En l'Any sacerdotal proclamat per Benet XVI, la
figura del Dr. José María Hernández Garnica destaca per aquests afanys que, seguint els ensenyaments de sant Josepmaria Escriva, fundador
de l'Opus Dei, van omplir la seva anima de sacerdot: la passió perdonar doctrina i dirigir animes.

que recorda com el va rebre la primera
vegada que es van veure: "Va ser una
conversa molt senzilla i amable. Els dos
érem enginyers. Amb poques paraules
ens vam entendre molt bé. Li vaig explicar tot
alió que em va semblar més essencial de la
meva vida de pietat, deis meus estudis, deis
cercles als quals assistia, etc. Al principi jo
estava una mica amo"fnat; peró aquel! sacerdot
tan natural em va inspirar molta confianga . Vaig
notar que s'adonava perfectament de les meves
disposicions interiors, que m'entenia fins al fons
i, a més, que teníem una manera de pensar molt
similar"3 • Una de les seves parentes explica : "Sé
que era molt amic del meu marit; tenien molta

.... , .... _............. 'l" i0. amh spnt

confianga . En José María venia a casa i tenien
!largues converses, també de direcció espiritual.
Recordo que vaig comentar a en Gabriel la
meva estranyesa perqué parlés de la propia vida
espiritual i obrís !'anima a un cosí : «Precisament
per aixó -em va contestar- perqué em coneix
molt bé, em pot ajudar més» . En José María ens
va casar el 31 de julio! de 1944 a l'església de
Sant lgnasi a Algorta. Portava unes setmanes
ordenat sacerdot, des del 25 de juny. Era el seu
primer casament i així ho va dir a tothom"4 .
Un altre testimoni des d'Alemanya recalca la
seva actitud ministerial: "El Dr. José María ens ha
donat un constant exemple d'esperit de servei.
Teníem la impressió que estava constantment
pensant en els altres. Quan arribava a un Centre,
per exemple, a l'Administració de Müngersdorf
que atenia com a sacerdot, només de veure la
cara d'una persona , semblava que sabia com
esta va interiorment o si tenia alguna preocupació.
Feia la pregunta oportuna i, amb tota confianga ,
tant les residents com les aprenentes de l'ofici
doméstic li explicaven el que els passava;
solia interessar-se per les seves famílies i les
orientava a emprar bé el temps lliure"5 .
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Quan en els últims mesos de vida no va
poder predicar a causa del cancer a la llengua,
va escriure unes meditacions plenes de torga
espiritual. Així es llegeix en un deis testimonis:
"Va ser el 26 de juny de 1972 quan el vaig veure a
Pamplona. Em va preguntar per moltes persones
concretes i intencions de la tasca apostólica a
Alemanya. Li vaig agrair les meditacions que
solia escriure a maquina per als dies de festa,
que ens ajudaven molt. Va treure de la seva
carpeta la meditació del dia anterior, aniversari de
l'ordenació sacerdotal deis tres primers sacerdots
de l'Obra" 1 .
En aquesta meditació, en recordar l'aniversari
de la seva ordenació, es llegeix: "El Pare ens
havia fet veure ben clarament la necessitat de
sacerdots a l'Obra, que arribessin al sacerdoci
després d'haver viscut la vocació propia nostra,
per ajudar amb la predicació a la formació deis
seus germans i percol·laboraren la seva direcció
espiritual, sobretot a través del sagrament de la
Peniténcia" 2 .
Un deis primers que es van dirigir amb el Dr.
José María Hernández Garnica va ser Alfons Par,
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1 Testimoni de Liselolte Kurka , 1 de man( de 2005 , AGP
JHG T-01370
2 Meditació del Dr. José Maria Hernández Garnica escrita el
25 de juny de 1972, Orig ., AGP. JHG E-00238.

3 José Carlos Martín, Obrint horitzons. p. 54
4 Testimoni de Carmen Martinez Rivas , 5 d'octubre de 2005.
AGP JHG T-01248
5 Testimoni de Francis Niewel , 8 de man( de 2005 , AGP
JHG T-01369 .
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Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

En una estampa vaig descobrir que el Dr.
José María havia nascut el mateix día i any que
el meu pare. Vaig decidir encomanar-li els meus
problemes:
Des de feia 8 mesos tenia sense llogar dos
pisos i una plar;a de garatge. Vaig comenr;ar a
resar !'estampa i en menys d'un mes vaig llogarlos tots tres, amb les millors garanties. Avui un
amic em deia que porta un any intentant llogar
un pis al mateix edifici i no l'ha trucat ningú en
els últims mesos.
L.M.R. Madrid

És el primer cop que m'encomano al Dr. José
María per demanar-li un favor, arran d'un full informatiu que em va arribar a les mans. Als deu
dies me'I va concedir.

Des de fa un any tenia pendent de
resolució, per part de l'Administració
de l'Estat, un assumpte oficial de gran
importancia per a mi. Un dia, en entrar a
l'església on solc assistir a Missa, vaig veure un
full informatiu del Dr. José María. Ja estava en el
meu banc quan em vaig aixecar i vaig tornar al
fons de l'església per prendre l'únic full informatiu
que quedava, el vaig llegir i vaig resar l'oració de
!'estampa. Aquell mateix dia, sense esperar-ha,
em van comunicar per sms que el meu assumpte
s'havia resolt favorablement.
No dubto que !'empenta final la va donar el
Servent de Déu i li expresso el meu agra"iment.

S.G-M.G. rebut per correu electrónic

Un deis meus fills portava temps buscant feina, després d'acabar la carrera, peró no li trucaven ni per fer una entrevista. Quan per fi li van
trucar per a una primera entrevista va sortir-ne
desanimat, ja que hi havia seixanta persones
molt preparades; al cap de cinc dies, nova trucada per a un procés de selecció en qué van
quedar-ne quatre. El lloc era només per a un, i
aquest un va ser el meu fill.

Vull agrair i deixar constancia del favor obtingut per la intercessió del Dr. José María. Els
meus pares tenien problemes económics amb
motiu de la jubilació. Com que la familia Garnica
és molt coneguda a Noja, lloc on resideixen ara
els meus pares, vaig decidir encomanar-ho a ell.
En poc temps van aconseguir llogar un restaurant que tenien tancat i s'han solucionat els problemes. Espero i desitjo que el canonitzin aviat.

M. V.R. Cadís

M.B.D. Saragossa
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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 ocupacions quotidianes, per dur !'alegria de la vocació
cristiana a moltes altres 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 Urbá VIII,
declarem que en res no es pretén prevenir gens el
judici de /'autoritat eclesiástica, i que aquesta oració
no té cap finalitat de cu/te públic.
Es prega a/s qui obtinguin grácies per la intercessió de José María Hernández Garnica que les comuniquin a /'Oficina per a les Causes deis Sants de la
Prelatura de /'Opus Dei a Espanya.
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José Carlos Martín de la Hoz: Por los caminos
de Europa. Ed. Palabra, "Folletos Mundo Cristiano",
núm. 745 . Madrid 2004
Documental José María Hernández Garnica. Por
los caminos de Europa (27 min), Goya producciones,
Madrid 2008
José Carlos Martín de la Hoz: Obrint horitzons. Ed.
Església de Santa Maria de Montalegre, Barcelona 201 O
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Noticies de la Causa

treballa actualment en l'elaboració de la Positio
bre la vida i virtuts del Dr. Hernández Garnica .

"lo!"""" """ CJll 11u111es deis que desilgen CV1 auv1 ª' .,,¡
les despeses de !'Oficina per a 1es Causes deis Sants
de la Prelatu~a de l'Opus Dei, que ens arr;bel' per gir
postal, per transferéncia a1 c/c número 0182-4011-570018820005 al BBVA, agéncia urbana del carrer Diego de León, 16, 28006 Madrid; o per altres mítjans

~ le: C; 1w
d1 ''"' $; t: P• ,¡, •t11P d1 l'Opu: Dei a 's• inya.
Diego de León, 14, 28006 Madrid. E-mail: ocs@opusdei.es

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

