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Najukochańsi, niech Jezus zachowa moje córki i moich synów! 

Z radością przekazuję wam wiadomość, że dzisiaj otrzy-
małem potwierdzenie decyzji Ojca Świętego Franciszka, iż ce-
remonia beatyfikacji Guadalupe Ortiz de Landazuri odbędzie 
się w Madrycie, w sobotę 18 maja 2019 roku. 

Choć różne szczegóły tych obchodów zostaną dopiero 
ustalone, informacja ta napełniła nas wdzięcznością wobec 
Boga i wobec Ojca Świętego. Zapraszam was, abyście razem 
ze mną prosili Guadalupe w intencjach Papieża, szczególnie 
w intencji prac ojców synodalnych zebranych w tych dniach 
w Rzymie, aby zająć się młodymi, wiarą i rozeznaniem 
powołania. 

Wydarzenie to dokładnie podkreśla jak życie poświęcone 
służbie Boga i innych, także najbardziej potrzebujących, może 
być pełne radości i sensu, tak jak widzimy to w życiu przyszłej 
błogosławionej. Guadalupe umiała znaleźć Boga w codzien-
nym wykonywaniu swojej pracy naukowej i dydaktycznej, 
w różnych zadaniach formacyjnych i związanych z zarzą-
dzaniem, które święty Josemaria jej powierzał, a także w cho-
robie przeżywanej w duchu głęboko chrześcijańskim. 

Ci, którzy ją znali, podkreślają jej radość i dobry humor – 
zakorzenione w świadomości, bycia córką Bożą – towarzy-



szące determinacji i inicjatywie, które ukształtowały w niej 
serce uniwersalne. Jej przykład jest odbiciem, że Pan chce od 
nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, 
dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi 
i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwod-
nionym, pustym (Gaudete et Exsultate, nr 1). 

Uważam za opatrznościowy zbieg okoliczności, że beaty-
fikacja będzie miała miejsce w rocznicę Pierwszej Komunii 
Guadalupe. Fakt ten przypomina nam, że postawienie Jezusa 
w centrum naszego życia oznacza większe zagłębienie się 
w modlitwę kontemplacyjną w świecie i pomoc innym, aby szli 
drogami kontemplacji (List, 14 II 2017 r.). 

Guadalupe będzie pierwszym wiernym świeckim z Opus 
Dei wyniesionym na ołtarze. Jest to pewne przypieczętowanie 
drogi, którą Pan Bóg dał zobaczyć świętemu Josemarii 2 paź-
dziernika 1928 roku, którego 90 rocznicę dopiero co świętowa-
liśmy. 

Z miłością błogosławi was, wasz Ojciec 

 


