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“Pionera del laicat consagrat”
MAGDALENA AULINA, DONA FORTA EN L’ESPERANÇA

L’esperança cristiana recull i perfecciona l’esperança 
del poble escollit, que té el seu origen i el seu model en 
l’esperança d’Abraham (CCE, 1819).

L’expressió d’Abraham —Déu proveirà— sempre a 
flor de llavis, va ser la torxa de llum que mai es va apa-
gar en la vida de la Serva de Déu, Magdalena Aulina. Va 
viure totalment recolzada en l’esperança amb una pau 
que no es pot explicar. Va estimar Déu sense mesura i 
es va fiar d’Ell cegament.

El Senyor va marcar a Magdalena Aulina un camí 
amb entrebancs, però ella el va seguir amb naturalitat 
i seguretat, com un fill que camina de la mà del seu 
pare.

Segons testimonis que varen viure a la casa de Ba-
nyoles a partir del 1930, fan constar que al costat d’ella 
es respirava serenor i esperança, tot i les dures proves 

i incomprensions. No es va fiar mai d’ella mateixa, ni 
tampoc es va fer veure, deia: Fonamenta en tu la virtut 
de l’esperança: serà el teu alè i la teva fortalesa en la 
lluita i en els contratemps.

A l’agost de 1939, arribaren els decrets de la Cúria de 
Girona, Magdalena va demostrar plena confiança en 
Déu, repetint: Hem buscat a Déu i Déu sortirà al nostre 
encontre. Va ser molt dur i de gran sofriment per a Mag-
dalena, però tot i el dolor, va expressà la seva serenor 
fent construir la Torre de l’Esperança, torre que va fer 
aixecar al bell mig de la finca Casa Nostra de Porqueres 
(Girona). La torre té la forma d’un campanar, però en 
comptes de campanes hi va fer posar un rellotge que, 
amb la seva esfera lluminosa, es pogués veure de nit i 
de dia i així quan sonaven les hores, la gent podien reci-
tar l’Avemaria amb amor i fe a la divina providència: Si 
l’Obra viu de fe en la Providència, Déu la sostindrà per 
mans generoses. I el Senyor no li va fallar.

Magdalena acollia qualsevol sofriment amb permissió 
del Senyor, confiava en Déu i l’adorava en el dolor. Tot ho oferia per les necessitats 
de l’Obra i dels seus membres, per l’Església, per la conversió dels pecadors i pels 
entrellats del món.

FAVORS REBUTS
* El nostre fill gran, va ingressar a l’hospital Arnau de Vilanova (València), el 23 de maig de 

2010, presentava un quadre d’epigastràlgia irradiada a ambdós hipocondris. Se li va diagnos-
ticar pancreatitis aguda biliar greu amb necrosis major de 75%, amb evolució desfavorable i 
amb desenvolupament d’errada multi orgànica. Com que no hi havia llits a la UCI, es va fer el 
trasllat a l’Hospital General de València. La situació es va anar greujant, se li va realitzar una 
necroscòpia i pancreatectomia corporo-cabdal. Veient la nostra preocupació, una amiga ens 
va donar una estampa de la pregària i la imatge de la serventa de Déu, Magdalena Aulina. 
A partir d’aquell dia resem i li demanem la seva intercessió. L’11 d’octubre del 2010, davant 
l’estabilització clínica, es trasllada a la planta d’hospitalització; el 29 d’octubre del mateix any 
es va porta a un nou centre, l’hospital Dr. Moliner, per a convalescència i rehabilitació; el 29 
de desembre és donat d’alta. Estem convençuts que la serventa de Déu Magdalena Aulina 
va escoltar-nos i ens ha ofert aquesta extraordinària gràcia, això és el que volem testimoniar 
i volem agrair sincera i profundament. J.O. i F.M., Burjassot-València.

* En una visita mèdica al departament de dermatologia, el metge em va diagnosticar una 
protuberància en la templa dreta amb angle superior fosc. La meva por és, que fos cance-
rigen. Des d’aquest dia em vaig encomanar a Magdalena Aulina. Es va decidir la interven-
ció quirúrgica, però arribat el dia i el moment d’operar, el cirurgià va confirmar que estava 
completament curat i que per tant, no calia fer res. Faig constar la gràcia que he rebut i que 
el Senyor m’ha concedit amb la intervenció de la Serventa de Déu, Magdalena Aulina. V.A., 
València.

* Per un favor rebut de la mare Magdalena Aulina Saurina. Quan elmeu marit Jesús Itur-
bide Aisa va tenir un infart greu i ningú creia que es pogués curar, ho varem encomanar a 
la serventa de Déu Magdalena Aulina i per la seva intercessió, quan tot semblava perdut, 
després de 17 dies en coma, va començar a reaccionar. Avui, 13 anys després, m’he decidit 
escriure-ho, ho dec tot a la mare Magdalena i estic profundament agraïda al favor rebut. G.F., 
Funes-Navarra.

DONATIUS PER A LA CAUSA
Agraïm els donatius que anem rebent per a les despeses del Procés de Canonització de la 

SdD Magdalena Aulina. Segons el seu desig ho fem constar amb el seu nom, amb les inicials 
o de manera anònima.

Aldeanueva de Ebro: anònim. Alicante: Tomàs Llorca Mingot. Barcelona: Covadonga Poza; 
Carmelita López; María Solanot; anònims. Banyoles: anònims. Funes: Gema Fernández; Je-
sús Iturbide Aisa. Girona: Grup de Fàtima; anònims. Madrid: Filomena Ferrero Callejo; anò-
nims. Málaga: Conchi Migueles Bedmar; M. José. Medina del Campo: anònim. San Adrian: 
Família Moreno; Sàrria-Lugo: Famíia Quiroga Sobrado. Sentmenat: Hermanas Andreu; Va-
lència: M. Ángeles Serrano Sastre; anònim. Valldoreix: Manuel Fábregas Busquets. Vilanova 
i la Geltrú: Vicenta Calvo Giménez; Família Gatell. Roma-Italia: Gruppo famiglie «Magdalena 
Aulina». Jonquieres St. Vincent-France: Blain Jean Pierre et Danielle. Carolina-Puerto Rico: 
anònims.

Banyoles, 1935.



«... si fonamentéssim la nostra vida espiritual en la fe cega i veritable, ens seria 
més fàcil la virtut de l’esperança i de la caritat, per anar caminant cap a la perfec-

ció... Si sentiu que les forces s’acaben, 
pel cansament en el vostre apostolat, 
per les lluites que heu d’aguantar i per 
les dificultats que heu de vèncer, no us 
desanimeu, ja que moguts per l’esperan-
ça, que heu d’anar adquirint i enfortint, 
i mirant al cel i pensant en el que allà us 
espera, sereu forts, no tindreu por, per-
què rebreu la força necessària per seguir 
caminant endavant» (Banyoles, 21 de 
maig de 1937).

Sigui la vostra fortalesa, en la lluita diària, 

l’esperança en els mèrits de la passió de Crist.

***

Maria és la nostra esperança! 

Cap a ella convergeixen les nostres mirades. 

En els seus puríssims ulls trobem la llum 

que ens guia cap a la foscor. 

El seu mòbil era venerar Déu; el seu oxigen el cara a Déu, el seu bàlsam l’esperança 
cristiana. Com Sant Pau, deia: Jo penso que els sofriments del món present no són 
res comparats amb la glòria que s’ha de revelar en nosaltres. (Rm 8, 18). Va fixar la 
seva mirada en la Paraula de Déu, i en el llibre de la Bíblia obert a l’atzar, hi trobava 
sempre la reflexió oportuna pel moment present. 

Així com l’esperança, la segona virtut teologal, marca el camí de tot cristià, la vida 
de Magdalena Aulina va ser entreteixida per una dolça esperança en Déu. Desitjava 
el cel, plena de confiança: Que gran és la mort i que poc es medita, doncs ella ens obre 
les portes del Cel!

Ermelinda Saracino

DELS ESCRITS DE MAGDALENA AULINA
«... aixequem sovint el nostre cor al 

Senyor, que ens doni la seva benedicció; 
a uns fortalesa i constància, a altres per-
severança en les proves; i a tots saviesa 
i serenor. Sí, augmentem la nostra espe-
rança, diguem-li a Jesús davant del sagra-
ri, perquè la fredor d’una llarga prova no 
arribi al nostre cor, que només anhela ser 
pel Senyor» (Banyoles, 31 d’octubre de 
1928).

«... arreleu profundament, en el vos-
tre cor, la virtut de l’esperança, que serà 
l’àncora que us salvarà mentre navegueu 

per les aigües del món. Quan els gran vaixells tenen por d’enfonsar-se a alta mar, 
es protegeixen tirant l’ancora. Sigueu previsores, no espereu que arribi la tempes-
ta, que pot arribar quan menys ho espereu; tingueu 
sempre clavada en la vostra ànima la virtut de l’espe-
rança, per no perdre mai de vista el fi i far de la vostra 
vida, que han de ser Jesús i Maria».

«...si us abandoneu a la fe, naixerà en vosaltres l’es-
perança per aconseguir allò que creieu, encara que no 
ho veieu; per aconseguir el que espereu, encara que no 
ho sentiu, i per experimentar —fins i tot en el dolor— 
aquella pau, tranquil·litat i alegria de l’esperit que tant 
afavoreixen la vida espiritual» (Ceremonial Aspirantes, 
2º grado, 1936).

«...viviu d’esperança. L’esperança us aguantarà en els 
moments dèbils i de lluita. La confiança, com sabeu, 
agrada a Jesús; l’ànima confiada ho aconsegueix tot i ho 
pot tot. Oh, si visquéssim d’aquesta confiança i pensés-
sim en el cel que ens espera! Cap creu es faria pesada, 
perquè sempre la duríem alegres i amb amor» (Banyo-
les, 10 de maig de 1937).

PREGÀRIA
(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, i amb els 
dons de l’Esperit Sant, fos testimoni i pionera de la consagració secular dels laics; 
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 ús privat

Banyoles, 1933.

Banyoles, 1933.

Banyoles, 1936.

Barcelona, 1929.


