
ZALIGE ÁLVARO DEL PORTILLO
bisschop en prelaat van het Opus Dei

GEBED

God, barmhartige Vader, U hebt de zalige bisschop 
Álvaro de genade verleend om, met de hulp van 
de heilige Maagd Maria, een voorbeeldige herder 
te zijn in dienst van de Kerk en een trouwe zoon 
en opvolger van de heilige Jozefmaria, stichter 
van het Opus Dei. Geef dat ook ik trouw beant-
woord aan de eisen van mijn roeping als christen 
en dat ik van alle ogenblikken en omstandigheden  
van mijn leven gebruik weet te maken om U te  
beminnen en het Koninkrijk van Jezus Christus 
te dienen. Gewaardig U de heiligverklaring te  
schenken van de zalige Álvaro en verleen mij op zijn 
voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). 

Amen.

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader.



 De zalige Álvaro del Portillo werd op 11 maart 1914 in Madrid 
geboren in een groot en diepgelovig gezin. Hij was Medewerker 
Openbare Werken, promoveerde als civiel ingenieur en was ook  
doctor in de filosofie (historische richting) en in het kerkelijk recht. 
 Vanaf  1935 maakte hij deel uit van het Opus Dei. Bij zijn werk 
en dagelijkse plichten was hij zeer trouw aan de christelijke roeping 
en hij bracht studiegenoten, collega’s en vele andere mensen dichter 
bij God.
 Na zijn priesterwijding in 1944 richtte hij zich volledig op 
zijn pastorale werk. In 1946 verhuisde hij naar Rome. Hij diende 
de Kerk ook door met toewijding de vele taken te vervullen die de 
Heilige Stoel hem toevertrouwde, in het bijzonder tijdens het Twee-
de Vaticaans Concilie. Op 15 september 1975 werd hij aangewezen 
als eerste opvolger van de heilige Jozefmaria.
 Op 28 november 1982, bij het oprichten van het Opus Dei als 
personele prelatuur – die bestaat uit lekengelovigen en seculiere 
priesters – benoemde paus Johannes Paulus II hem tot eerste pre-
laat van deze kerkelijke instelling en in 1991 wijdde hij hem bis-
schop. Zijn bestuurs werkzaamheden kenmerkten zich door een diepe  
verbondenheid met de paus en de andere bisschoppen, een volledige 
trouw aan de stichter en zijn boodschap, en een onvermoeibare  
pastorale inzet.
 De Heer riep zijn goede en trouwe dienaar tot zich in de vroege 
morgen van 23 maart 1994, enkele uren na zijn thuiskomst van een 
pelgrimsreis naar het Heilig Land, waar hij met veel liefde de plaatsen 
bezocht waar Jezus geleefd heeft. Nog dezelfde dag kwam de heilige 
Johannes Paulus II bidden bij zijn stoffelijk overschot, dat nu rust in 
de crypte van de prelaatskerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede, in 
de Viale Bruno Buozzi 75, Rome. 

Hij werd zalig verklaard op 27 september 2014.

Nadere informatie: www.alvarodelportillo.org.  
Wie een gunst heeft ontvangen op voorspraak van de zalige 

Álvaro del Portillo, wordt verzocht dit door te geven aan 
de Prelatuur van het Opus Dei, Jan Luijkenstraat 52, 
1071 CS  Amsterdam. E mail: info.nl@opusdei.org. 

Met kerkelijke goedkeuring. 


