
FAVORS I GRÀCIES
* Estimades Operàries: quina alegria tan gran quan vaig llegir a la Cata-

lunya Cristiana la trobada que proposeu pel dia 15 de cada mes a la casa 
central, al passatge Torras i Bages. Des d’aquest moment hi he anat parti-
cipant, sempre que he pogut. En el mes d’abril tenia una visita al servei de 
ginecologia i fetes les proves el metge em va recomanar que tornés al cap 
de 6 mesos, i així ho he fet, i els resultats també han estat satisfactoris. Vaig 
demanar la intercessió de Magdalena Aulina i li dono gràcies, sempre que 
he anat a la consulta, he llegit la seva pregària perquè tot sortís bé. Gràcies. 
Elena de Barcelona.

* Quan tinc una necessitat, sempre prego a Magdalena Aulina i fi ns el dia 
d’avui mai m’ha fallat. Dani de Manresa.

* El donatiu que els faig arribar és per la gràcia rebuda per intercessió de Mag-
dalena Aulina. Des de que rebo els butlletins em sento més forta i molt acompa-
nyada espiritualment. Gràcies. Anònim de Barcelona.

* M’encomano a Magdalena Aulina i li demano que m’ajudi a saber tirar en-
davant la situació problemàtica que pateix la meva família. En acció de gràcies 
envio un donatiu per la Causa. Anònim de Girona.

* Envio una petita aportació per un favor rebut. Sempre demano al Senyor i per 
intercessió de Magdalena Aulina que m’ajudi a resoldre uns problemes famili-
ars. El meu fi ll necessita una feina. Li he demanat a la Mare Magdalena i se li ha 
presentat un «part time». Gràcies. Maria de València.
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Pionera del laïcat consagrat
Filomena Crous Boatella,

testimoni principal de la SdD
Magdalena Aulina Saurina

Sense fer remor però amb transcendència per 
les ànimes, Magdalena Aulina va fer les primeres 
passes per un nou camí; un camí d’entrega plena 
a Jesucrist, vivint la consagració, a la llum de tres 
fars: Crist, l’Església i els fi lls de Déu.

Amb aquesta trilogia, la Serventa de Déu, des de 
1916, va iniciar el camí de la consagració secular, 
el camí dels Instituts Seculars. Moltes joves li va-
ren fer costat en el nou i renovador projecte d’una 
vida d’entrega a Déu enmig del món.

Filomena Crous Boatella, és certament el testimo-
ni principal de la vida i del magisteri de Magdale-
na. Directora general emèrita de l’Institut, secretà-
ria particular de la serventa de Déu i successora en 
el govern de l’Institut, va compartir amb ella tot el 
desenvolupament de l’Obra, les incomprensions del Bisbe diocesà, les difi cultats de 
les visites i intervencions de la Santa Seu. Va percebre com ningú, el carisma i l’espi-
ritualitat de la Serventa de Déu i ho ha transmès de paraula i d’obra a les Operàries, 
en els llargs anys de govern. Ha participat i col·laborat en la Conferència Mundial 
dels Instituts Seculars (CMIS) i a la Conferència dels Instituts Seculars d’Espanya 
(CEDIS). 

Causa de Canonització «Magdalena Aulina Saurina» 
C. Sant Pere Claver, 2–10, 08017 Barcelona (Espanya) 
Tel./Fax 0034 932 055 268 - Tel. 0034 932 039 083
A/e: causa.bcn@magdalenaaulina.org 

Núm. de compte: 0081 0167 48 0001202127
IBAN: ES38 0081 0167 4800 01202127 / CODI BIC: BSABESBB
Banc Sabadell Atlàntic, c. Bruc, 93, 08009 Barcelona (Espanya)

DONATIUS PER LA CAUSA
Agraïm els donatius que rebem per a les despeses del procés de canonització 

de la SdD Magdalena Aulina. En donem rebut, si així ho desitgen, i ho fem cons-
tar amb el seu nom, amb les inicials o de forma anònima.

Aldeanueva de Ebro: Anònims. Alacant: Tomás Llorca Mingot. Banyoles: M. 
Rosa Guitar, Anònims. Barcelona: Elena, María Solanot; Ignacio de Martí; Anò-
nims. Funes: M. Gema Fernández; Girona: Guillaumes, Anònims; Logroño: Anò-
nims; Madrid: Anònims. San Adrián: Goyo, Anònim. València: Juan, Providen-
cia, Anònims. Zaragoza: José Sancho Gimeno. Anònims. Italia, Roma: Anònims. 
França: Nimes: Anònims. Paraguai, Villarrica: Anònims. Puerto Rico, Carolina: 
Anònims.

PREGÀRIA
(Per demanar gràcies per intercessió de 

la serventa de Déu)

Déu i Pare nostre, amo dels sembrats, que 
vas suscitar en l’Església a la teva Serven-
ta 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 inter-
cessió, concedeix-nos la gràcia que et demanem... per Crist Senyor nostre. Així sigui.

Parenostre, Avemaria, Glòria.  Per a ús privat
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va dirigir a tota l’Obra, fi del a la comanda feta de la Mare Magdalena i a la tradició 
institucional.

En aquests escrits, Filomena reconeix que ha estat formada a l’escola de l’espi-
ritualitat de Magdalena, i sent la necessitat de declarar que els seus textos estan 
impregnats dels seus consells i els seus ensenyaments. 

La visió que Filomena ha conservat i transmès de 
la Mare, ha estat la d’una gran dona, encara que senzi-
lla alhora. Així es feia present tant a la cuina, com al ren-
tador, a les classes de catequesi per adults a l’església 
de la Sagrada Família, amb les obreres, amb els petits 
del Casal... Els seus comentaris —consells de virtut— 
donaven una força especial.

El tracte que donava a la gent senzilla del seu barri era 
admirable. Sabia adaptar-se a qualsevol ambient cultu-
ral. Tothom volia parlar amb ella i explicar-li les seves 
difi cultats i les seves alegries. Era humil, sempre atenta 
i a l’escolta de les necessitats de la gent, deia: Sempre 
s’aprèn dels altres.

Parla de l’amor de Magdalena a Jesús, a la Verge, a Santa Gemma Galgani i a les 
ànimes. La vida de la Fundadora va ser buscar incessantment la fusió amb la volun-

Filomena Crous Boate-
lla, va néixer a Barcelona, el 12 
d’agost de 1916 i va morir el 30 
de juliol de 2014 a la casa cen-
tral de l’Institut.

Va conèixer, per primera ve-
gada a Magdalena, el març de 
1932, quan encara no tenia 16 
anys. En aquell primer encon-
tre, va descobrir l’immensa 
bondat de la Mare. Recorda 
que li deia que oferís tots els 
seus actes a Jesús, que visqu-
és com Ell, que guardés la vir-
ginitat per Jesús.

El desembre de 1933, Filomena es va quedar defi nitivament a l’Obra, a Banyoles, 
a la casa natal de Magdalena. Era una sensació molt especial, poder viure al costat 
de Magdalena, era trobar una força irresistible de ser millor, de ser de Déu, de viure 
només per Ell.

Des del gener de 1935, fi ns que la Mare Magdalena va morir, el maig de 1956, va 
estar sempre al seu costat.

H i ha una gran quanti-
tat de documentació de Filo-
mena sobre la Fundadora, a 
l’Arxiu Central de l’Institut. En-
tre aquests documents, hi ha 
moltíssimes cartes personals 
dirigides a la Serventa de Déu 
i altres que, des de sempre, Fi-
lomena ha dirigit a l’Obra com 
a secretària i com a Directora 
General. Hi ha també discur-
sos escrits i llegits en les ce-
lebracions de l’aniversari del 
dies natalis de Magdalena, i 
Cartes de Reis que any rere any 

tat de Déu, acceptava tot i ho esperava tot d’Ell. 
Si amb l’Eucaristia tenim a Jesús amb nosaltres, 
què més ens fa falta? 

Ens adonem com Magdalena parla de la fe 
com una escala que no es recolza enlloc, només 
en Déu.

En el període de grans difi cultats, quan 
començaven les proves per l’Obra i els seus se-
guidors, Magdalena solia dir: Tot i que huma-
nament tot sigui un error, seguirem esperant en 
el seu Amor, en la seva Providència. El Senyor 
ens té preparat un pla de purifi cació. 

Magdalena era una dona de pregària. Tenia 
una profunda vida de pietat, la feia viure i la transmetia als que l’envoltaven. En la seva 
ànima de pregària hi traspuava la ininterrompuda infl uència de la gràcia, que la trans-
formava i assaonava per la Vida Eterna. La veiem sempre en Déu, submergida en Ell.

 Una altra imatge que Filomena, amb tendresa, ha presentat de la Serventa de Déu 
ha estat: Magdalena, Maria dels Sagraris, recordant que s’han de fer visites espirituals 
als sagraris sols. Molt sovint recomanava: Oferiu alguna cosa a Jesús, una abnegació, 
un acte de virtut, un servei. Expliqueu-li les coses boniques de cada dia. I si no són boni-
ques als vostres ulls, tingueu la humilitat de confi ar-les a la seva misericòrdia.

Filomena i tantes Operàries de 
la primera hora no s’han cansat 
mai de donar gràcies al Senyor, 
sigui de paraula o amb escrits, 
per haver tingut l’oportunitat de 
viure al costat de la Serventa de 
Déu, sota la seva maternal pro-
tecció. 

Amb ella, a la casa de Banyo-
les es vivia un ambient de pau, 
de pregària, d’acollida i de bon-
dat.

Ermelinda Saracino, postuladora


