
 
 
 

 
 

   L'àngel digué a les dones: -No tingueu por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús, el 
crucificat. No és aquí: ha ressuscitat, tal com va dir. Veniu, mireu el lloc on havia estat posat. Aneu 
de seguida a  dir als seus deixebles: "Ha ressuscitat d'entre els morts, i ara va davant vostre a Galilea. 
Allà el veureu." Aquest és el missatge que us havia de  donar. (Mt 28, 5-7) 

 

Ha ressuscitat! Aquesta nit, en la "nit més clar del dia", escoltem l'anunci pasqual: "No tingueu por, Crist ha 
ressuscitat! Ell us va al davant en els camins de la vida, ell és viu, està sempre amb vosaltres". 

Crist ressuscitat no ens deixa sols, Ell és la llum que il·lumina les nostres nits obscures, Ell dóna sentit i 
significat a molts dolors que afligeixen a la humanitat. 

Ha ressuscitat. Ha vençut a la nit. Ha vençut el mal. Ha vençut la mort. 

Fins i tot en els esdeveniments més adolorits del nostre temps, estem cridats a viure l'alegria de la resurrecció, 
estem cridats a anar "contra corrent" i a sembrar l'alegria, la pau i l'esperança, segurs que Crist ha ressuscitat i 
camina amb nosaltres. Amb ell ja no tenim por. Com ell podem vèncer el mal. 

Magdalena Aulina, veia la llum, fins i tot en les nits més fosques de la seva vida. Fins arribava a veure el cel 
blau, en les tempestes més violentes. Plena d'esperança, aconseguia veure l'arc de sant Martí, símbol de l'amistat 
del Senyor; que li donava coratge per seguir endavant i creure amb fermesa que Jesús era sempre amb ella, que 
l'ajudaria i que, al mateix temps faria brillar la clara llum del dia! 

En el cant 9.3 (076) de l'Institut, es fa memòria del que va passar a la matinada d'aquest dia després del dissabte: 

 

1 De bon dematí corre Magdalena.....  
       Han crucificat al que Ella estimava, el que li ha ensenyat l'amor on estava.  
     2. Li porta un perfum amb que embalumaria aquell que la llum en son cor obria. 

    [...] 
      5. Veient Jesús viu radiant Magdalena !Oh Mestre!- li diu d'amor tota plena - .  
        Eixuga el seu plor de goig commoguda veient que el Senyor la mort ha vençuda. 
      6. -"He ressuscitat, ves ara a anunciar-me,  digues que aviat a tots vull mostrar-me". 
          Si sempre d'amor nostra ànima és plena veurem al Senyor com la Magdalena. 
     7. A Ella es mostrà després de Maria  perquè va trobar que l'amor l'omplia.  
         Servim al Senyor fills de la nostra Obra que allà on hi ha l'amor tot el demés sobra. 

  

Anem també nosaltres al sepulcre de Jesús, amb Maria Magdalena, per a trobar-lo com el Vivent, que ens 
renova el seu convit a ser els seus testimonis. 

 
 

A tots els qui llegiu “A l'ombra de l'alzina”: 

Us desitgem una bona i feliç Pasqua. Crist ha ressuscitat. Al·leluia! 

 

L'any del centenari s'està acabant. 
Hi haurà la clausura del "maig aulinià" a Banyoles,  
els dies 27 i 28 de maig  
Hi esteu tots convidats. Us hi esperem! 
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