
 
 

 

 

 

“Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l'estrella que 

havien vist sortir començà a avançar davant d'ells, fins que s'aturà damunt el lloc on era 

l'infant. L'alegria que tingueren en veure l'estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, 

veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van 

obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra..” (Mt 2, 9-11) 
 

  A Espanya una de les festes més emotives, en començar l'any, és la que en el calendari 
 se li dóna el nom d'Epifania. Els verdaders protagonistes d'aquesta festa són els considerats 
 tres Reis Mags. Encara avui, són ells els que porten regals, igual com varen oferir els seus  dons al 
 nen Jesús a Betlem. 
 
  Arriben el dia abans a totes les ciutats i a tots els pobles. Enfilats dalt de carrosses ben 
 il·luminades i acompanyats per bandes de música, ballarins, patges...  desfilen com en una 
 processó tirant caramels a petits i grans. És per a tots una festa. 
 
  La tradició diu que els infants han d'escriure una carta als Reis Mags, i han de demanar 
 el que els agradaria rebre. Només ho tindran si han fet molta bondat. 
   
  A la Magdalena li agradaven molt les festes de Nadal: eren un moment molt bonic per a 
 anunciar el misteri del Senyor, que es va fer home per nosaltres. Va ser per la festa de 
 l'Epifania de 1936 que va voler fer quelcom especial. Va organitzar una "processó" des de 
 Banyoles fins la Finca (Porqueres): tothom hi anava amb tambors i panderetes, fanalets 
 vermells i cantant als Reis Mags. I quina no fou la sorpresa i l'alegria per a tots que els Reis 
 varen arribar de veritat, Reis de carn i os. 
  
  L'endemà hi va haver més sorpreses: els DONS-MISSATGES. Magdalena havia volgut 
 preparar per a cada un, una targeta amb un missatge escrit: eren missatges d'amor, fe, 
 esperança, confiança... Va convidar tothom, grans i petits, a demanar gràcies al Senyor, no  regals 
 materials. 
   
  Aquest va ser el començament d'una bella tradició. Des de llavors, cada any, la Festa 
 de Reis és una cita molt important per tots els membres de la Família Auliniana, que volen 
 mantenir vives les "sanes tradicions", recordant el que va fer Magdalena. 
  
  Per això, el capvespre del dia 5 de gener es recorda el viatge dels Reis Mags d'Orient i 
 el dia de Reis es llegeix la tradicional "Carta de Reis": és un tipus de document programàtic, 
 que traça les línies espirituals per l'any que acaba de començar. Després es distribueixen els 
 dons, les "gràcies divines", és a dir els missatges espirituals. 
  
  Tot l'Institut de la Magdalena cada any espera amb impaciència, la festa de l'Epifania, 
 és un moment especial d'alegria i fraternitat. És la festa del projecte anual de renovació  interior 
 en el camí cap a la santedat. 
   

 

15/01/2018 



  Però aquest any els Reis Mags ens han portat una gran sorpresa. Ha estat un regal 
 veritablement extraordinari, que ens ha deixat a tots profundament astorats i emocionats. Ells, 
 els Reis Mags, són els missatgers de la bondat i de l'amor del Senyor, que ens sorprèn  sempre. 
 Ha estat una verdadera "epifania" -manifestació- de la tendresa del Senyor. 
   
  També nosaltres havíem escrit una carta demanant un regal. L'havíem enviat al Papa 
 Francesc, entregant-la al Cardenal Prefecte de la Congregació pels  Instituts de Vida 
 Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica. 
 
  Doncs bé, just el dia abans de l'Epifania, la resposta va arribar! Se'ns va comunicar que 
 el Papa Francesc havia acceptat la nostra petició: que el nostre Institut secular fos de  Dret 
 Pontifici. Aquest és un gran reconeixement, per a nosaltres, per part de l'Església. Es reconeix 
 oficialment que l'Institut està present a diferents llocs del món, que està viu, que té estabilitat. 
 Les nostres Constitucions estan aprovades per la Seu Apostòlica. 
 
  Realment ha estat una sorpresa molt bonica. Un regal espiritual qu el Senyor ens ha 
 concedit per mitjà dels reis, com volia Magdalena. 
  
  És un regal que corona la fe i l'esperança de Magdalena Aulina: com els Reis Mags, ella 
 també va emprendre un camí desconegut i es va llançar a l'aventura, en aquells moments 
 inimaginable. 
  
  Magdalena va seguir l'estrella que Déu va fer brillar en la seva vida i, al final, el seu nou 
 camí va ser reconegut com una via privilegiada per a la secuela Christi. Ho sabem bé: és un 
 camí que ajuda a moltes persones, fins de llocs molt allunyats, a descobrir a Jesús enmig dels 
 esdeveniments ordinaris de la vida, i a experimentar el seu amor, la seva tendresa i la seva 
 paciència. 
  
  Com en cada acte, com tots els dies, com sempre, aixequem al Senyor el nostre més 
 profund: Te Deum Laudamus! A tu, Senyor, et lloem! 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


