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Benvinguts tots.  

Benvinguts tots i moltes gràcies per haver acceptat compartir amb nosaltres 

aquest dia de Magdalena Aulina 

Gràcies Sr. Tubert, que ens representa Banyoles, la ciutat natal de la  nostra 

Magdalena. 

Gràcies Sr. Bisbe per haver-nos presidit l’Eucaristia i encoratjar-amb la seva 

paraula, en la qual ha estat fàcil descobrir la seva estima cap a la fundadora i cap a 

l'Institut.  

 Monsenyor Sergi, el tenir-lo avui aquí ha estat un gran regal, i estic segura que 

moltes Operàries i amics presents, li hauran recordat en aquell esdeveniment històric, 

com va ser la clausura del procés diocesà de la causa de beatificació i canonització de 

la nostra fundadora, la serventa de Déu Magdalena Aulina. Cóm ens ho feia viure 

relatant puntualment tot el que s'anava duent a terme, exactament aquí, en aquest 

presbiteri! 

Molt hem d'agrair-li, Sr. Bisbe: Li agraïm el que va fer llavors; després la seva 

valuosa ajuda quan tramitàvem la petició que el nostre Institut fora acollit de Dret 

Pontifici; gràcies per ser avui aquí, i, sobretot, gràcies per la seva amistat i estima. 

La jornada que dediquem a la nostra fundadora, que anomenem dia de 

Magdalena Aulina, és una trobada anual que coincideix amb el seu dies natalis, és a 

dir, amb l'aniversari del seu naixement al cel, que va ser el 15 de maig de 1956. És una 

cita en la qual ens vam reunir no només les Operàries, sinó també la família Auliniana, 

amics i col·laboradors, que volen expressar la seva devoció i la seva estima cap a 

aquesta dona. 

Una dona laica, profundament laica i profundament consagrada a Déu en bé del 

proïsme. Una dona molt amant de la Mare de Déu, que va donar els seus primers 

passos d'activitat apostòlica precisament en el mes de maig de 1916, reunint als seus 

veïns per resar el Rosari. Era un acte senzill, però va representar la llavor fecunda del 

seu futur Institut Secular, i d'una Obra d'evangelització i de promoció d'un laïcat 

compromès, en una època preconciliar en què el paper dels laics era gairebé 

desconegut, i més encara el paper de la dona laica.  
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Magdalena, dòcil a l'acció de l'Esperit Sant, que no deixa d'inspirar en l'Església 

persones que puguin ser font de gràcia per a tot el poble de Déu, va anar treballant 

enmig de la gent i en favor de la gent, encoratjant i acompanyant tothom, perquè 

descobrissin l'amor de Déu Pare, que ens estima amb un amor infinit i ens vol a tots 

sants. Va ser una idea certament profètica en aquells anys, i de la qual ens parla 

llargament el papa Francesc a Gaudete et Exsultate, «Alegreu-vos i celebreu» 

l'exhortació apostòlica sobre la crida universal a la santedat. 

Aquesta és, doncs, la jornada que dediquem a la nostra fundadora, en la qual 

volem donar gràcies a Déu per haver-nos donat a aquesta dona que esperem poder 

veure aviat beata i santa, ja que la seva vida va ser heròica, la seva obediència a 

l'Església va ser exemplar , i va viure intensament el seu amor a Déu i a la gent amb el 

seu característic "donar-se", fins a l'extrem de les seves forces físiques.  

Vull repetir el que afirmava Filomena Crous, el seu fidel secretària i primera 

successora. Deia: "Magdalena Aulina va ser extraordinària en el seu amor i fidelitat a 

l'Església, com ho va ser també en la seva comprensió, acollida i escolta, en el seu amor a l'home, 

al proïsme del seu entorn. Donar-se a Déu, a l'Església i al proïsme van ser tres amors 

inseparables en el cor i en el carisma de Magdalena Aulina" (Roma, 10 d desembre de 1994). 

Efectivament, Magdalena, des de molt jove, seguint molt de prop els passos i els 

ensenyaments de Jesús, va oferir tota la seva vida, voluntària i lliurement, pels altres, 

i perseverar fins a la mort complint aquest propòsit. Ella pregava constantment al 

Senyor que li concedís la gràcia de ser-li "sempre fidel fins a l'últim alè de la seva vida i les 

últimes palpitacions del seu pobre cor". 

Així que, segons les paraules del Papa Francesc, expressades en la carta 

apostòlica Ningú no té un amor més gran Maiorem Hac Dilectionem, del 2017 que és el 

motu proprio sobre l'oferiment de la vida, podríem afirmar que la vida de Magdalena 

Aulina pot ser valorada com la d'aquelles persones dignes de consideració i honor 

especial, ja que l'oferiment de la vida és un nou cas de l'iter de beatificació i canonització. 

Certament que esperem l'hora de Déu i demanem que l'Església reconegui la vida 

i virtuts de Magdalena Aulina, filla d'aquesta estimada terra. És cert que no volem 

avançar-nos a l'Església, però sí que volem exposar l'evidència d'una vida oferta, d'una 

vida exemplar que ha produït molt de fruit. 

 Avui podem presentar al Senyor, gràcies a la seva providència, els fruits que 

anem recollint de la sembra de Magdalena Aulina, els fruits de la seva espiritualitat i 

del seu carisma, que va arrelant en altres parts del món. 

És l'aire de l'Esperit, com deia Magdalena, el que porta les llavors a altres parts, 

a altres continents, on segurament hi ha un terreny més fèrtil i generós. 
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És un goig enorme poder compartir amb l'Església de Paraguai, la de Burkina i 

la del Congo, un carisma nou, el carisma i espiritualitat de Magdalena, perquè unit als 

altres carismes contribueixi, acompanyi i ajudi en el seu camí a tants laics cridats a 

viure una vida cristiana coherent amb el seu baptisme, cridats a la santedat del poble 

de Déu.  

 Ha estat una alegria molt gran per a tot l'Institut poder veure com el carisma 

d'aquesta dona laica i profeta ha arrelat, darrerament, al Congo, a Burkina, a Paraguai, 

terres molt estimades, que s'uneixen a la geografia de l'Institut ja present a Espanya, 

Itàlia, França, Puerto Rico i Guinea Equatorial. És emocionant constatar com aquella 

llavor de maig de 1916, regada amb amor maternal per la santíssima Mare de Déu, i 

sota la protecció de santa Gemma Galgani, s'hagi escampat sembrant fruits de bondat, 

d'esperança, de fe. 

En aquest dia de Magdalena Aulina volem donar gràcies a la Mare de Déu, que 

acompanya el caminar de l'Institut, i volem «expressar el nostre agraïment, el Senyor, per 

totes les manifestacions del "geni" femení ...; i per tots els carismes que l'Esperit Sant atorga a 

les dones en la història del poble de Déu, per totes les victòries que deu a la seva fe, esperança i 

caritat; per tots els fruits de santedat femenina » (cf. Mulieris dignitatem, 31). 

A tots els que avui ens acompanyeu amb la vostra presència i als qui no han 

pogut venir, però ens segueixen amb el record i la pregària, us dono el meu agraïment 

personal i el de tot l'Institut. 

 Comptem amb la vostra amistat i amb les vostres oracions per a ser Operàries 

de Magdalena Aulina sempre fidels al carisma ia la espiritualitat de la fundadora, i 

perquè seguim, com ella, escampant el bé i promovent una vida cristiana autèntica al 

nostre voltant. 

Estic segura que la Serventa de Déu Magdalena Aulina intercedirà davant el 

Senyor per tots, per les vostres famílies, per les vostres necessitats i esperances, ja que 

així li ho demanem diàriament en la nostra pregària. 

De nou, moltíssima gràcies, monsenyor Sergi, i moltes gràcies als concelebrants. 

No deixin de demanar per l'Institut. 

Gràcies també al cor de les Operàries, que ens ha acompanyat i que ara els 

escoltarem amb un últim cant dedicat a Magdalena Aulina. 

Gràcies! 

 

Pina Milana 
directora general 


