Beatifiquen la primera persona laica de l'Opus
Dei: dona, química i emprenedora
Dij, 16/05/2019 per Catalunya Religió

(Opus Dei) El dissabte 18 de maig l'Església comptarà amb una nova beata, la
doctora química i investigadora espanyola Guadalupe Ortiz de Landázuri
(1916-1975), que serà beatificada en una cerimònia que presidirà el cardenal
Becciu, prefecte de la Congregació de les Causes dels Sants, i que se celebrarà al
recinte de Vistalegre a partir de les 11 h.
Juntament amb el cardenal Becciu, concelebraran el cardenal arquebisbe de
Madrid Carlos Osoro, el prelat de l'Opus Dei, Fernando Ocáriz, així com diversos
cardenals, bisbes i sacerdots.
Després de la lectura del missatge del papa Francesc i la fórmula solemne de
beatificació es descobrirà la imatge de la nova beata i les seves relíquies seran
portades a l'altar per a ser venerades.
Diumenge 19 se celebrarà al mateix lloc la Missa d'acció de gràcies, presidida per
Fernando Ocáriz, que també es reunirà durant el cap de setmana amb les persones
que s'han desplaçat a Madrid per a aquest esdeveniment.
Més de 60 països
El recinte de Vistalegre s'omplirà amb pelegrins ja inscrits, dels quals tres mil
procedeixen de més de 60 països, especialment Mèxic, on la nova beata va
treballar sis anys i va obtenir-ne la nacionalitat. Molts altres seguiran la cerimònia
per televisió, a través de Trece TV i per streaming des del web de l'Opus Dei.
Associacions, parròquies i col·legis seguiran la cerimònia des d'altres llocs
habilitats amb pantalles. La beatificació també serà retransmesa per canals
internacionals com EWTN (Llatinoamèrica i els Estats Units), MA Visióny i ESNE
TV (Mèxic), la peruana JN19, Laudato TV (Croàcia) o Telepace (Itàlia).
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Els pelegrins podran resar davant les restes mortals de Guadalupe en el Reial
Oratori del Cavaller de Gràcia (Gran Via, 17, de Madrid), i visitar l'Exposició
"Guadalupe. Viu l'experiència", inaugurada ahir a la nit al col·legi Tajamar (carrer
Pío Felipe, 12, de Madrid), i que estarà oberta fins al dia 30 de maig.
Beques Harambee
Al costat de la col·laboració de joves voluntaris per a la bona marxa de les
trobades, l'organització demanarà l'ajuda i almoina dels assistents per a la dotació
de cent beques per a científiques africanes, que gestionarà l'ONG Harambee.
El comitè organitzador de la beatificació es va plantejar des de l'inici que
poguessin participar persones que no es desplacen a Madrid, a través del web
http://www.guadalupeortizdelandazuri.org, on hi ha també recursos per conèixer la
seva vida i el programa d'actes, així com dades de la Causa i de la curació
miraculosa atribuïda a la seva intercessió.
App de la beatificació
L'app "Beatificació de Guadalupe Ortiz de Landázuri", disponible en espanyol i en
anglès, compta amb tres etapes ("Preparar", "Viatjar" i "Madrid"), que es van
habilitant progressivament. Els continguts recreen l'experiència de viatjar i assistir
a la beatificació.
Llibre electrònic
El llibre de la beatificació inclou el programa d'actes, informació útil, els textos de
la cerimònia i de la missa d'acció de gràcies, els llocs de Madrid relacionats amb
Guadalupe i la informació sobre "Beques Guadalupe". Es pot descarregar en
format epub, pdf o mobi.
Entre altres materials figuren els llibres En vanguardia, de Mercedes Montero,
Letras a un santo, que recull les seves cartes a sant Josepmaria, i el multimèdia
Guadalupe.
Primera persona laica de l'Opus Dei
La nova beata va néixer a Madrid, el 12 de desembre de 1916. Va estudiar
Químiques, i va ser una de les poques dones que cursaven aquests estudis en
aquella època (1933). A Madrid es va dedicar a la docència i a la investigació, va
realitzar el doctorat i va desenvolupar una gran activitat professional i
evangelitzadora. En altres etapes de la seva vida va viure a Mèxic i Roma.
És la primera persona laica de l'Opus Dei que és beatificada i va ser una de les
col·laboradores més pròximes del fundador sant Josepmaria. "L'alegria contagiosa,
la fortalesa per afrontar les adversitats, l'optimisme cristià i la seva entrega als
altres", són algunes de les notes que la caracteritzen, segons el decret de la
Congregació de les Causes dels Sants. El text del decret promulgat per la
Congregació recull com Guadalupe va viure en grau heroic les virtuts, i "es va
lliurar completament i amb alegria a Déu i al servei de l'Església, i va
experimentar intensament l'amor diví".
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