
 

 

 

 

 

(Jn 12,24). 

 

15 de maig de 1956: Magdalena Aulina mor a Barcelona. Als ulls del món podria 

semblar que la mort l'havia vençut definitivament, però no va ser així. Esgotada per la 

malaltia i sofriments morals, després de passar per milers vicissituds, uns mesos abans 

de la seva mort havia aconseguit, del Papa Pius XII, un nou visitador apostòlic per 

revisar tota la situació de l'Obra que ella havia fundat. I la seva fe i esperança seran 

recompensades amb el reconeixement de l'Obra com a Institut Secular el 6 de 

novembre de 1962. Així és Magdalena -una dona valenta i clarivident- va haver de 

morir per que la llavor donés fruit. Finalment, va ser possible descobrir la dimensió 

profètica de la força innovadora que Magdalena -pionera del laïcat consagrat - va saber 

imprimir a la presència cristiana en el món. 

 El 15 de maig és una data important per les Operàries Parroquials i per tota la 

Família Auliniana . És per aquesta raó que, fa molts anys, ens trobem "a l'ombra de 

l'alzina" el 15 de cada mes, units espiritualment meditant i pregant, fent memòria a 

Magdalena Aulina.  I volem recordar-la especialment aquest 15 de maig, en l'aniversari 

del dia de la seva mort, el seu dies natalis, el dia del seu "naixement en el cel". 

Tots els anys, a mitjans mes de maig, celebrem una Missa solemne a la capella de 

la casa central de Barcelona, on s'hi troba la tomba de Magdalena. És una trobada molt 

sentida i esperada, preparada i viscuda amb molt d'entusiasme i amb molt d'amor. És 

un encontre per viure un record joiós, per donar gràcies amb l'Eucaristia i amb el "Te 

Deum", per resar al costat de la tomba de la "mare fundadora": juntes, les seves "filles", 

les Operàries Parroquials dels diferents països on l'Institut és present, amb molts 

amics, devots seus i grups de la Família Auliniana. 

Aquest any 2020 la humanitat -marcada per la pandèmia del Covid-19, que l'ha 

obligat a revertir els seus hàbits de vida, i que ha dut moltes famílies i comunitats a un 

estat de por i incertesa pel futur, i a la societat sencera en una emergència econòmica i 

psicològica sense precedents - pateix un dolor extrem. 
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L'aïllament -pel que ens veiem obligats pel corona virus- ens recorda tres llargs 

períodes importants a la vida de Magdalena i de la seva Obra:  el de la terrible  guerra  

 

 

 

espanyola de 1936-1939; el marcat per la privació de sagraments, de 1939-1941 i el de 

les doloroses conseqüències de les disposicions del decret del Sant Ofici del 28 d'agost 

de 1955. 

Van ser temps difícils, molt difícils, no només per l'aïllament en el que es trobaven 

Magdalena i tots els seus seguidors, sinó també per les calumnies rebudes, per les 

fortes incomprensions, per la prohibició de rebre els sagraments, per la veda a admetre 

noves vocacions i noves fundacions. 

En el gresol de la prova, l'or de l'amor i de la fe de Magdalena es va purificar amb 

foc! Sempre conservant la serenitat, plena d'esperança, segura de que Déu mai 

l'abandonaria i que un dia els núvols s'esvairien i el sol de la veritat, de la justícia i de 

la misericòrdia tornaria a brillar. 

Filomena Crous -la seva secretària i directora general nomenada quan el decret 

del Sant Ofici va retirar del càrrec a Magdalena Aulina- la descriu així: «Magdalena 

era l'equilibri fet amor. Sempre assossegada. Fins i tot en les proves més dures i en els 

sofriments físics més forts, va mantenir-se animosa, serena, en pau, amb un total 

abandonament a les mans de Déu, que no li fallaria. Estava segura, i no s'inquietava, 

perquè a l'hora que Jesús disposa una cosa, ho posa tot a punt». 

 

15 de maig de 2020. Un virus petit,  invisible ha prosternat a tota la família 

humana. Però no ens ha esclafat. Sabem que Déu escolta els nostres precs. Déu ens 

estima i sempre està disposat a ajudar-nos, a cuidar de la creació i de nosaltres, les 

seves criatura. Ho hem de creure. 

Com a Família Auliniana, ens reunim tots els dies per pregar, i ho seguim fent, 

amb una forta confiança en Déu, imitant la fe persistent que traspuava Magdalena, i 

confiant, com ella, en que Déu, Pare bo i misericordiós, no es fa el sord a les infinites 

pregàries i als crits de dolor i d'angoixa que s'enlairen des de totes les parts de la terra 

cap a cel.  

Amb les armes de la fe, de l'esperança i de la caritat, atresorem el que aquesta 

pandèmia ens pot ensenyar, encara que sigui a un preu molt alt. Certament que ens ha 

fet més germans, més cauts en les despeses, més moderats, més respectuosos. Ens ha 

fet més temperats en tot. Intentem ajudar els que lamentablement estan en condicions 

més precàries que la nostra. La caritat! Sí, que la caritat no ens falti, perquè hi ha més 

alegria en donar que en rebre i, si donem, Déu, en la seva providència infinita, ens 



 

 

donarà cent vegades més. No permetem que la por i l'angoixa pel futur ens robin la 

nostra esperança. 

 

 

 

 

 

«No us preocupeu, pregueu i tingueu 

confiança. Jesús mai trenca el seu pacte d'amor», 

repetia Magdalena. 

 

Preguem per tots els "amics del 15" i els 

confiem a la intercessió de la Serventa de Déu 

Magdalena Aulina.  

Per la seva mediació - dona de fe, 

d'esperança i de caritat- li demanem al Senyor els 

dons i les gràcies necessàries per a cada u. 

 

 

 

 

 

Desafortunadament, aquest any -degut a les restriccions en molts països- no és 

possible moure's i arribar a Barcelona per celebrar l'aniversari del dia de la mort de 

Magdalena. Però - els mitjans digitals ens permetran la connexió en directe- podrem 

estar units i participar espiritualment a la Missa, que es celebrarà a Madrid a la capella 

de la Conferència Episcopal Espanyola, el diumenge 17 de maig a les 12 del migdia. 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Aulina, 
pocs dies abans de la seva mort. 



 

 

 

 

 

 

Purtroppo, quest’anno, a causa delle restrizioni presenti in molte nazioni, non è 

possibile muoverci per raggiungere Barcellona per celebrare la festa della Madre. Però 

– anche tramite collegamento in diretta – potremo essere uniti e partecipare 

spiritualmente alla santa Messa, che verrà celebrata a Madrid nella cappella della sede 

della Conferenza Episcopale Spagnola, domenica 17 maggio alle ore 12.  

 

 

 

 

 


