
Butlletí de l’Oficina per a les Causes dels Sants. Prelatura de l’Opus Dei. Espanya

Entre els cristians que moren amb fama de san-
tedat, l’Esperit Sant en suscita alguns com a mo-
dels i intercessors del Poble de Déu. També en 
els nostres dies, com en tota la història, l’Església 
proclama nous sants i s’obren nous processos de 
canonització.

Com assenyala la Instrucció Sanctorum Mater 
de la Congregació de les Causes dels Sants, de 
17 de maig de 2006, l’inici de tot procés de cano-
nització és la comprovació que hi ha una estesa 
i consolidada fama de santedat i de favors. En el 
cas de Mn. José María, són molts els que van a la 
seva intercessió davant de Déu. Un gran nombre 
de persones s’acosten a resar-li a la tomba, que 
es troba a l’església de Montalegre, a Barcelona. 
Transcrivim una carta que dóna idea de com n’es-
tà d’estesa la devoció privada:

“Benvolguts amics de l’Oficina de les Causes 
dels Sants: els enginyers de mines som un col·lec-
tiu poc nombrós a Espanya. Entre nosaltres, quan 
un company de professió acudeix a un altre des 
de qualsevol punt del país, sempre és ben atès, 
encara que no el conegui de res. Per què hauria de 
desaparèixer aquesta confraternitat quan acudim a 
un company que ja està en el més enllà, gaudint de 
la presència de Déu? Un dia i un altre ho comprovo 
quan demano favors a mossèn José María Hernán-
dez Garnica. Sempre atén les meves peticions.

Un amic, que no és creient, m’explicava els 
seus problemes. De seguida li vaig dir: no et 
preocupis, li demanaré a un enginyer que va 
per sant que t’ajudi. Eren quatre problemes: la 
salut de la seva mare, que havia recollit unes 
anàlisis i li havien dit que anés amb urgència al 
metge; el seu gendre, que s’havia quedat sen-
se feina; casa seva, que volia vendre, perquè 
era massa gran i massa cara per mantenir-la, 
i preferiria viure en un pis més petit; i la seva 
ocupació, perquè l’havien baixat de categoria i 
de sou després d’una reorganització a la feina. 

Després d’unes setmanes resant l’estampa a 
Mn. José María per aquestes intencions, han arri-
bat les solucions, una darrere l’altra: el problema 
de la seva mare ha quedat només en les molès-
ties pròpies de la seva edat; el gendre ha trobat 
feina; li acaba de sortir un comprador interessat 
en la casa; i ha fet ja dues entrevistes d’on pot 
venir una feina amb millors condicions de treball. 

Vull deixar constància del meu agraïment per 
aquests favors, i que Mn. José María no es pren-
gui malament que en segueixi demanant d’altres, 
ja que la llista de necessitats de la família i dels 
amics és llarga”.

JGT  (26 de juliol 2014)

Sempre atén les meves peticions 

El servent de Déu
José María Hernández Garnica
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“Entre els enginyers de mines, 
quan un company de professió 
acudeix a un altre sempre és ben 
atès. Per què hauria de desa-
parèixer aquesta confraternitat 
quan acudim a un company que 
ja està gaudint de la presència de 
Déu? En José María sempre atén 
les meves peticions”.

En José María, segon per l’esquerra a la 
segona fila, amb els seus companys de 
l’Escola d’Enginyers de Mines.



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 ordinària, ajudeu-me 
a seguir Jesucrist i a tractar-lo en les ocupaci-
ons quotidianes, per dur l’alegria de la vocació 
cristiana a moltes altres ànimes. Glorifiqueu el 
vostre servent José María i concediu-me, per 
la seva intercessió, el favor que us demano... 
 
Parenostre, Avemaria, Glòria.

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, 
declarem que no s’intenta prevenir el judici de l’Autoritat 
eclesiàstica, i que aquesta pregària no té cap finalitat de 
culte públic.

Es prega els qui obtinguin gràcies, per la intercessió 
de José María Hernández Garnica, que les comuniquin 
a l’Oficina per a les Causes dels Sants de la Prelatura de 
l’Opus Dei a Espanya.

Noticies de la Causa
Actualment està en elaboració la Positio sobre la 

vida i virtuts de Mn. José María.

Agraïm els donatius dels qui desitgen col·laborar en 
les despeses de l’Oficina per a les Causes dels Sants 
de la Prelatura de l’Opus Dei. Es poden enviar per gir, 
per transferència al compte bancari de l’Associació de 
Cooperadors de l’Opus Dei amb IBAN número ES53 
2100 1547 7502 0024 4065 i BIC, CAIXESBBXXX a 
La Caixa, (agència urbana del carrer Cartagena, 4, 

28028 Madrid); o per altres mitjans.

• José Carlos Martín de la Hoz: Por los caminos de Europa. 
Ed. Palabra, “Folletos Mundo Cristiano”, nº 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 2010.

• José Carlos Martín de la Hoz: Roturando los caminos. Ed. 
Palabra, Madrid 2012.

Publicacions

Un amic meu va tenir una greu infecció en una cama i va 
estar a punt que la hi amputessin. Quan se li va aturar la 
infecció va estar ingressat a l’hospital dos mesos i l’anava 
a veure sovint. El seu estat era estacionari i la ferida no 
cicatritzava. Li van implantar una pell sintètica sense 
èxit, ja que la va rebutjar. Els metges no hi veien solució. 
Li vaig donar una estampa de Mn. José M. Hernández 
Garnica perquè resés per la seva curació. Al cap de nou 
dies va passar un altre cirurgià especialitzat en circulació 
i va veure clar que l’havien d’operar i posar una vena 
per facilitar el reg sanguini a la ferida. Després d’aquesta 
intervenció ha millorat molt, li han donat l’alta amb un 
empelt de pell i evoluciona molt bé. Els dos atribuïm la 
millora a Mn. José M., que va fer que, al cap de nou dies 
de resar, passés a veure’l el cirurgià més adequat. 

ALl

Fa un parell d’anys vaig llegir la biografia de José 
María Hernández Garnica. La veritat és que em va 
agradar la manera afectuosa d’anomenar-lo, Chiqui. 
Em va semblar una persona molt propera i quan el 
meu marit es va quedar sense feina, hi vaig recórrer 
per demanar-li que trobés feina aviat, i de moment 
hem anat sortint de les dificultats. Sento que en Chiqui 
“des del cel” ens cuida i ens envia petits miracles, que 
ens ajuden a superar aquests moments difícils.

MG
Havia de pagar un deute d’una tasca social que 
realitzem i me’n faltava una bona quantitat. Era el dia 
que se celebrava a Montalegre la Missa en l’aniversari 
de la mort de Mn. José María. Vaig mirar la seva tomba 
i li vaig demanar que m’ajudés, i en aquest moment 
vaig veure un amic i li vaig demanar la quantitat, 
explicant per què era. Em va contestar: d’acord. I em 
va fer arribar els diners. 

JJV

Des de fa anys per motius professionals em desplaço 
a Irlanda unes setmanes i, com que sé que Mn. José 
María va impulsar la tasca de l’Obra aquí, i ja m’ha 
fet algun favor, tinc el costum d’encomanar-li les 
diverses necessitats que em puguin sorgir durant les 
meves estades en aquest país. En l’últim viatge em 
va entrar un virus a l’ordinador que m’estava tornant 
boig des de feia bastants dies. Apareixia en totes les 
pàgines web a les quals accedia, fins i tot en la del 
meu compte bancari, i començava a amoïnar-me 
que pogués acabar donant-me algun disgust més 
gran. Vaig passar l’antivirus a tot el sistema i, encara 
que va detectar i aïllar diversos arxius infectats, no 
va acabar de solucionar el problema. Al final, vaig 
decidir encomanar-ho a Mn. José María i vaig trobar 
les adreces web estranyes que estaven pertorbant el 
funcionament normal de l’ordinador. Li estic molt agraït 
pel nou favor.

EU

Oficina per a les Causes dels Sants. Prelatura de l’Opus Dei a Espanya
Diego de León 14. 28006 Madrid. Correu electrònic: ocs.es@opusdei.org www.opusdei.cat
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F a v o r s 
 
Un amic meu va tenir una greu infecció en una cama i va estar a punt que la hi 
amputessin. Quan se li va aturar la infecció va estar ingressat a l’hospital dos mesos 
i l’anava a veure sovint. El seu estat era estacionari i la ferida no cicatritzava. Li van 
implantar una pell sintètica sense èxit, ja que la va rebutjar. Els metges no hi veien 
solució. Li vaig donar una estampa de Mn. José M. Hernández Garnica perquè resés 
per la seva curació. Al cap de nou dies va passar un altre cirurgià especialitzat en 
circulació i va veure clar que l’havien d’operar i posar una vena per facilitar el reg 
sanguini a la ferida. Després d’aquesta intervenció ha millorat molt, li han donat l’alta 
amb un empelt de pell i evoluciona molt bé. Els dos atribuïm la millora a Mn. José M., 
que va fer que, al cap de nou dies de resar, passés a veure’l el cirurgià més adequat.
 
ALl
 
 
Fa un parell d’anys vaig llegir la biografia de José María Hernández Garnica. 
La veritat és que em va agradar la manera afectuosa d’anomenar-lo, Chiqui. 
Em va semblar una persona molt propera i quan el meu marit es va quedar 
sense feina, hi vaig recórrer per demanar-li que trobés feina aviat, i de moment 
hem anat sortint de les dificultats. Sento que en Chiqui “des del cel” ens cuida 
i ens envia petits miracles, que ens ajuden a superar aquests moments difícils. 
 
M G 
 
Havia de pagar un deute d’una tasca social que realitzem i me’n faltava una 
bona quantitat. Era el dia que se celebrava a Montalegre la Missa en l’aniversari 
de la mort de Mn. José María. Vaig mirar la seva tomba i li vaig demanar que 
m’ajudés, i en aquest moment vaig veure un amic i li vaig demanar la quantitat, 
explicant per què era. Em va contestar: d’acord. I em va fer arribar els diners.
 
J J V 
 
Des de fa anys per motius professionals em desplaço a Irlanda unes setmanes 
i, com que sé que Mn. José María va impulsar la tasca de l’Obra aquí, i ja m’ha 
fet algun favor, tinc el costum d’encomanar-li les diverses necessitats que em 
puguin sorgir durant les meves estades en aquest país. En l’últim viatge em 
va entrar un virus a l’ordinador que m’estava tornant boig des de feia bastants 
dies. Apareixia en totes les pàgines web a les quals accedia, fins i tot en la del 
meu compte bancari, i començava a amoïnar-me que pogués acabar donant-
me algun disgust més gran. Vaig passar l’antivirus a tot el sistema i, encara 
que va detectar i aïllar diversos arxius infectats, no va acabar de solucionar el 
problema. Al final, vaig decidir encomanar-ho a Mn. José María i vaig trobar 
les adreces web estranyes que estaven pertorbant el funcionament normal de 
l’ordinador. Li estic molt agraït pel nou favor.
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