
 

Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: 11 avui, a la ciutat de David, us ha 

nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor». (Lc 2, 10-11) 

 

En els nostres cors ressonen encara els cants dels àngels que, fa dos mil anys, van trencar el silenci d'una nit 
tranquil·la i estrellada de la vall dels pastors. 
Els àngels anuncien que ha nascut el Redemptor, el Messies, el Salvador. Els pastors, gent senzilla, sense cap 
cultura, ni cap compte al banc, ni cap poder polític ni social, es queden astorats, encongits; no poden creure el que 
veuen i el que senten, però, per instint, s'aixequen i fan el que els àngels pregonaven amb els seus cants. 
Al mateix temps, en terres llunyanes, una estrella brilla en la nit obscura de l'Orient. I allà, uns homes savis, rics, 
poderosos i molt tafaners, que escorcollen qualsevol moviment i signes dels temps i del cel, queden captivats, 
sorpresos, per l'esplendor extraordinària d'una estrella. Es fan preguntes sobre el significat que pot tenir aquell 
astre, analitzen les escriptures, estudien els papirs, s'ho parlen... I a la fi, decideixen seguir aquella llum misteriosa 
de l'estrella. 
Déu irromp en la història de la humanitat amb aquesta escenografia i coreografia misteriosa! El seu fill, fet home, 
s'encarna i neix en el si de la Verge Maria. 
Tant va estimar Déu al món que va enviar el seu fill... L'amor de Déu s'encarna i pren vida en Jesús. Parafrasejant, 
podríem dir que Jesús és el "donar-se" del Pare. Déu ens dóna el seu amor i ens revela el rostre misericordiós en el 
seu Fill Jesús, que va a salvar a tota la humanitat. 
 

Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria 
 

Per a tot el poble. Va ser aquesta afirmació que va captivar, de manera particular, a la jove Magdalena, i en tota la 
seva profunditat i envergadura universal. L'evangeli és per a tots, és de tothom. De qualsevol estament social, de 
qualsevol part del món i de qualsevol edat. 
Magdalena es va proposar fer arribar el missatge de l'amor de Jesús a tothom, i per això havia d'estar enmig de la 
gent, per poder arribar a tots els racons... La bona nova s'ha de portar a tothom, sense fronteres, perquè la caritat, 
l'amor, la llum de Crist és per a tots. 
Així que fa cent anys, Magdalena Aulina, el maig de 1916, va començar a donar vida a unes activitats per a tot el 

poble...  i amb tot el poble. Tots, fossin pobres (pastors), o rics (savis)..., col·laboren amb aquesta gran dona en les 
seves múltiples activitats apostòliques, culturals, socials i benèfiques de caràcter laïcal a favor de tothom. 
En efecte Magdalena deia: 
"... la nostra futura Obra no ha de néixer en benefici d'un determinat estament o classe social, sinó per servir-los a 
tots; és una gran equivocació creure que la restauració cristiana pot provocar-la només la millora d'un sector. Si al 
costat d'una eficaç assistència de la classe humil no s' actua apostòlicament, i amb vigor, sobre les classes més 
altes, plenes de tanta misèria espiritual com les altres la tenen de material, res, o ben poca cosa ens ajudarà a 
avançar". 
Molts dels cants de l'Institut, inspirats per la Magdalena, tradueixen el seu amor pel misteri del naixement de Jesús. 
És bo fer memòria d'això amb aquestes tres estrofes simbòliques: 
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1. El pessebre a Casa Nostra 
l’hem fet de cors plens d’amor, 
anem-hi amb Gemma i la Mare 
que ens espera el Salvador. 

 

5. Els senzills pastors 
per besar-lo venen  
i del cor li ofrenen 
els presents millors.  
L'Angel els ha dit  
que a dintre una cova 
tot un Déu es troba 
en nen convertir.  

 

7. Baix estel fulgent 
diligents avancen  
i al Portal s'atansen 
els Sants Reis d’Orient. 
S’ouen cants divins 
entonats pels àngels 
serafins i arcàngels 
sants i querubins. 

 


