
“Aquestes vinyetes són suficients per 
marcar els traços més destacats de la 
personalitat de mossèn José María”

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

A la pàgina hernandezgarnicacat.wordpress.com, 
es pot contemplar l’auca il·lustrada per en Ferran Toro 
amb els versos del filòleg català Josep Maria Giralt: 24 
vinyetes que recorren la vida d’aquest sacerdot.

Un auca és una il·lustració, 
un gènere artístic amb molta 
tradició a la cultura catalana. 
La seva finalitat és abordar 
un tema específic explicant-lo 
com una història acoblada 
amb vinyetes, que solen anar 
acompanyades de dos versos 
al peu. A diferència d’un cò-
mic, les auques es represen-
ten en una sola pàgina.

El treball dels seus autors 
aconsegueix condensar bé 
molta informació en poc espai. 
D’aquí que aquestes poques 
vinyetes siguin suficients per 
marcar els traços més des-
tacats de la personalitat de 
mossèn José María: caràcter 
fort, fi sentit de l’humor, es-
perit obert, preocupació pels 
altres, il·lusió apostòlica per 
apropar la gent a Déu, ampli-
tud d’horitzons, disponibilitat 
als plans de Déu, fidelitat a la 
seva vocació divina, esperit 
de servei, amor a l’Església...

És doncs una manera ràpi-
da de conèixer, especialment 
per als més joves, la vida de 
mossèn José María, que va 
néixer a Madrid el 1913 i va 
morir amb fama de santedat 
a Barcelona el 1972. Com 
que està enterrat a l’església 
de Montalegre, a Barcelona, 
cada vegada es dirigeixen 
més persones a la seva tom-
ba per demanar favors a Déu 
per la seva mediació.

L’auca de Mn. José María
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El servent de Déu
José María Hernández Garnica



Va recuperar el cabell
Una noia de sobte va començar a perdre el ca-

bell de tal manera que la van portar al metge. El 
metge li va recomanar una loció, crema... però va dir 
que probablement perdria tot el cabell i que aquesta 
situació té una durada aproximada de 2 anys. Em 
vaig posar a resar a mossèn José María per soluci-
onar la caiguda del cabell, mentre es veia si era un 
tema puntual o d’alguna cosa més de fons. Em va 
fer una pena enorme que s’estigués quedant sense 
cabell, a la seva edat... amb els complexos que po-
dria tenir, el que podria sofrir... Això va començar a 
setembre-octubre; després de demanar-ho a mos-
sèn José María, es va frenar la caiguda del cabell 
i va començar a recuperar-se. Li estic molt agraït. 
Els metges diuen que ha estat una cosa ocasional.

J. P.

Segrestat
Fa molt temps van segrestar el promès d’una 

cosina. Vaig demanar a mossèn José María que 
l’alliberessin i que se’n derivés un gran bé per a ell i 
per a tots els seus familiars i també per als segres-
tadors. A ell el van alliberar sa i estalvi i diu haver 
“après moltes coses bones” durant el temps del se-
grest. Ara estic encomanant-li la malaltia (càncer) 
de dues persones. Espero poder explicar que tam-
bé en aquestes noves peticions m’ha escoltat i con-
venia que es curessin!

R. T. R.

Tornada a la fe
Dono gràcies a mossèn José María Hernández 

Garnica per haver escoltat la meva petició de torna-
da a la fe d’un dels meus fills. Fa un parell de mesos 
em va comunicar que volia casar-se per l’Església. 
Continuo demanant a mossèn José María que el 
meu fill compleixi el seu compromís de deixar-se 
preparar al matrimoni per un sacerdot amic.

K. P.

Va intercedir en l’oposició
He aprovat l’oposició! Sóc enginyera de mines i 

mare de 7 fills. Feia dos anys que preparava l’oposi-
ció per ingressar com a enginyera de mines de l’Es-
tat. En aquests dos anys vaig resar l’estampa de-
manant-li cada dia aconseguir-ho. I per descomptat, 
estudiant moltes hores, que em van treure temps 
d’estar amb el meu marit i els meus fills i poder aten-
dre’ls més. Estic molt agraïda per aquesta gràcia 
tan gran de mossèn José María. M’encantaria anar 
a resar a la seva tomba per agrair-ho amb la meva 
família en la primera oportunitat que tinguem.

E. P.
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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, CAI-
XESBBXXX a La Caixa, agència urbana del carrer Cartage-
na, 4, 28028 MADRID, indicant 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.

Favors

Una noia de sobte va començar a perdre el cabell de tal mane-
ra que la van portar al metge. El metge li va recomanar una loció, 
crema... però va dir que probablement perdria tot el cabell i que 
aquesta situació té una durada aproximada de 2 anys. Em vaig 
posar a resar a mossèn José María per solucionar la caiguda del 
cabell, mentre es veia si era un tema puntual o d’alguna cosa més 
de fons. Em va fer una pena enorme que s’estigués quedant sense 
cabell, a la seva edat... amb els complexos que podria tenir, el que 
podria sofrir... Això va començar a setembre-octubre; després de 
demanar-ho a mossèn José María, es va frenar la caiguda del ca-
bell i va començar a recuperar-se. Li estic molt agraït. Els metges 
diuen que ha estat una cosa ocasional.

J. P.

Segrestat
Fa molt temps van segrestar el promès d’una cosina. Vaig de-

manar a mossèn José María que l’alliberessin i que se’n derivés un 
gran bé per a ell i per a tots els seus familiars i també per als se-
grestadors. A ell el van alliberar sa i estalvi i diu haver “après moltes 
coses bones” durant el temps del segrest. Ara estic encomanant-li 
la malaltia (càncer) de dues persones. Espero poder explicar que 
també en aquestes noves peticions m’ha escoltat i convenia que 
es curessin!

R. T. R.

Tornada a la fe
Dono gràcies a mossèn José María Hernández Garnica per ha-

ver escoltat la meva petició de tornada a la fe d’un dels meus fills. 
Fa un parell de mesos em va comunicar que volia casar-se per 
l’Església. Continuo demanant a mossèn José María que el meu 
fill compleixi el seu compromís de deixar-se preparar al matrimoni 
per un sacerdot amic.

K. P.

Va intercedir en l’oposició
He aprovat l’oposició! Sóc enginyera de mines i mare de 7 fills. 

Feia dos anys que preparava l’oposició per ingressar com a en-
ginyera de mines de l’Estat. En aquests dos anys vaig resar l’es-
tampa demanant-li cada dia aconseguir-ho. I per descomptat, es-
tudiant moltes hores, que em van treure temps d’estar amb el meu 
marit i els meus fills i poder atendre’ls més. Estic molt agraïda per 
aquesta gràcia tan gran de mossèn José María. M’encantaria anar 
a resar a la seva tomba per agrair-ho amb la meva família en la 
primera oportunitat que tinguem.

E. P.
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