
El Servent de Déu José María Hernández Garnica
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En una biografia1 publicada recentment, es 
recullen les observacions de Fernando Inciar-
te, catedràtic de filosofia de la Universitat de 
Münster (Alemanya), que va conviure molts anys 
amb ell, i ens ha deixat una descripció profunda 
del Servent de Déu: Era fort, fogós, vivia amb 
intensitat, alegre, amb agudesa, encara que 
més callat que el fundador de l’Obra. No tenia la 
capacitat d’expressió, potser perquè els pensa-
ments anaven més ràpids que l’expressió verbal. 
S’esforçava per buscar exemples que fessin més 
accessible el que desitjava expressar. Un altre as-
pecte fonamental que assenyala el Prof. Inciarte 
era el realisme: li venia sens dubte d’un esperit 
perfectament alerta a tot el del seu voltant, també 
d’una intel·ligència clarivident i, no en últim lloc, 
d’una intensa experiència de la vida i del sofriment 
humà. I poc després afegeix: Si jo hagués de dir 
el que em cridava més l’atenció de D. José María 
després dels molts anys que vaig passar amb 
ell, diria, sens dubte, una extraordinària barreja 
de realisme i d’esperit sobrenatural. «Barreja» 

1 José Carlos MARTÍN DE LA HOZ, Roturando los caminos, 
ed. Palabra, Madrid 2012

no és aquí una paraula gaire apropiada. La 
impressió que tenia, i tinc d’ell, és que tots dos 
ingredients -l’esperit sobrenatural i el realisme o, 
millor, naturalisme- feien cada un per si ja el cent 
per cent de la seva actitud davant la vida. Això li 
permetia analitzar els esdeveniments i els seus 
protagonistes (alhora) amb una agudesa i manca 
de pal·liatius total, i alhora, amb un esperit de 
comprensió específicament cristians.

D’altra banda, en la seva intel·ligència hi havia 
dos factors determinants: velocitat de pensament i 
memòria prodigiosa: El primer el portava possible-
ment a expressar-se amb freqüència amb mitges 
paraules, i a impacientar-se si no se li seguia el 
ritme. En general, li costava molt suportar certs 
tipus de, diguem-ne així, obtusisme mental, com 
per exemple, l’estretor de mires. També en això 
em recordava al nostre Pare2. No solament en 
aquest aspecte es va assemblar a sant Josepma-
ria, sinó que en tot va intentar seguir els ensen-
yaments del fundador de l’Opus Dei i actuar com 
ell ho hagués fet en les diverses circumstàncies 
vitals per les quals va passar.

2 Testimoni de Fernando Inciarte, en o.c., pàg. 165.
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Favors

Visc sola i des de fa temps vaig començar a 
encomanar els assumptes materials de la casa a la 
intercessió del Dr. Hernández Garnica. No sóc hà-
bil en l’arranjament dels desperfectes, però amb la 
seva ajuda he resolt amb encert col·locar les portes 
corredisses d’un armari per bé que en desconeixia 
la manera, problemes de l’ordinador, encaixar 
les peces d’un petit robot de cuina disperses per 
terra després d’un cop. Moltes incidències queden 
resoltes amb estalvi de temps i diners. Un rellotge 
que no funcionava des de feia un any es va posar 
en marxa després de demanar-li que ho fes.

T. D. C. (València)

Tinc un fill amb problemes de salut, per la 
qual cosa tenia dificultats per trobar feina. No 
recordo quant temps vaig estar resant-li al Dr. 
José Maria; el cas és que ha trobat una feina 
adequada per a ell. Ara segueixo demanant 
perquè es posi bé de salut i no deixaré de fer-ho 
fins que m’ho concedeixi. Confio en Déu que 
farà aquest miracle per la seva intercessió.

M. A. L. (correu electrònic)

Sóc professor d’universitat i faig servir sovint 
dispositius d’emmagatzematge d’informació. Fa 

poc, una memòria USB amb 435 fitxers 
va patir una seriosa avaria. Vaig posar 
tots els mitjans humans al meu abast i 
tots els tècnics que el van veure em van dir 
que la informació era irrecuperable, inclosos 
els experts d’un laboratori de recuperació de 
dades. La meva angoixa era creixent, perquè de 
molts arxius no en tenia còpia. Vaig acudir a la 
intercessió del Dr. José María per ser enginyer 
i al cap d’unes hores he pogut recuperar tota la 
informació.

G. M. P. (València)

Avui ha mort un amic i company de treball 
que des del començament de la seva malaltia 
havia encomanat al Dr. José María. Ha deixat 
tots els temes “terrenals” arreglats i els as-
sumptes espirituals també. Amb la pau que 
dóna tenir una consciència tranquil·la els seus 
últims dies deia: sóc feliç. Estic convençut de 
la intercessió del Dr. José María per portar la 
seva malaltia amb dignitat i morir en gràcia 
de Déu.

Aquest és un dels 15 favors que tenia encoma-
nats a qui va ser com jo enginyer de mines.

J. G. T. (Huelva)

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 ocupacions 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 aques-
ta oració no té cap finalitat de culte públic.

Es prega als qui obtinguin gràcies per la inter-
cessió 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.

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 des-
peses 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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