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A finals de 1954, per encarrec del Fundador
de l'Opus Dei, el Dr. José María realitza amb
Alberto Ullastres un llarg viatge per América , per
impulsar la marxa deis apostolats que s'havien
iniciat anys enrere: Estats Units, Méxic, Guatemala, Vener,;uela, Colombia, Xile, Equador, Perú
i Argentina. Poc després torna a sortir pera fer
una tasca semblant a Anglaterra i Irlanda.
L'any 1957 fou destinat a Franr,;a. Des d'aleshores fins a 1972 va estar fara d'Espanya , passant d'un país a un altre. Visqué a Anglaterra,
Irlanda, Franr,;a, Alemanya, Austria , Su'fssa ,
Holanda i Bélgica.
Mn. José María realitza el treball d'arrelar els
apostolats de l'Obra a cada país. Quan el vaig
conéixerel 1963, tot i que /'Obra aA/emanya era
una cosa minúscula, par/ava del que seria amb
el temps amb un convenciment tal, que sense
una fe gegant no es podia entendre. Sense disposar de mitjans materials i tenint els peus molt
a terra animava a /fangar-se a conéixer gent, a
treba/lar en tots els /loes, tot i que no es veiés
el fruit de /'aposto/at2 .
Ho confirma el Dr. Steinkamp, sacerdot de
l'Opus Dei, respecte d'Holanda: Era tónica constant en les se ves converses amb nasa/tres, que
tinguéssim fe en Déu. Els temps de comen9ar

una labor són difíci/s, peró nasa/tres havíem de
ser alfó permanent. El Fundador de /'Obra havia
hagut de superar molts obstac/es, peró /'Obra
havia anat sempre endavant3.
La seva deficiencia d'audició no li facilitava
aprendre idiomes. La seva humilitat i realisme
el duien a servir sense escarafalls, pero també
acceptant les seves limitacions: A la meva
manera de veure, tenia certa dificu/tat d 'expressió; tot i aixó, tenia do de gents, inspirava
una gran confian9a, tenia molt sentit de /'humor,
sabia fer bromes amb gran delicadesa, estima
i oportunitat4.
L'any 1961 arriba aAlemanya. La seva aportació apostólica fou notable: Ambla seva vinguda
canvia tot. És a dir, ens sentírem segurs, protegits i dirigits. Pera mi, tenir Mn. José María,
era com tenir el nostre Fundador amb nasa/tres.
Mn. José María tenia identitat de criteri, completament /leial al seu esperit i tenia, a més, una
inte/-ligéncia molt practica i excepcional.
No es pensi que pera Mn. José María aquest
encarrec era cosa facil. L/avors estava per damunt deis cinquanta; a aquesta edat un ja no
esta per aventures, incomoditats materials i haver d'enfrontar-se a una mentalitat tan diferent,
etc. / com s'interessava pe/ seu nou país!5
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Paragrafs extrets de: José Carlos Martín de la Hoz, Por los caminos
de Europa, folletos MC 745, ed. Palabra, Madrid 2004.
2
José Gabriel de la Rica, AGP, JHG, T-00045, p. 1.

3
Hermann J. Steinkamp, AGP, JHG, T-00054, p. 1.
' María Jesús Luna Hervera, AGP,JHG, T-00029, p. 2.
' Alfons Par Balcells, AGP, JHG, T-00043 , pp. 6-7.

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

en
~

o
~

L.1-i

Escric des de Toronto per deixar constancia
d'un favor que he rebut perla intercessió de
Mn. José María Hernández Garnica . Esti c,
des de primers de juliol , fent una estada d'investigació de dos mesos a la Universitat.
Com que vise i treballa a Barcelona havia
de trobar un apartament per aquests dos
mesos . Vaig buscar informació a Internet tot
pensant que em seria molt difícil o impossible trobar un lloc adient ; els pisos que es
llogaven eren molt cars i els que tenien preus
assequibles eren a barris molt allunyats de
la Universitat.
Per aquel Is dies vaig llegir una publicació
sobre la vida de Mn . José María que em
deixa molt impressionada , per l'exemplar
servei a Déu que dona una persona amb
les seves capacitats humanes i inteHectuals .
Com obrí l'expansió de l'Opus Dei per molts
pa"lsos , li vaig demanar que m'ajudés a abrirme pas a Toronto . Poc temps després vaig
contactar per Internet amb una senyora que
llogava un pis exactament els dos mesos de
la meva estada i a un preu raonable. El pis
era bonic i era a uns 1O minuts caminant de
la Universitat.
El que més crida l'atenció és que la senyora em lloga el pis a mi , tot i haver-hi més
persones interessades que contactaren des
de Toronto . Ella mateixa em digué que era un
miracle que hagués trobat aquest pis.
Estic convenr;:uda que aquest "miracle" fou
gracies a la intercessió de Mn . José María .

A. E.
Havia de revisar el meu grau d'invalidesa
davant l'administració autonómica, per haver
patit una important intervenció quirúrgica . De
l'augment d'aquest grau depenia una important rebaixa en els meus impostas. Em deien
que seria molt difícil d'aconseguir-ho.
Em vaig encomanar al Servent de Déu
resant-li diariament l'Oració ; vaig passar un
reconeixement idos mesos després m'enviaren el resultat. M'havien concedit una puntuació molt alta i, a més, el dret a sol·licitar
uns serveis de transport i aparcament molt
interessants . Tinc la seguretat que ha estat
un favor de Mn . José María . Gracies.
C.C.G.

ORACIÓ
Senyor, Déu nostre, que heu volgut comptar
amb el vostre servent José María, sacerdot,
per estendre en diversos llocs del món la crida
a santificar-se en la vida ord inaria, ajudeu-me
a seguir Jesucrist i a tractar-lo en les meves
ocupacions quotidianes, per dur !'alegria de
la vocació cristiana a altres moltes animes.
Glorifiqueu el vostre servent José María i concediu-me, per la seva intercessió, el favor que
us demano ... (demani's). Així sía.
Parenostre, Avemaría, Gloria.
De conformitat amb els decrets del Papa
Urba VIII, d&clarem que en res no es pretén
prevenir el judici de l'Autoritat eclesiastica, i que
aquesta oració no té cap finalitat de cu/te públic.
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José Ca rlos Martín de la Hoz: Por los caminos de
Europa. Ed. Palabra, "Folletos Mundo Cristiano", n. 745.
Madrid 2004

N otícies de la Causa
Ens trobem a la fase d'investigació diocesana. Des de
fa uns meses, hi van compareixent els testimonis presentats pel Postulador, per prestar la seva declaració
davant el Tribunal de Madrid.
Agra"i"m les almoines que ens envien pera col·laborar en
les despeses de !'Oficina pera les Causes deis Sants de la
Prelatura de !'Opus Dei, que ens arriben per gir postal; per
transferencia al e/e número 0182-4017-57-0018820005 al
BBVA, agencia urbana del carrer Diego de León , 16, 28006
Madrid; o per altres mitjans.
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