
 

 
 

Si m'estimeu, guardareu els meus manaments,  i jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor perquè es 

quedi amb vosaltres per sempre… 

No us deixaré pas orfes; tornaré a vosaltres. … 

l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit, 

Us deixo la pau, us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dóna. (cf. Jn 14, 15-18.27) 

 
 
És una promesa de pau, i, la necessitem tant! 
 
La pau de Jesús és una pau veritable, profunda i que dura en el temps. És una promesa del mateix amor 

de Déu, si nosaltres l’estimem i complim els seus manaments. I com que Jesús coneix el cor de l’home, que 
pateix molts mals, -infidelitats, desànims-, ens dóna el gran do de l’esperit Sant, que ens ensenya totes les 
coses i ens recorda les paraules de Jesús. Per això tenim la pau, la pau veritable. 

 
A l’inici d’aquest nou any, és bo desitjar-nos pau i, recordar que Jesús ens ha promès l’Esperit Sant, el 

Paràclit, el que consola, el que eixuga les nostres llàgrimes i ens omple dels seus dons, de la seva llum, de la 
seva pau. 

 
El proper mes d’agost, del 2015, el nostre Institut celebrarà l’Assemblea General. Per això us demanem,  

als “amics lectors” de a l’ombra de l’alzina  que ens acompanyeu amb la pregària, perquè l’Esperit il·lumini i 
guiï els treballs de l’Assemblea i ens ajudi a recordar i a recuperar les genials intuïcions de la nostra 
Fundadora, que justament va iniciar la seva Obra amb un moviment de famílies, amb grups d’homes i dones, 
laics que la seguien atrets pel seu apostolat, per la pau, la serenor i l’alegria que desprenia. 

 
Desitgem amb entusiasme fer una crida als laics d’avui, a la fraternitat, als diversos grups d’amics que 

ens segueixen i valoren el nostre carisma i la nostra espiritualitat. A tots us diem: sentiu-vos part viva de la 
Família Auliniana, i ajudeu-nos amb la vostra pregària i amb els vostres suggeriments a redescobrir la 
veritable i original  identitat, la que Magdalena volia per la seva fundació, per Casa Nostra. 

 
 Déu va omplir a Magdalena dels dons especials del seu Esperit, li va donar el do de ser profeta, 

d’avançar-se als temps. Ella feia una crida a tothom a la santedat. Convidava a tothom –des de la seva manera 
particular de viure, des del seu ofici, de la seva posició social-, que fossin verdaders cristians, honestos, 
justos i si s’esqueia, que sabessin anar contracorrent. Els convidava a viure amb radicalitat l’Evangeli. 

 
Aquest és un dels reptes, que l’Assemblea General de l’Institut, es compromet a estudiar, com tornar 

als orígens, a les arrels de la vocació que l’Esperit va confiar a la Fundadora, donant-li el do de profecia, per a 
desvetllar, al món del seu entorn i a l’home de tots els temps, la crida a ser “sant”, com el Pare Déu és sant. 

 
        Que aquesta onada de santedat ens envaeixi a tots, i en especial a la Família Auliniana i a les Operàries, 

cridades a ser el motor amb el seu exemple i santedat de vida. Que aquesta onada s'escampi per arreu, en mig de 

la gent, a on estem cridats a ser ferment. Que aquest ferment sigui, d'amor, de tendresa, d'alegria, de pau. 
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