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“Pionera del laïcat consagrat”

Donem gràcies a Déu. L’Institut 
està segur que la coincidència 

d’aquestes celebracions no ha 
estat casual. Agraïm l’aten-
ció dispensada i vulguin aju-
dar-nos per tal que puguem 
ser fidelment conseqüents 
al carisma que ens traçà 
la nostra Mare i Fundadora 

Magdalena Aulina, ànima ple-
na d’amor a Déu i d’amor als 

fills de Déu.
Ermelinda Saracino

zaran les actes, s’estudiarà la validesa del 
procés i s’obrirà el camí cap a la declaració 
de la santedat de la  Serventa de Déu.

Són dates entranyables que s’estan vi-
vint a l’Institut, que dóna gràcies a Déu 
per tenir a la SdD Magdalena Aulina com 
a Fundadora i pel carisma que hi ha deixat. 
Aquest carisma ha estat fidelment acollit 
per tots els seus Membres, i ha donat i 
dóna fruit en diferents llocs de l’Església 
i del món.

Gràcies, Senyor, perquè tot l’Institut ha 
pogut celebrar el gran dia de la Clausura del 
procés diocesà de la Causa de Canonització 
de Magdalena Aulina Saurina.

Després de nombrosos anys d’estudi so-
bre la vida, virtuts i fama de santedat de la  
Serventa de Déu, i de recopilar documents 
i testimonis, el dissabte 9 de febrer de 2013, 
a la capella de la de la casa central de les 
Operàries Parroquials a Barcelona, tingué 
lloc l’acte de Clausura del procés diocesà.

L’11 de febrer del 2013 foren dipositades 
les Actes originals a l’arxiu de la Cúria di-
ocesana de l’Arquebisbat de Barcelona. El 
15 de febrer es portaren les còpies a Roma 
i s’entregaren a Mons. Giacomo Pappalar-
do, de la Congregació de les Causes dels 
Sants, i el proper 14 de maig es trauran els 
segells.

A partir d’aquesta data, la Causa de la  
Serventa de Déu seguirà el seu curs a Roma. 
Ha representat un salt important: de l’Arxi-
diòcesi de Barcelona al Vaticà. Allà, s’analit-

GRÀCIES, SENYOR, ÉS L’hIMNE SAGRAT 
qUE ET DIRIGEIX EL NOSTRE COR

Barcelona, 9 de febrer de 2013

Agraïm a totes aquelles persones que ens han remès favors rebuts per intercessió de la  
Serventa de Déu Magdalena Aulina, així com els donatius per a la seva Causa.
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Com a complement d’aques-
tes joioses efemèrides, és un 
goig per a tot l’Institut comu-
nicar-los que el 12 de maig de 
2013 se celebrarà a Banyoles 
(Girona), conjuntament amb 
la commemoració dels dies 

Natalis de Magdalena Aulina, el 50è ani-
versari del reconeixement jurídic de la Pia 
Unió Senyoretes Operàries Parroquials 

en Institut Secular de dret diocesà, 
que fou emanat per l’antiga Con-
gregació de Religiosos el 6 de 
novembre de 1962, i firmat 
pel Prefecte, el Card. Valerio 
Valeri, i pel secretari, S.E. 
Mons. Paul Philippe, O.P. 
La cerimònia de Clausura 
de l’any jubilar tindrà lloc 
el 9 de novembre de 2013, a 
Roma, a la Parròquia de Santa 
Maria in Traspontina.



de missatges i trucades utilitzant els dife-
rents mitjans de comunicació, que reduei-
xen tota distància.

L’acte fou molt solemne, eclesial, històric i 
formal. Començà amb el cant de Veni Creator. 
Mons. Sergi Gordo, secretari general i 
canceller de l’Arquebisbat, dirigí i explicà els 
diferents moments de la sessió, afavorint 
així que tots els participants poguessin 
seguir pas a pas el desenvolupament de la 
mateixa. 

El senyor cardenal Lluís Martínez Sistach, 
en la seva salutació inicial, subratllà que la 
sessió de Clausura era un acte eclesial i, al-
hora, històric, i calia agrair al Senyor l’opor-
tunitat de poder participar en una celebració 
eclesial per antonomàsia.

El postulador, Pare Josep M. Blanquet, S.F., 
detallà tot el treball realitzat al llarg d’aquells 
anys i constatà que havia estat una experièn-
cia molt enriquidora que, sens dubte, serà de 
gran profit per a l’espiritualitat i la història de 
l’Institut.

A continuació, Mons. Sergi llegí el decret 
del senyor Cardenal, pel qual declarava pú-
blicament clausurat el procediment instruc-
tor del procès diocesà de la Causa.

El senyor Cardenal signà un decret pel qual 
designava a l’operària Ermelinda Saracino 
com a portadora de les actes del procés a 
la Congregació de les Causes dels Sants a 
Roma.

La sessió de Clausura fou presidida pel 
cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe 
metropolità de Barcelona, acompanyat pel 
tribunal eclesiàstic, format per el Reverend 
P. Ramón Doménech, O.F.M., Jutge Dele-
gat; Mn. Joan Grau, Promotor de Justícia; 
Sra. Chiara Rostagno, Notària actuària, i pel 
Postulador, Pare Josep M. Blanquet, S.F.

Ens acompanyaren també l’Excm. i Rvdm. 
Sr. Carles Soler i Perdigó, Bisbe emèrit de 
Girona, que representà a Mons. Francesc 
Pardo, Bisbe de Girona. 

L’acte congregà centenars d’Operàries, 
col·laboradors, amics i familiars, proce-
dents de tots els llocs on es troba dissemi-
nat l’Institut: Espanya, Itàlia, França, Amè-
rica i Àfrica.

Gràcies a Déu, pogueren participar-hi algu-
nes Operàries de la primera hora, que varen 
col·laborar amb la  Serventa de Déu des dels 
primers anys fundacionals a Banyoles. Testi-
moni insigne d’aquest Procés, ha estat l’ope-
rària Filomena Crous, que va ser secretària de 
la Fundadora i directora general de l’Institut. 
També hi foren presents alguns membres de 
famílies catalanes que acompanyaren i se-
cundaren des dels primers anys les iniciatives 
apostòliques de Magdalena, així com nombro-
sos representants d’Instituts religiosos i Mo-
viments apostòlics, personalitats religioses i 
civils de Barcelona, Banyoles i Porqueres.

Molts, atès que no pogueren assistir per 
motius personals, es feren presents a través 

PREGÀRIA
(Per demanar gràcies per intercessió de la  Serventa de Déu)

Déu i Pare nostre, amo dels sembrats, que vares suscitar en l’Església a la teva  Serventa 
Magdalena Aulina perquè en virtut de la seva consagració baptismal, i amb els dons de l’Es-
perit 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, si-
guem 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

A continuació, el senyor cardenal Lluís 
Martínez Sistach dirigí als presents unes 
paraules conclusives. Presentà a la SdD 
Magdalena Aulina com a dona dels nostres 
temps, coetània de molts dels presents i 
testimoni autèntic de vida cristiana.

Amb la benedicció final i el cant Fidelidad, 
del repertori de l’Institut, es donà per aca-
bada la sessió de Clausura del procés dio-
cesà.

Ara, a Roma, s’estudiaran amb deteni-
ment la vida, les virtuts i la fama de santedat 
de la SdD Magdalena Aulina, la qual dedicà 
tota la seva existència al servei de Déu, de 
l’Església i dels homes.

Per tal que el procés arribi a bon termi-
ni, juntament amb el material que s’envia 
a Roma, també han d’anar-hi les nostres 
oracions. Això és el que l’Institut fa i de-
mana ara a tots els seus col·laboradors i 
amics.

Després, el senyor Cardenal, els membres 
del tribunal i el postulador juraren per sepa-
rat haver complert fidelment l’ofici encoma-
nat i de guardar el secret.

Les actes de la sessió de Clausura foren 
unides als documents, i un cop foren sege-
llades i lacrades, el cardenal Martínez Sistach 
les entregà a la portadora, juntament amb un 
sobre dirigit al Prefecte de la Congregació, Sa 
Eminència el cardenal Angelo Amato, amb 
cartes seves, del jutge delegat i del promotor 
de justícia, donant compte de la instrucció 
del procés.

La directora general de l’Institut de les Operà-
ries Parroquials, Pina Milana, donà les gràcies 
a tots els membres del tribunal i a la postulació 
pel treball realitzat, i a tots els presents per la 
seva assistència. Exposà, en les seves parau-
les, el perfil de la personalitat humana i cristia-
na de la  Serventa de Déu Magdalena Aulina.


