El servent de Déu
José María Hernández Garnica
Oració per a la devoció privada

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

Untitled-1 1

17/10/2010 11:59:14

José María Hernández Garnica va néixer a Madrid el 17 de novembre del 1913. Doctor enginyer de mines, i també
doctor en ciències naturals i en teologia. Demanà l’admissió a l’Opus Dei el 28 de juliol del 1935. Morí a Barcelona
el 7 de desembre del 1972.
Va respondre amb generositat a la crida específica de Déu i la seva vida, centrada en la Santa Missa, fou apostòlicament fecunda. Va estar sempre molt unit a sant Josepmaria, fundador de l’Opus Dei, que diposità en ell
una gran confiança. Tenia grans talents humans i, mogut per Déu, els va posar al servei de l’Església i de totes
les persones que el tractaven. La seva senzilla humilitat i l’extraordinària sinceritat i franquesa feren que la seva
personalitat fos atractiva, i se sentí sempre servidor de tothom.
El 25 de juny del 1944 rebé l’ordenació sacerdotal. Després, sant Josepmaria li encarregà especialment que
impulsés la tasca apostòlica de les dones de l’Opus Dei a Espanya, cosa que compaginà amb altres moltes feines
sacerdotals arreu de l’Estat. Més tard, va exercir el ministeri sacerdotal en diversos països d’Europa. Treballà a la
Gran Bretanya, Irlanda, França, Àustria, Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Holanda.
Se santificà en les tasques professionals i després en les pròpies del sacerdot, amb gran generositat: aprengué
diversos idiomes, s’adaptà als diferents ambients i s’enfrontà a incomoditats de tot tipus en països on la labor
apostòlica de l’Opus Dei tot just començava.
Va patir amb gran paciència i esperit de sacrifici diverses malalties, i de manera especial el llarg procés de la
darrera, que durà més d’un any. Déu volgué endur-se’l la vigília de la solemnitat de la Puríssima de l’any 1972,
mentre feia oració. La investigació diocesana del procés de canonització es va concloure a Madrid el 2009.
Es prega als qui obtinguin gràcies per la intercessió de Mn. José María Hernández Garnica
que les comuniquin a l’església de Santa Maria de Montalegre, carrer de Valldonzella, 13, 08001 Barcelona.
Correu electrònic: montalegre@montalegre.org Web: www.montalegre.org
Amb llicència eclesiàstica
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