
El Servent de Déu José María Hernández Garnica
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Quan el Dr. José María Hernández Garnica 
tenia ja 42 anys, el fundador de l’Opus Dei li va 
proposar anar a Roma per fer el Doctorat en 
Teologia a la Universitat Lateranense. Va ser 
exemplar veure el Servent de Déu esforçar-se 
en aquesta tasca, per a la qual la seva gran me-
mòria i la seva laboriositat li van ser molt útils. Hi 
va posar la mateixa il·lusió que quan va fer els 
seus estudis d’enginyeria de mines i de ciències 
naturals, en els quals també va aconseguir de 
manera brillant el grau acadèmic de Doctor.

Mesos més tard va escriure a sant Josepmaria 
des de Madrid: “En arribar he predicat dues tan-
des d’exercicis seguides. En les estones lliures he 
treballat en els últims tocs de la tesi”1. Va tornar 
després a Roma per continuar els estudis, encara 
que com va escriure en una carta: “Ja tenim els 
ossos una mica durs per examinar-nos”2.

Va redactar una brillant tesi en teologia moral, 
que va defensar a la universitat Lateranense 
amb la màxima qualificació3. La primera de les 

1 Carta a sant Josepmaria, 1956.04.04, AGP, JHG A-00806.
2 Carta a Amadeo de Fuenmayor, 1956.05.17, AGP, JHG 
A-00808.
3 La moral en los sistemas de intervención económica, Roma 
1956, director Pietro Palazzini. XVIII + 340 pp. Arxiu de la facultat 
de teologia de la Pontifícia Universitat Lateranense, Roma.

seves vint conclusions, que continuen amb vigent 
actualitat, va ser: “L’economia i la moral no són 
independents, encara que ambdues tinguin el 
seu objecte propi i la seva respectiva categoria 
de ciència. No es pot sostenir amb certesa que 
l’economia estigui subordinada a la moral, però 
sí que podem afirmar que la moral té la missió 
d’informar l’economia; ha de donar valor humà i 
sobrenatural als actes econòmics i també jerar-
quitzar els valors econòmics, per situar-los en el 
seu veritable lloc. El cristià no menysprearà els 
valors materials, sinó que se’n servirà com a mit-
jans providencials, que li serviran per aconseguir 
la salvació eterna. Són mitjans necessaris i no 
fins en si mateixos”.

Acaba amb una referència al Papa Pius 
XII, per expressar que “l’activitat social ha 
d’inspirar-se en la fe i en la vida cristiana. 
M’alegra que el tema tractat en aquest treball 
sigui tan d’actualitat, que hagi merescut que 
S. S. parli d’aquestes matèries en un discurs, 
i que les conclusions d’aquest treball hagin 
estat concordes amb la doctrina exposada pel 
Summe Pontífex, en un discurs tan recent. 
LAUS DEO”.

Es publica amb aprovació eclesiàstica

La moral en els sistemes econòmics



ORACIÓ
Senyor, Déu nostre, que heu volgut comp-

tar 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... 
(demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria, Glòria.
De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, 

declarem que en res no es pretén prevenir gens el 
judici de l’autoritat eclesiàstica, i que aquesta oració 
no té cap finalitat de culte públic.

Es prega als qui obtinguin gràcies per la interces-
sió de José María Hernández Garnica que les comu-
niquin a l’Oficina per a les Causes dels Sants de la 
Prelatura de l’Opus Dei a Espanya.

Notícies de la Causa
Es treballa actualment en l’elaboració de la Positio 

sobre la vida i virtuts del Dr. Hernández Garnica.

Agraïm les almoines dels que desitgen col·laborar en 
les despeses de l’Oficina per a les Causes dels Sants de 
la Prelatura de l’Opus Dei, que ens arriben per gir postal; 
per transferència al c/c núm. 0182-4017-57-0018820005 al 
BBVA, agència urbana del carrer Diego de León 16, 28006 
Madrid, o per altres mitjans. 
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los caminos de Europa (27 min), Goya producciones, 
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Publicacions

Sóc estudiant d’enginyeria de mines, i per tant 
col·lega del Dr. José María Hernández Garnica. 
Dues assignatures se’m venien “resistint”, i en 
fixar-me en les seves qualificacions, que vénen 
en un full informatiu, vaig veure que havia tret 
notes molt altes en ambdues. Vaig preparar 
aquestes dues assignatures per a la convoca-
tòria extraordinària de desembre amb moltes 
hores d’estudi i una novena: les notes han es-
tat les millors. Dono gràcies al Dr. José María 
Hernández Garnica perquè amb el seu ajut cada 
dia m’acosto una mica més a Déu, a la mateixa 
Escola de Mines on ell va estudiar.

J.S.M. 

Fa més d’un any que reso assíduament l’es-
tampa per a la devoció privada del Dr. José María 
Hernández Garnica, que em concedeix favors, 
potser petits, però constants: un treball relacionat 
amb la meva especialitat, l’enginyeria, un altre 
per al meu germà, pare de tres nens petits, i que 
ja està fent petits encàrrecs que li permeten viure, 
també que desaparegui una tos que m’impedia 
parlar en públic. Vull agrair aquests favors posant-
los per escrit perquè així li ho vaig prometre.

T.A.

Quan anaven a operar el meu marit d’un 
nòdul maligne en una corda vocal, una 
amiga em va dir que li ho encomanaria a 
José María Hernández Garnica i que no 
m’inquietés. A l’hora d’intervenir, el metge es va 
quedar sorprès perquè no hi havia rastre de la 
lesió que havia vist a la laringoscòpia anterior, ni 
de la tos persistent que durant mesos va patir el 
meu marit.

M.K-K. Abidjan (Costa d’Ivori)

Em preocupava un fill de 13 anys perquè ana-
va amb amics de males notes, que fumen i beuen 
d’amagat i em demanava sortides inadequades a 
la seva edat. Malgrat els meus esforços per fer-
li veure que aquestes companyies no l’ajudaven, 
sinó tot el contrari, no “podia” deixar-los. Llavors 
vaig resar una novena al Dr. José María Hernán-
dez Garnica perquè canviés d’actitud i la meva 
sorpresa va ser que, tot just acabar-la, el meu 
fill em va comunicar que ha deixat aquests com-
panys i, encara que li insisteixen perquè hi torni, 
ha trobat la fortalesa per plantar cara i dir-los que 
no. Estic molt contenta i li segueixo demanant 
que m’ajudi en l’educació dels meus fills.

M.R.M.
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