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Como cada any les OP (operàries parroquials)  i Membres de la Família Auliniana es 

reuneixen per uns dies de convivència a la seu de Barcelona, en el que anomenem 

Jornades Aulinianes. 

 

Comencen per la vetllada de cap d’any. 

 



 
 

 

Segueixen dies de trobada fraterna que es desenvolupen en un ambient de recolliment i 

de pregària però també d'alegria, joia, harmonia, cants dels diferents Països i de 

confraternització. 

 

 
 
 

 
 
 
En el marc de les JJAA, el dia 1 de gener va 
fer l’entrada la Mughole, una jove de 
Butembo (RDC) 
 
 
 
 



A través de diferents temes i 

dinàmiques, aprofundim sobre la nostra 

relació amb Déu i la nostra relació amb 

els nostres semblants, i si som 

conseqüents amb el que ens demana 

Jesús “això us demano: que us 

estimeu els uns als altres com jo us 

he estimat” (Jn 15, 12-17).   

També treballem sobre el tema de la 

Virtut de la Prudència, per continuar 

reflexionant, d'acord amb la invitació que 

ens va fer la nostra DG (directora 

general) a la Carta de Reis de 2018, 

"parlar i actuar amb cura, amb 

moderació i seny”. 

 Finalment, reflexionem sobre el 

tema de Marta i Maria (Lc 10, 38-42), i la preciosa joia que ens va deixar Jesús a través 

d'aquest passatge evangèlic: unir treball i oració, l'humà i el diví, com a fita de tot seguidor 

de Crist.  

Cada tema ens va ajudar a  

- auto-examinar-nos, 

- a mirar cap al nostre interior,  

- a buscar quines coses hem de millorar per seguir els manaments del Mestre i 

seguir las petjades de la nostra fundadora, Magdalena Aulina. 

 

 
 
 
 



Las JJAA  van concloure 

a Banyoles, a la casa 

natal de la fundadora, la 

Serventa de Déu 

Magdalena Aulina, amb 

la lectura de la 

tradicional Carta de Reis 

que marca el fil 

conductor per tot l’any, i 

serveix de base per a la 

formació permanent. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


