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El servent de Déu
José María Hernández Garnica

Mn. José María Hernández Garnica 
acompanyant sant Josepmaria (esquerra) i 
el beat Àlvar (centre).

Els molts assistents a la tertúlia amb sant Josep-
maria el 22 de novembre de 1972 al poliesportiu 
de Brafa, una escola esportiva de Barcelona, van 
quedar sorpresos i edificats sentint-lo acomiadar-se 
d’aquesta manera inusitada: “M’espera un malalt i no 
tinc dret a fer esperar un malalt, que és Crist... Li cal 
el Pare i la mare, i jo sóc pare i mare. Quina cosa més 
curiosa!, oi? Bé. No hi ha fundadora a l’Opus Dei. Per 
tant he de ser mare també”.

El malalt que anava a visitar era Mn. José María 
Hernández Garnica (Chiqui). Encara que estava in-
gressat en un hospital, aquest dia va poder sortir per 
trobar-se amb sant Josepmaria, que li va regalar un 
petit díptic amb les catorze estacions del Via Crucis, 
ja que sabia que un dels sofriments del Chiqui era el 
no poder celebrar la santa Missa. La idea que sant 
Josepmaria li va transmetre amb aquest regal era 
que podia transformar tot el seu dia en una Missa, en 
estimar la voluntat de Déu. Mn. José María va inten-
tar explicar amb esforç alguna cosa i es va ageno-
llar emocionat per rebre la benedicció. A la tornada a 
l’hospital, on moriria quinze dies després, romania en 
silenci i ensenyava als que l’anaven a veure aquest 
petit Via Crucis.

A la tornada d’aquella visita, sant Josepmaria amb 
prou feines podia amagar el seu dolor. Les seves pa-
raules reflectien un afecte excepcional: “Avui he estat 
amb un germà vostre... He de fer uns esforços molt 
grans per no plorar, perquè us estimo amb tot el cor, 
com un pare i com una mare. Feia uns mesos que no 
l’havia vist; m’ha semblat un cadàver ja... Ha treballat 
molt i amb molt d’amor”.

Aquest treball santificat és el que Mn. José Ma-
ría podia oferir a Déu. Al juny d’aquell any 1972, en 
l’aniversari de la seva ordenació, com que no podia 
parlar, va escriure un text on es llegeix: “Has meditat 
moltes vegades aquest passatge de l’Evangeli que 
narra com Jesús envia els seus deixebles perquè li 
preparin el camí. Els envia sense sarró ni bossa, per 
donar-los la seguretat que Ell estarà amb ells. Els fills 
de Déu, per servir Crist, hem de ser sobrenaturals, 
utilitzar amb constància els mitjans sobrenaturals 
que hem rebut, preparar la tasca amb totes les pos-
sibilitats humanes que estiguin al nostre abast i -al 
mateix temps- saber despreocupar-nos quan, mal-
grat tot, quedin alguns fils penjant: ja els arreglarà 
Déu”1.  Mn. José María va posar tots aquests mitjans 
humans i sobrenaturals per santificar aquest últim 
treball que va ser dur bé la seva malaltia.

1  AGP, JHG, E-00074.



En els començaments de la família
Tinc una gran devoció a Mn. José María perquè 

en ser company enginyer de mines sempre ha estat 
el meu favorit a qui recórrer en moments seriosos.

La meva situació era sensiblement complexa, la 
meva xicota i jo havíem decidit casar-nos i d’aques-
ta manera emprendre una vida junts. L’únic, però 
gens menyspreable, detall era que estava a punt de 
finalitzar el meu contracte de treball.

Érem plenament conscients de la serietat i com-
plexitat de les circumstàncies, però convençuts 
també que era el moment de llançar-se, i que haví-
em de confiar en el Senyor, i una vegada més en la 
intercessió de Mn. José Maria. Els successos que 
van sobrevenir durant els mesos següents van ser 
tot un exercici de despreniment i confiança en el Se-
nyor i en nosaltres mateixos.

Moltes van ser les estampes que vaig resar 
aquells mesos, fins que finalment vaig tornar a tro-
bar treball. A més l’oportunitat reunia totes les ca-
racterístiques per començar el nostre projecte de 
vida.

Espero que aquestes simples línies reflecteixin 
que Mn. José María és un gran intercessor, mai dei-
xa tirat ningú, i menys si és enginyer de mines!

V.G.

Intercessor múltiple
Temps enrere vaig escriure uns favors que 

m’havia fet Mn. José Maria. Aquests són els se-
güents que he rebut: 1) La meva filla, dissenyadora 
gràfica, després de quatre anys de cercar infructu-
osament treball en acabar la carrera, n’ha trobat un 
de fantàstic del que és la seva especialitat, amb un 
bon horari i sou. 2) Em vaig trobar amb una conegu-
da. La vaig veure preocupada, em va explicar que 
el seu fill hauria d’abandonar els estudis perquè li 
havien denegat la beca. La vaig animar a demanar 
ajuda a Mn. José Maria. Quan l’he tornada a veure 
estava contentíssima, el seu fill havia trobat un pa-
rell de treballs que li permetien pagar la carrera i, a 
més, li sobraven diners per a les seves despeses. 3) 
El meu germà petit, diabètic Tipus 1, es va aprimar 
moltíssim en poc temps de forma exagerada. Tant 
els seus metges com la família estàvem espantats, 
ja que temíem una malaltia greu. Després de fer-li 
un estudi exhaustiu a l’hospital, van determinar, que 
tot i l’aprimament, està perfectament. Un altre favor 
de Mn. José Maria. 4) Una amiga meva molt esti-
mada estava a punt de marxar d’Espanya, perquè 
no trobava feina. Aquest dilluns comença a treballar. 
Per descomptat que penso seguir demanant a Mn. 
José María Hernández Garnica de tot. És eficacís-
sim. Li estic agraïdíssima.

R.S.R.
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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... (de-
maneu). Amén.

Parenostre, Avemaria, Glòria.

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, decla-
rem que no s’intenta prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàsti-
ca, 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.

Aquest Full informatiu es distribueix gratuïtament. Els 
que desitgen ajudar, amb les seves almoines, a les des-
peses d’edició d’aquesta publicació, poden enviar donatius 
per gir postal a l’Associació de Cooperadors de l’Opus Dei, 
carrer Alcántara 59, 6è D, 28006 MADRID.

També es poden enviar per transferència al compte ban-
cari de l’Associació de Cooperadors de l’Opus Dei amb 
IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 i BIC, in-
dicant com a concepte “Causa de José María Hernández 
Garnica”, o per altres mitjans.

• 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.

• Ana María Quintana González: Hernández Garnica, 
José María al Diccionario de san Josemaría Escrivá de 
Balaguer. Ed. Monte Carmelo, Burgos 2013.

• Josep M. Giralt / Ferran Toro: Chiqui, som-hi! Vida de 
Mn. José María Hernández Garnica, edició infantil. Ed. 
Rondas, S.L. Barcelona 2016.
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Notícies de la Causa
S’ha lliurat a la Congregació de les Causes dels sants 

la Positio sobre la seva vida, virtuts i fama de santedat.
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