Alfonus van Orozco
1500 – 1591
geliefd predikant
aan het hof en bij het volk,
sober en bescheiden,
biechtvader van
twee koningen
Terwijl de leergierige en intelligente Alfons studeert aan de universiteit van Salamanca,
komt hij in contact met Thomas van Villanova, de prior van het Augustijnse convent aldaar.
Aangetrokken door diens preken besluit hij in te treden en wordt in 1527 tot priester
gewijd. Inmiddels hebben de augustijnen bij hem zo’n diepe spiritualiteit en grote
welsprekendheid voor de verkondiging van het Woord gezien, dat zij hem benoemen tot
predikant.
Vanaf zijn 30ste bekleedt hij vele leidinggevende functies met respect en liefde voor zijn
medemensen. In navolging van Augustinus schrijft ook hij zijn Confessiones; hij schrijft
tevens over de geschiedenis van zijn orde en hoopt zo goede mensen aan te moedigen tot
een innerlijke hervorming. In die zin is hij verantwoordelijk voor de oprichting van vele
nieuwe Augustijnse kloosters. Hij schrijft vele boeken in het Spaans in een toegankelijke stijl
om ook buiten de orde de christelijke spiritualiteit te verspreiden.
In 1554, wanneer hij prior is van het convent in Valladolid, is zijn reputatie als predikant
inmiddels zo groot dat hij door koning Karel V tot hofprediker en raadsman wordt
benoemd. Hij gaat echter niet aan het hof wonen. Wanneer Philips II de hofhouding van
Valladolid naar Madrid verplaatst in 1561, moet pater Alfons meeverhuizen, maar neemt
opnieuw zijn intrek in een convent, het 'St. Philips de Koninklijke'. Hoewel hij nu buiten de
jurisdictie van zijn orde valt en ook een toelage ontvangt, wijst hij alle privileges af en blijft
trouw aan zijn sobere levensstijl en aan zijn orde. Terwijl hij altijd aanwezig is bij het
dagelijks koorgebed in het convent, bezoekt hij ook de zieken, de gevangenen en de armen.
Zijn omgang met de high society tast zijn levenswijze niet aan, hij blijft in alles de eenvoud
zelve. Hij is bij alle klassen van de bevolking even geliefd.
Tegenwoordig is deze heilige nauwelijks bekend. Echter in het Madrid van 1561 dat
toen hofstad werd, werd pater Orozco de rest van zijn leven –zeer tegen zijn zin- 'de heilige
van St. Philips’ (convent) genoemd: "el santo de San Felipe".
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