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ELSCOMEN~AMENTSDE
LA SEVA VocACIÓ: UN
Tl'JS CLAUS 1
A la tardar de 1934, José María Hernández Garnica conegué l'Opus Dei i el seu Fundador. Només arribar a la Residencia del carrer Ferraz, sant Josepmaria
el saluda i li digué: "Home, Chiqui, molt bé! Té, agafa
aquest martell i uns claus i, apa!, a clavar alla dalt''. El
gest el guanya i des d'aquell moment, se sentí molt
ben acollit, com a casa seva. Estudiava Enginyeria de
Mines a l'Escola Técnica Superior de Madrid.
Les converses amb sant Josepmaria, les estones d'oració, les hores d'estudi i el tracte amb els altres estudiants que sovintejaven DYA, anaven calant
en la seva anima. L'últim any de la seva vida, en una
meditació escrita recordava aquells primers mesos:
"Quan ja tenia 20 anys vaig anar per primer cop per
la Residencia d'estudiants de l'Obra, alla vaig poder
descobrir un món nou, que era donar sentit a la vocació i a les virtuts cristianes, aprendre a tractar amb
Déu fins obtenir el concepte de Fill de Déu. 1 un lent
pero constant ascendir en les virtuts cristianes. És a
dir, que aprenguérem a parlar amb Déu , a conéixer
!'amorosa Providencia divina, el sentit sobrenatural
del treball, que donava un sentit cristia complet a la
nostra vida. 1 tot aixó respirant un aire d'amistat que
ens ensenyava a ser humils, desconfiant de nosaltres mateixos, pero que obria un panorama en descobrir !'alegria de donar"2 .
Li agradaren especialment l'ambient d'alegria
que es respirava i el respecte a les opinions deis altres. Al llarg de la seva vida recorda moltes vegades
que alla hi havia un quadre amb les paraules del Manament de l'Amor, preses de sant Joan. D'aquesta
manera creixia en les animes d'aquells estudiants la
necessitat d'estimar-se i de comprendre els punts
de vista aliens.
Aprengué l'oferiment d'obres i a lluitar per tenir
presencia de Déu. Resava el Rosari, i feia una bona
1
Extracte de: José Carlos Martín de la Hoz, Por los caminos de
Europa , ed. Palabra, Madrid 2004.
2
José Maria HERNÁNDEZ GARNICA, Meditacions, 8.V.1972, AGP,
JHG, E-00069, p. 2.

En els seus viatges per Anglaterra
estona d'oració mental. Per assistir a Missa havia de
matinar, per arribar puntualment a classe a l'Escola
de Mines. Aquest pla de vida l'ajuda a trabar Déu
enmig de les tasques quotidianes.
A poc a poc, el Senyor es fica amb més intensitat en la seva anima, fins que descobrí que li demanava !'entrega de la seva vida sencera. Aquell noi de
maneres elegants, que parlava més amb la mirada
que amb les paraules, decidí respondre a la crida
de Déu el 28 de julio! de 1935. Des d'aleshores augmenta la preocupació apostólica pels seus amics,
als quals convidava perqué rebessin formació cristiana. Amb el seu bon humor i les seves castisses
frases madrilenyes feia riure a tothom.
Chiqui descobrí de seguida, i agraí tota la vida,
l'esperit de familia que des del comeni;:ament es vivía a l'Opus Dei, "on s'estima i es nota constantment
que ets estimat" 3 .
3

José Maria HERNÁNDEZ GARNICA, Meditacions , 28.11.1972, AGP,
JHG, E-00063, p. 1.
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Necessitava un pis ben comunicat, amb
accés a Internet i prop de la gent que conec.
La meva mare em deixa a la tauleta de nit un
full informatiu de Mn. José María, vaig llegir
els favors i vaig veure que n'hi havia un amb
necessitats similars a les meves, per la qual
cosa vaig decidir encomanar-li l'assumpte.
Just una setmana després vaig trobar el que
buscava i n'estic molt agraYda.

ECC
Vull comunicar-los que Mn. José María
em concedí el favor de sortir d'una feina que
no em convenia i entrar en una de nova amb
unes condicions molt favorables , tal com li
vaig demanar en la novena que vaig fer-li.
Dono gracies a Déu per aquest favor.
LFR
Vaig llegir en el primer Full lnformatiu de
Mn. José María el favor que va fer a una persona: trobar una empleada pera la seva mare,
i em vaig animar a encomanar-li la necessitat
urgent que jo tenia, ja que també en buscava
una pera la meva en ple mes d'agost. Abans
d'acabar el mes vaig entrevistar la que reunia
les condicions, després d'haver arreglat els
permisos de treball i de residencia.

CRS
El marit d 'una de les meves amigues portava molt temps sense feina, i la família, amb
tres fills, vivia una situació económica difícil.
Amb la meva bona experiencia en les peticions a Mn. José María, vaig comem;:ar una
novena amb aquesta intenció.
Ahir la meva amiga em demana, a través
del seu marit que, si us plau, no resi més perqué té tanta feina que no la pot atendre. Una
és una feina estable que havíem desitjat des
de ja fa molt de temps.
MS
A una amiga li assignaren una feina en un
institut a 90 km. de la seva ciutat. Per ser el
primer any, l'horari que li posaren no era compatible amb altres obligacions familiars. Vaig
acudir a Mn. José María perqué li canviessin
els horaris afavorint-la, tenint en compte les
seves circumstancies, i a la setmana següent
li comunicaren un canvi a un horari millor.
MJP

ORA CIÓ
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 ordinaria, 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 concediume, per la seva intercessió, el favor que us demano ... (demani's). Així sia.
Parenostre, Avemaría, Gloria.
De conformitat amb els decrets del Papa Urbá
VIII, declarem que en res no es pretén prevenir el
judici de /'Autoritat eclesiástica, i que aquesta oració
no té cap finalitat de cu/te públic.

P TTW-.
José Carlos Martín de la Hoz: Por los caminos
de Europa, ed. Palabra, "Folletos Mundo Cristiano",
n.745, Madrid 2004.

Notícies de la Causa
Aviat acabaran les declaracions deis testimonis
davant el Tribunal diocesa de Madrid.
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