
Presenciar el beat Àlvar celebrar l’Eucaristia era una cosa que 
impressionava molt. Recollim aquí el testimoni de diverses 

persones que van participar moltes vegades a la seva 
Missa diària.

“La Missa era per a ell, en paraules de Josepmaria 
Escrivà, el centre i l’arrel de la vida interior. Sempre es 
preocupava de celebrar-la amb el recolliment degut, 
sense distreure’s, per grans que fossin les exigències de 
la seva agenda. La seva prioritat més gran en planejar els 
viatges era que hi hagués temps suficient per a la Missa. 

El sacerdot que l’ajudava habitualment explicava que 
celebrava la Missa amb gran recolliment, pausadament, 

embegut al misteri que estava celebrant” (John F. 
Coverdale, Saxum. Vida de Álvaro del Portillo. Madrid 2014, 

pàg. 210).

“He participat moltes vegades a la Missa celebrada pel beat Àlvar. 
La seva atenció i pausa denotaven que assaboria el valor infinit 

del sacrifici eucarístic, prodigi inefable que l’Omnipotència de 
Déu renova cada dia, sintetitzava. Mai no denotava presses, 
ni tan sols quan l’hora era matinera, perquè començava un 
llarg viatge. Cuidava amorosament els detalls. Vivia a fons 
els quatre fins de la Missa: adoració i gratitud, desgreuge i 
súplica. I es ficava de ple als textos litúrgics. De fet, al·ludia 
moltes vegades a les lectures o a les oracions del dia, a 
passatges que havien colpejat especialment la seva ànima. 
Per sobre de tot, m’impressionava la intensitat en consagrar: 
la pausada pronunciació de les paraules, natural i solemne 
alhora; l’elevació del cos i de la sang, amb la mirada fixa a 
les espècies eucarístiques, mentre allargava al màxim els 
braços –la meva sensació personal era com unió del cel 
i de la terra gairebé física en aquell instant inefable–; la 
detinguda genuflexió” (Salvador Bernal, Recuerdo de 
Álvaro del Portillo. Prelado del Opus Dei. Madrid 1996, 5a 

ed., pàgs. 86-87).
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Vivia la Missa sense presses, immers en Déu

“No ens acostumem mai a celebrar o participar a la santa Missa”

     BEAT



Convençut de la seva importància, el beat Àlvar va predicar i escriure molt sobre la santa 
Missa. Recollim aquí tres textos sobre el valor de l’Eucaristia.

“La Missa. No ens acostumem mai a celebrar-la o a participar al sant sacrifici! Un ànima de fe […] 
reconeix en el sacrifici de l’altar el portent més extraordinari que es porta a terme en aquest 
món nostre. Assistir a la Missa –per als sacerdots, celebrar-la– significa tant com deslligar-se 
dels llaços caducs de lloc i de temps, propis de la nostra condició humana, per situar-nos al cim 
del Gòlgota, al costat de la creu on Jesús mor pels nostres pecats, participant activament en el 
seu sacrifici redemptor” (Àlvar del Portillo, Orar. Como sal y como luz (Madrid 2013, núm. 241).

“Com ens hauríem comportat, si haguéssim 
tingut la gràcia d’acompanyar Crist en 
aquelles hores amargues, al costat de la 
santíssima Verge, sant Joan i les santes 
dones, sabent que es complia l’alliberament 
del gènere humà, la redempció de les nostres 
ànimes i dels nostres cossos? Sens dubte, 
hauríem buscat una unió intensa i immediata 
amb el nostre Redemptor, en l’adoració, 
en l’acció de gràcies, en la reparació i la 
impetració que, durant aquells moments, 
Jesucrist presentava a Déu Pare per 
nosaltres. Doncs, mediteu-ho bé!, així ha de 
transcórrer la nostra Missa cada jornada. 
Perquè en el sacrifici de l’altar, el mateix Crist 
Senyor Nostre, que va morir i va ressuscitar 
i va pujar al cel, continua immolant-se a Déu, 
ara per mitjà del sacerdot, i ens aplica els 
infinits mèrits que ens va guanyar a la creu” 
(Àlvar del Portillo, Orar. Como sal y como luz. 
Madrid 2013, núm. 242).

“Preguntem-nos: com visc la santa Missa i 
com influeix a la meva jornada? Em preparo 
amb intensitat durant el temps de la nit, per 
participar conscientment, pietosa i activa en 
aquest prodigi inefable que l’Omnipotència 
de Déu renova cada dia? M’esforço també 
a cuidar la meva compostura exterior i, 
per descomptat, l’atenció al sant sacrifici? 
M’uneixo al diàleg litúrgic —Crist a l’altar!—, 
seguint les oracions litúrgiques amb dignitat, 
atenció i devoció, sense presses, assaborint 
cada paraula? M’esforço per millorar aquest 
estar amb Crist i, per ell, amb el Pare i amb 
l’Esperit Sant, a la santa Missa diària? Ajudo 
altres persones a viure aquella urbanitat de 
la pietat a què es referia el nostre Pare [sant 
Josepmaria] (Camí, 541), que ha de distingir 
l’home i la dona de fe real i operativa? Com és 
la meva acció de gràcies després de rebre el 
Senyor?” (Àlvar del Portillo, Orar. Como sal y 
como luz. Madrid 2013, núm. 249).

EL VALOR DE LA SANTA MISSA



Essent jove estudiant, a Madrid, el beat Àlvar 
va dedicar gran part del seu temps lliure a 
ajudar els altres.

Als anys 30 del segle XX anava a
la parròquia de Sant Ramon Nonat, 

situada al populós barri de
Puente de Vallecas.

Es va fer catequista d’aquesta església el 1934 
i va continuar ajudant les famílies de la zona a 
través de la seva tasca social.

La parròquia de Sant Ramon Nonat
dedica la seva Obra Social al beat Àlvar del Portillo

Al començament del 2014, després de la 
publicació de l’exhortació apostòlica Evangelii 
Gaudium, del Papa Francesc, el grup de Càritas 
de la parròquia es va contagiar de l’esperit 
d’aquest document i va crear el menjador 
social “San José”, per repartir menjar a famílies 
desfavorides i a captaires.
 
Poc temps després, i en el context de la 
beatificació del beat Àlvar, van batejar la 
seva institució amb un nou nom: Obra Social-
Familiar beat Àlvar del Portillo.

Amb aquest gest, van voler dedicar el treball 
ordinari a la figura d’aquell jove estudiant i 
catequista que fa noranta anys convidava a 
pregar i assistir a missa diàriament.

Aquesta institució és avui un 
dels centres d’ajuda social més 

importants de la zona.

Alguna de les seves accions, com el 
repartiment de menjar diari a més de 1.000 
persones durant el confinament de 2020, es 
va difondre per tot el món i va aparèixer al 
prestigiós canal BBC News.



Em va ajudar a vendre la collita

Som productors de fruiters, hortalisses 
i gallines criolles de camp. La collita de 
tomàquets va ser molt abundant i no tenia on 
vendre aquesta quantitat. Pel motiu que tots 
coneixem, no podia sortir de la casa. El beat 
Àlvar és patró en el negoci. Li vaig dir “Alvarito, 
Alvarito, ven els tomàquets” i el mateix dia 
vaig rebre un missatge sol·licitant tota la 
producció de tomàquets. La persona va venir 
a buscar-los i va quedar feliç per la qualitat 
dels tomàquets.

E.S.D. – Xile

Després de la caiguda no va patir cap mal

Jo estava a càrrec de la meva néta de tres 
mesos, quan de sobte em va caure des del 
cotxe a terra. Vaig prendre una relíquia del 
beat Àlvar i juntament amb la mare del nadó 
vam resar la pregària de la seva estampa. Les 
meves amigues de Charwick Study Center, 
igual que la meva família, van resar a través 
del beat Àlvar. El metge va trobar que la nena 
no va patir cap mal i a més no tenia ni tan sols 
evidència d’un cop. Gràcies, beat Àlvar.

S.A. – Estats Units

FAVORS CONCEDITS

ORACIÓ
Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat 
Àlvar, bisbe, la gràcia de ser, amb l’ajut de la Mare 
de Déu, un pastor exemplar en el servei a l’Església 
i fill i successor fidelíssim de sant Josepmaria, 
fundador de l’Opus Dei: feu que jo sàpiga també 
respondre amb fidelitat a les exigències de la 
vocació cristiana, transformant tots els moments 
i les circumstàncies de la meva vida en ocasió 
d’estimar-vos, i de servir al Regne de Jesucrist. 
Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, 
i concediu-me per la seva intercessió el favor que 
us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria.
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