
Santa Gemma Galgani
Model de santedat conreada en la vida de família

Magdalena Aulina, dona senzilla i pro-
fundament religiosa, amb gran delit apos-
tòlic i amb una accentuada sensibilitat 
femenina, es va avançar als temps de l’Es-
glésia. Va prendre com a columna del seu 
edifi ci apostòlic a Santa Gemma Galgani,  
exemple de virtuts, model i guia.

Gemma Galgani, verge de Lucca, Ità-
lia, va néixer el 12 de març de 1878 i 
tornà a la Casa del Pare l’11 d’abril de 
1903. Submergida en la contemplació 
a Déu i amant del sacrifi ci, va viure les 
realitats terrenals en una vida de família, 
en l’amor al treball, en la fi delitat al deu-
re, enmig de malalties i proves de tota 
classe.
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DONATIUS PER A LA CAUSA
Agraïm els donatius que hem rebut per a contribuir a les despeses del procés de la 

causa de canonització de la SdD Magdalena Aulina.

Aldeanueva de Ebro: Família Rubio; Yoli; Anònims. Alicante: Tomás Llorca Min-
got. Almeria: María Galdeano. Banyoles: Anònims. Barcelona: Carmelina López; Sra. 
Carrera; Hermanas García Santos; María Solanot; Ignacio de Martí, d.e.p; Anònims. 
Bilbao: Família Dañobeitia. Córdoba: Nieves Amil Quadrado. Funes: Javier Elizondo; 
Rosario Zapata; Anònims. Girona: Anònims; San Adrián: Mª Carmen Montes Cris-
tóbal; Soledad; Família Pellejero; Goyo; Anònims. Sallent: Família Alsina. Sigüenza-
Guadalajara: José Sánchez González; Málaga: Isabel Cordero; Anònims. València: 
Juan; Parròquia San Miquel Arcàngel; Anònims. Zaragoza: Anònims. Valladolid: Julio 
de Pablos. Providència: Milagros Ainsa; Concepción Mila Carbó; M. Felipe. Italia, 
Roma: Stefania Bonacci; Família Saracino Buono; Anònims. Puerto Rico, Carolina: 
Arlene Samuelson; Anònims. 

 Si tens correu electrònic, agrairíem ens l’enviessis, 
posant el teu nom sencer, a:

causa.bcn@magdalenaaulina.org
així rebràs, en format digital, les edicions del butlletí de

Magdalena Aulina, pionera del laïcat consagrat
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PREGÀRIA
(Per demanar gràcies per intercessió de la serventa de Déu)

Déu i Pare nostre, amo dels sembrats, que vas suscitar en l’Església a la teva Ser-
venta Magdalena Aulina perquè en virtut de la seva consagració baptismal, i amb els 
dons de l’Esperit Sant, fos testimoni i pionera de la consagració secular dels laics; 
Fes que, encoratjats pel seu exemple, enfortits per la seva protecció, i amb la força 
de les Benaurances del teu Fill, siguem la sal que conserva, el llevat que transforma 
el món i la llum que l’il·lumina, i per la seva intercessió, concedeix-nos la gràcia que 
et demanem... per Crist Senyor nostre. Així sigui.
Parenostre, Avemaria, Glòria.  Per a ús privat

CONSTÀNCIA DE LES VISITES DE LA SERVENTA DE DÉU
A LA CASA DE SANTA GEMMA

¡Ave Maria!
Gemma, germana nostra, jo, la teva devota fi del, et demano, en nom de totes les àni-

mes que em tens encarregades i en aquest lloc on tu, amb tant d’amor, vares estimar 
aquest Crucifi x fi ns a unir-te en un mateix amor. Concedeix-nos estimada Gemma nostra, 
la fe, l’esperança i la caritat, per totes les que t’estimen, i jo, en nom de totes elles, et 
demano protecció.

Lucca, 4 d’octubre de 1933
¡Ave Maria!
Beata Gemma, estimada germana meva, tu, que tant m’has ensenyat estimar a Jesús 

i a la meva Mare la Verge, aquí, en aquest mateix lloc on tant vares patir per aconseguir 
la perfecció que el teu cor anhelava i sentia, fi ns identifi car-te amb el teu Amor sense dir 
prou, jo, la teva germana petita, en nom de totes les ànimes que m’has confi at i que n’es-
peres la perfecció a la que cada una és cridada, sigues per a elles, com ho ets amb mi, 
mare i germana, i així, totes elles aconseguiran el lloc que Jesús els ha assignat. Gemma, 
germana meva, recorda’t de totes i cada una, i especialment d’aquelles que més saben 
sofrir i abnegar-se pel teu amor, fi ns veure’t glorifi cada i estimada per aquells que no et 
coneixen. La teva germana petita. 

Lucca, 28 d’agost de 1934

FAVORS I GRÀCIES
* Davant d’una situació desconcertant d’una amiga meva, va estar intubada a la 

UCI durant 31 dies i hospitalitzada els 4 mesos següents per una malaltia estranya 
d’aquestes que no s’identifi quen, vaig recórrer a Magdalena Aulina perquè fos atesa 
la meva petició. La meva amiga avui fa vida normal. En senyal d’agraïment, ho ex-
presso mitjançant el butlletí, al mateix temps que envio un donatiu per a la causa. 
Berta Barón, Filla de la Caritat (Granada).

* Fa un any em va caure a les mans la vida de Magdalena Aulina. Estic contenta. 
Sovint em ve de resar i demanar la seva intercessió. La sento molt a prop. Em sento 
particularment fascinada per la seva santedat en la vida ordinària i el desig de servir 
als altres. Anna Mularska (Polònia).

* Sóc devota de Magdalena Aulina. M’agrada rebre estampes, relíquies i fulls infor-
matius de la Serventa de Déu. Reso a Magdalena Aulina perquè intercedeixi davant 
del Senyor pel problema d’una família d’una meva amiga. Que torni de nou l’amor, 
la unió i l’alegria. Confi o en Magdalena. Mª Ángel Sierra Blanch, de València.

Cada mes, i en diferents cases de l’Institut, la Família Auliniana es troba per a ce-
lebrar l’Eucaristia i/o moments de refl exió i pregària per a la prompta beatifi cació 
de Magdalena Aulina, així com per les intencions personals de tots aquells que s’hi 
encomanen. Informeu-vos-en a la casa que tingueu més a prop i si voleu, podeu 
participar-hi. US HI ESPEREM.
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la fe, l’esperança i la caritat, per totes les que t’estimen, i jo, en nom de totes elles, et 

Beata Gemma, estimada germana meva, tu, que tant m’has ensenyat estimar a Jesús 
i a la meva Mare la Verge, aquí, en aquest mateix lloc on tant vares patir per aconseguir 

sofrir i abnegar-se pel teu amor, fi ns veure’t glorifi cada i estimada per aquells que no et 
coneixen. La teva germana petita. 



* 26 de novembre de 1933: primer monument a Gemma Galgani.

A l’arxiu de la casa central de l’Institut, 
a Barcelona, s’hi troben diferents docu-
ments que parlen del monument, el pri-
mer arreu del món, que Magdalena va ai-
xecar a la fi nca Casa Nostra de Banyoles, 
propietat de la naixent Obra de Magda-
lena.

Centenars d’amics i col·laboradors par-
ticiparen en la festa. De Lucca, Itàlia, s’hi 
afegiren la Sra. Angelina, germana de 
Gemma i el seu nebot Ernest. 

* 21 de novembre de 1937: festivitat de la 
Presentació de la Verge Santíssima. 

En aquesta ocasió, Magdalena es dirigí 
als membres de la seva Obra: «Tots po-
dem i hem de ser millors, i aquest ha de ser 
el nostre anhel comú: la santifi cació dels 
nostres dies. Sigueu perfectes com el Pare 
Celestial és perfecte —va dir el diví Mestre—; i en aquest —sigueu perfectes— no va 
posar limitació d’edat, ni de condició ... L’Obra ha de ser: Unes ànimes enamorades 
de Déu, disposades a treballar per Ell, per la seva causa, per la seva glòria, per la 
seva Església. Unes ànimes de forma directa i altres indirectament, però unes i altres, 
buscant només a Déu ... Per això l’Obra convida a la santifi cació de tots els estats, de 
totes les condicions, de totes les edats; cada ànima dins de la seva esfera per a glorifi -
car en ella al Senyor».

* 2 de maig de 1940: glorifi cació de Gemma Galgani. 

El papa Pius XII, en proclamar l’heroïcitat de les virtuts de Gemma, en l’ho-
milia que va dirigir a tots els fi dels presents a Sant Pere, afi rmà que: «cap edat, 
cap condició, cap gènere de vida o estat social és obstacle per a la santedat, i que 
totes les ànimes han estat veritable i efectivament obertes a tot el que proclama la 
veu del Senyor». 

Pius XII afi rmà que Santa Gemma es va santifi car en el món, quedant-se en 
les realitats seculars, presentant-la com «la fl or més hermosa del nostre pontifi -
cat». 

RETALLS D’UNA VIDA. 2

MAGDALENA AULINA, CONEIX LA FIGURA DE GEMMA GALGANI

* 24 de juny de 1912. La devoció 
de la SdD Magdalena Aulina a 
Santa Gemma parteix d’aquesta 
data. Un fet, aparentment normal, 
va ser cabdal en la vida de Magdale-
na, que li va obrir un camí inesperat: 
la trobada amb la fi gura i personalitat 
de Gemma Galgani, a través de la seva 
biografi a. Era un llibre que, com a pre-
mi, havia rebut la seva germana Aurè-
lia. Només de rebre’l i veure la fotogra-
fi a de Gemma, que traspuava dolcesa 
i profunditat, Magdalena es va sentir 
atreta cap a un altre món. 

Va llegir la biografi a amb ímpetu. La va 
captivar aquella santedat conreada, viscuda, i al servei d’una família nombrosa. 
Magdalena va tenir la sensació des del primer moment que un pacte es creuava 
entre ella i Gemma: Magdalena treballaria per a la canonització de Gemma, i per 
altra banda Gemma l’ajudaria i la protegiria per a tirar endavant l’Obra. Aquest 
pacte no es va trencar mai.

Magdalena ha encomanat l’amor a Santa Gemma a tots els membres de 
l’Institut, i aquest amor es descobreix en moltes de les cançons que se li han 

dedicat en diferents mo-
ments. 

La propaganda que Magda-
lena va fer a favor de Gemma 
va ser espectacular. Les grà-
cies que d’ella rebia i l’entu-
siasme amb què en parlava, 
contagiava tothom. Incansa-
blement va difondre la seva 
imatge i la seva devoció, mit-
jançant estampes, quadres, 
estàtues, xerrades i consells.

INFLUÈNCIA DE SANTA GEMMA GALGANI EN L’ESPIRITUALITAT 
DE L’OBRA DE MAGDALENA AULINA

Tant va penetrar la santedat de Gemma en l’ideal apostòlic de l’Obra, que és 
impossible entendre a Magdalena sense tenir present l’infl ux espiritual de la Santa 
de Lucca. «Gemma és la vostra mestra, el vostre 
model, no menys imitable que admirable. De-
maneu-li, demaneu-li molt, d’ella obtindreu els 
favors de Jesús, però ho heu de demanar, ella ho 
espera». «Això és el que fa als sants, no les coses 
extraordinàries, sinó la correspondència a la grà-
cia, la pràctica de la virtut dia rere dia, i l’amor de 
Déu com a mòbil únic». «Gemma és l’estrella de 
la nostra vocació com ho fou pels Sants Reis l’es-
trella que varen veure aparèixer en el fi rmament i 
que els va conduir on eren Jesús i Maria».

Va ser l’exemple de Gemma: una vida d’amor 
i d’unió amb Déu, viscuda no precisament en 
un claustre, el que va fer veure Magdalena Au-
lina a tothom qui se li acostava, perquè enmig 
de les realitats terrenals sabéssin ser ànimes autènticament contemplatives, ir-
radiant a Déu en els diferents estaments socials. En aquest camp es mouen els 
membres de l’Obra.

L’espiritualitat de Magdalena va ser totalment cristocèntrica i mariana. Va in-
culcar una vida tota per Crist, sempre amb Maria: «No us penseu que sigui inacces-
sible el fi  al que Déu ens crida. Però tota ascensió alpinista requereix un guia expert. 
I aquest no ens falta a l’Obra. Tenim una guia del nostre temps, una guia experta i 
amb les nostres mateixes debilitats. Una guia que va viure en l’anonimat de Lucca, 
però identifi cada plenament amb Crist i amb Maria, la seva Sma. Mare. I aquesta 
guia és Gemma Galgani».

Els exemples de l’envidriada virtut de Gemma varen ser model per a Magdalena 
per a una vida consagrada a Déu romanent en les realitats seculars. (Continuarà...)

Ermelinda Saracino, postuladora
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SANTA GEMMA DE JESÚS
ENSENYA’NS A ESTIMAR A JESÚS I A MARIA,

COM TU ELS VAS ESTIMAR
Magdalena Aulina, maig 1940


