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«Pionera del laicat consagrat»
OBRIM DE BAT A BAT LES PORTES 
DEL NOSTRE COR A L’INFANT JESÚS

«Les seves senyes són aquestes: trobareu un nen en bolquers, po-
sat en una menjadora» (Llc 2,12s.).

Amb aquestes paraules l’evangelista Lluc ens vol fer veure que 
la característica de Déu és la senzillesa. Déu es fa nen i demana el 
nostre amor perquè aprenguem a viure amb Ell i a practicar com 
Ell la humilitat de la renuncia com a part essencial de l’amor.

En l’espiritualitat de l’Institut, els misteris del Nadal i de l’Epi-
fania ocupen un lloc central. En la catequesis del temps de Nadal, 
Magdalena Au lina dirigint-se ais nens i a les nenes, als joves i a 
les famílies, per ajudar-los a comprendre el seu vertader sentit, re-
petia molt sovint: «El naixement de Jesús en el portal de Betlem és el 
gran esclat de l’amor del nostre Déu i Senyor a tota la humanitat.»

Magdalena, des dels anys fundacionals, va celebrar i va fer celebrar el Nadal amb es pecial 
solemnitat, recordant el gran misteri de la senzillesa del naixement de Jesús Déu fet home, que 
ve a nosaltres esperant la nostra resposta.

El mateix relleu de joia tenia la festa de l’Epifania, celebra da 
per Magdalena amb un estil propi: espiritual i festiu. La va ini-
ciar per a tots aquells que sovintejaven el Casal de la Sagrada 
Família de Banyoles, ja fossin petits o grans. La festa consistia en 
anar a la finca «Casa Nostra» a esperar els Reis d’Orient i quan 
aquests, amb els vestits reials, arribaven, eren rebuts amb gran 
joia, i acompanyats amb cants i instruments musicals. Els Reis 
Mags portaven al Nen Jesús els seus presents: l’or de la caritat, 
l’encens de l’oració i la mirra del sacrifici.

Si res va frenar als tres Reis a seguir l’estrella de la crida, res 
va fer enrere a Magdalena en estimació al seu Déu. Fins i tot en 
les proves que va trobar pel camí, sempre va estimar i perdonar 
de cor a tots aquells que, no entenien la manera de viure la seva 
consagració al Senyor enmig les realitats del món.

Fidels als ensenyaments de Magdalena, el Nadal i l’Epifania 
han de despertar en tots nosaltres el millor que portem dins nostre, de manera que, a part del 
gran goig i l’entusiasme extern, propi de la festa tradicional, siguin sobretot, de gran força inte-
rior, espirituals i de propòsits de seguir a Jesús, com els Mags, que varen arribar a Betlem sense 
escatimar cap sacrifici.

Ermelinda Saracino

FAVORS REBUTS

* Des de que varem conèixer la Serva de Déu, Magdalena Aulina, ens sentim prote-
gides. Tots els dies de la nostra vida li donem gràcies per l’ajut rebut i li demanem que 
ens ajudi i ens protegeixi sempre. Lliurem un donatiu per a la Causa. Araceli i la seva filla, 
Barcelona.

* Agraeixo a Magdalena Aulina la protecció que em va dispensar durant la meva estada 
a l’estranger per feina. No em vaig sentir mai sola, la sentia sempre a prop meu. Regina, 
Barcelona.

* Per la feina que ha aconseguit la meva filla vull donar les gràcies a Déu i fer constar 
la intercessió de Magdalena Aulina, a qui també dono les gràcies i a qui tinc sempre 
present en les meves oracions. Perquè consti, deixo un donatiu per a les despeses del 
procés. Rosa María, Bilbao.

* Durant 3 anys he tingut molt mal de cap, últimament m’afectava a l’estómac, on hi 
sentia un fort pes que no em deixava respirar bé. En un moment de forta crisi vaig dema-
nar ajuda a Magdalena Aulina, i el Senyor amb la seva intercessió em va fer el favor de 
curar-me, desapareixent el mal de cap i el pes a l’estómac. Agraeixo a la Serva de Déu, 
Magdalena Aulina la protecció que em va oferir a mi i a la meva estimada família. Roberto 
Marchese, Roma.

* El procés de la malaltia de la meva cunyada va ser molt complicat. Li van diagnos-
ticar necrosis en la medul·la òssia i metàstasis en els óssos. Diagnòstics mortals. La 
seva vida, s’estava apagant, però en una de les últimes visites mèdiques, el metge, tot 
confós, va constatar que el càncer havia desaparegut. Déu va escoltar la pregària de la 
meva cunyada i de tota la seva família. Magdalena Aulina va intercedir. Tota la família 
està molt agraïda a Magdalena Aulina per sempre. Ana Celis Marrero, Ponce, Puerto 
Rico.

DONATIUS PER LA CAUSA

Agraïm els donatius que rebem per fer front a les despeses del Procés de canonització 
de la SdD Magdalena Aulina. N’ acusem rebut i, segons el seu desig, ho fem constar amb 
el seu nom, les seves inicials o de forma anònima. 

Aldeanueva del Ebro: Yolanda Jiménez Zapatel. Alicante: Tomás Llorca Mingot. Barcelona: 
Carmen Pérez de Campillos; Rosa Calderaro Musci; P.V., Anònim. Girona: Ramona Burguet. 
Madrid: S.E.R. Fremiot Torres Oliver, Estela Martínez, Anònim. San Adrián, Navarra: Goyo 
Martínez, Anònims. Valladolid: A.S. Vilanova i la Gertru: Mª José Gatell. Roma-Italia: Fam. 
Marchese, Associazione degli Alpini. Puerto Rico: Card. Luis Aponte, Olga Diaz.

Magdalena Aulina Saurina.

Adoració dels Reis d’Orient. Retaule del 
Monestir de Banyoles (s. XV).



DELS ESCRITS DE LA SERVA DE DÉU MAGDALENA AULINA

«Hem d’estar molt contents perquè ja arriba Nadal. És el gran 
regal que el bon Déu, va fer a tota la humanitat, enviant-nos el seu 
fill Jesús perquè ens ensenyés a ser bons, a esti mar-nos molt i a 
perdonar-nos de veritat, quan ofenem. Si som capaços de recordar 
allò que Jesús ha dit durant la seva vida i el seguim, ell omplirà 
les nostres vides i les nostres cases de pau, d’amor, d’alegria i de 
felicitat.

És tan gran la festa de Nadal! Hem de 
celebrar-la, cantant a Jesús moltes nadales 
i demanant a la Mare de Déu i a Sant Josep 
que li facin, cada dia, un petó i una carícia 
de part nostre.»

Banyoles 1935

«Si ets fidel al teu deure, l’Infant Jesús, el dia de Nadal, quantes 
carícies et farà! Omplirà la teva ànima de gràcies divines! Envolta 
el teu cor de desigs de sacrifici per Jesús, la vida del qual, fou un 
sacrifici continu. Qui faci més regals a Jesús; el dia del judici rebrà 
la més gran corona.

Breu, molt breu és el camí que ens queda per fer, aprofitem-lo per atresorar riqueses 
per a la glòria que no tindrà fi. Que feliç qui en aquest món hi viu com si fos només de 
pas, sense deixar que el seu cor s’enganxi a res material ni caduc!

Mirem tot esdeveniment, pròsper o no, des de l’òptica de la fe i el nostre ànim no 
decaurà davant les coses tristes, ni s’enorgullirà amb les positives. Endavant, que fem 
camí cap el Cel i en aquella benaurada pàtria ens hi trobarem tots i amb alegria plena ens 
explicarem les dificultats de l’exili.»

Banyoles, sense data

LLAVORS D’ESPIRITUALITAT

* Si obriu de bat a bat, la porta del vostre cor a Jesús, quin Nadal més bonic celebra-
reu!

* Lluiteu impetuosament, de tot cor, per trobar bells detalls per oferir a Jesús. Fem-ho 
de manera que, trobi en el nostre cor un autèntic bressol d’amor i fidelitat, de correspon-
dència a la gràcia, de santedat. Això és el que sobretot importa.

* Meditem el misteri del Nadal, és el ressò etern de l’amor de Déu als homes.

* L’amor de la nit de Betlem es manté en un present que no canvia aquell amor de pau 
i de goig.

NOTÍCIES SOBRE EL PROCÈS DE CANONITZACIÓ

* El 22 de maig de 2009, a la presència de Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar i 
Vicari General de la Arxidiòcesi de Barcelona, varen jurar els seus càrrecs els membres 
de la Comissió Històrica encarregada de recollir i sistematitzar els escrits de la Serva de 
Déu i la documentació relativa a la seva vida i a la seva obra.

* Tanmateix el 22 de maig i el 2 de juny del mateix any, sempre a la presència de Mons. 
Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar i Vicari General de la Arxidiòcesi de Barcelona, varen 
jurar la seva missió els censors teòlegs encarregats d’examinar els escrits de la Serva de 
Déu.

* El 16 de maig de 2009, els membres del Tribunal eclesiàstic van visitar les habitacions 
on va viure i morir la Serva de Déu i la tomba on descansen les seves restes mortals, a 
la casa central de l’Institut, a Barcelona. I el 18 de setembre van visitar la casa natal de la 
Serva de Déu i l’església de la Sagrada Família de Banyoles.

ORACIÓ
(per demanar gràcies per intercessió de la Serva de Déu)

Déu i Pare nostre, 
amo dels sembrats,
que vares suscitar en l’Església a la teva serva Magdalena Aulina 
perquè en virtut de la seva consagració baptismal, 
amb els dons de l’Esperit Sant,
fos testimoni i pionera del laicat consagrat; 
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 us privat


