaar zijn bovendien zo’n 390.000
exemplaren gedrukt van het gebedsprentje voor de
privé devotie - niet alleen in de westerse talen, maar
ook andere, zoals het Arabisch, Cebuaans, Chinees, Ja
pans en Tagalog – en er zijn 300.000 exemplaren van
het informatiebulletin afgedrukt. Veel mensen gaan
ervan uit dat Isidoro in de hemel is en maken hem in
hun omgeving bekend als voorbeeld en voorspreker
om hulp van God te krijgen.
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werklust te verenigen met een ongewone nederigheid.
Isidoro stond anderen nooit in de weg: [...] Hij werkte
stil en ingetogen, wetend dat het goede geen lawaai
maakt en het lawaai geen goed doet.”
Ik geloof dat Isidoro ons ook een voorbeeld geeft van
consequent christelijke gedrag: hij maakte zich niet
druk over wat anderen zouden zeggen of denken ook
al zou dit leiden tot problemen of moeilijkheden. Eén
van zijn zussen vertelt dat hij meemaakte dat een baas
zich verzette tegen een hogere salaristrap voor Isidoro
met de volgende opmerking: “Wat voor een soort inge
nieur is dat, die elke dag naar de Mis gaat!”

4

Zijn er nu mensen die een devotie
hebben tot Isidoro? Hoe hebben ze
hem gekend?
Isidoro overleed zo’n drieënzeventig jaar geleden.
Weinig mensen zijn nog in leven die hem persoonlijk
zouden hebben gekend. Toch hebben degenen die
met hem omgingen, zelfs vóór zijn dood, de overtui
ging verspreid van de heiligheid van Isidoro. Zo bleef
zijn faam van heiligheid groeien en verspreidde zich
snel onder mensen uit verschillende landen, van alle
leeftijden en uit alle lagen van de maatschappij. Bij
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voorbeeld: een priester die hem
goed kende, pater José López
Ortiz, vroeg bij zijn bisschopsbe
noeming een stukje van de ring
die Isidoro droeg om deze om te
smelten als relikwie in zijn eigen
bisschopsring.
Veel mensen doen een beroep
op de voorspraak van Isidoro
om van God genadegaven en
gunsten te verkrijgen, en in
sommige gevallen, echte won
deren. Bij de postulatie zijn
meer dan 5000 ondertekende
getuigenissen binnengekomen
van gunsten die aan zijn voor
spraak zijn toegeschreven. Zij zijn uiterst verschillend,
en hebben betrekking op de duizenden gebeurte
nissen die zich in het gewone leven voordoen. Maar
veel van hen doen een beroep op hem als aan hun
“ingenieur” telkens als ze te maken hebben met een
technisch probleem, zoals bijvoorbeeld de werking
van een computer die niet aan de slag wil. Maar
Isidoro beperkt zijn voorspraak niet tot de sfeer van
de techniek: hij is bereid om overal te helpen waar
iets ontbreekt.

“Veel mensen doen een
beroep op de voorspraak
van Isidoro om van God
genadegaven, gunsten en
wonderen te verkrijgen”
In de laatste tien jaar zijn bovendien zo’n 390.000
exemplaren gedrukt van het gebedsprentje voor de
privé devotie - niet alleen in de westerse talen, maar
ook andere, zoals het Arabisch, Cebuaans, Chinees, Ja
pans en Tagalog – en er zijn 300.000 exemplaren van
het informatiebulletin afgedrukt. Veel mensen gaan
ervan uit dat Isidoro in de hemel is en maken hem in
hun omgeving bekend als voorbeeld en voorspreker
om hulp van God te krijgen.

DE EERBIEDWAARDIGE DIENAAR VAN GOD
ISIDORO ZORZANO

Gebed voor

privé-devotie

Almachtige God, U hebt uw dienaar Isidoro
rijkelijk begenadigd bij het uitoefenen van zijn
beroep midden in de wereld. Geef dat ook ik
mijn dagelijkse werk heilig en dat ik het licht
van Christus aan mijn vrienden en collega’s
breng. Gewaardig U uw dienaar te verheerlij
ken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst
die ik U vraag... (eigen intentie). Amen.
Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.
Overeenkomstig de decreten 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 zijn voor
spraak, wordt verzocht dit door te geven aan
de Prelatuur van het Opus Dei in Nederland,
Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam.
E-mail: amsterdam.nl@opusdei.org

Nieuws over de

heiligverklaring

Op 22 december 2016 verklaarde de Congre
gatie voor de Heiligverklaringen Isidoro eer
biedwaardig, waarmee erkend wordt dat hij de
christelijke deugden op heldhaftige wijze heeft
beleefd.
Meer informatie vindt u op www.opusdei.org
Informatiebulletin Isidoro Zorzano. ISSN: 1383-3081
Dit Informatiebulletin wordt gratis verspreid. Wie aan de verspreiding ervan zou willen bijdragen, kan een gift overmaken op:
NL35INGB0009602875, ten name van Opus Dei, Amsterdam.
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