
 
 

 

 
Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona 
per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi. 
Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya, i ningú 
no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a 
tots els qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les 
vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel. (Mt 5, 13-16). 
 

És ben cert que la sal serveix per a donar gust, però només si es desfà i "desapareix". Només 

s'aconsegueix si arriba a fer-se un amb l'aigua, o si penetra la substància a la que vol donar gust. I així, 

només així, pot donar gust al menjar. 

És evident, que una llanterna s'ha de posar en un lloc alt perquè pugui il·luminar tothom, i així tots hi 

puguin veure. 

També Magdalena Aulina, la Serventa de Déu, la nostra germana, amiga i mare, ha estat com una 

"engruna de sal": en efecte, s'ha fet una com la gent, s'ha immers en les preocupacions i alegries de qui 

ha trobat en el camí, no s'ha fet mai enrere davant els fets i els esdeveniments del seu temps. 

Magdalena ha sabut "desfer-se" i "desaparèixer". Magdalena s'ha deixat buidar i consumir: com Jesús 

(com diu Pau escrivint als Filipins, 2,7) "sinó que es va fer no res". Així Magdalena ha pogut il·luminar i 

donar gust, un "nou sabor" a l'apostolat i a la vida laïcal consagrada, encara més "saborosa" gràcies a la 

seva paraula i a la seva obra, gràcies al seu meravellós testimoni de vida. 

Passats cent anys de l'inici de les seves activitats (el mes de maig de 1916), desitgem de tot cor que 

la llum de la Magdalena pugui continuar il·luminant amb molta intensitat a moltes persones. Volem i 

esperem que la sal de la Magdalena pugui, cada vegada més abundant i àmpliament, donar un sabor 

genuí a les nostres obres i als nostres compromisos de vida cristiana. 

Per tant, tenim el goig, en aquesta trobada mensual de "a l'ombra de l'alzina" (Aulina significa 

"alzina") d'anunciar l'obertura del pròxim centenari. 

 
  

 
 
 
 
 

Cent anys! 

Són molts anys per a una vida humana. En canvi, són pocs per una Institució cridada a ser duradora 

podríem dir que correspon als primers anys de la infància. Cent anys valen com deu... 

Cent anys! 

Sens dubte, són una meta esperada i finalment aconseguida. Però són una etapa, la primera etapa. 

És una etapa important per donar gràcies a Déu, que ens ha sostingut i protegit en aquest segle. Són 

els primers cent anys, que indiscutiblement, són determinants, perquè han obert camí, han marcat el 

caràcter, han indicat la ruta a seguir. 

És una etapa important per fer balanç del camí fet, recuperar forces i fer projectes de futur amb 

l'entusiasme renovat.  
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Serà emocionant celebrar aquest primer centenari precisament a Banyoles (Girona), en aquella terra i 

prop de l'estany que va veure els primers passos de l'apostolat de la jove Magdalena Aulina. 
 

En efecte, desitgem que durant tota la celebració del centenari -del 14 de maig de 2016 al 15 de maig de 

2017-, i que nomenarem simbòlicament  "MAIG AULINIÀ", transcorri en la terra natal de la Serventa de 

Déu Magdalena Aulina, a Banyoles. 
 

Aquest fet oferirà, a tothom qui ho desitgi, la possibilitat d'acostar-se a la figura d'aquesta gran dona 

 - laica, pionera, fundadora i profeta del nostre temps- i  poder: 

-  Conèixer la casa natal, els carrers i el barri on va començar les seves activitats apostòliques i socials, 

- Passejar al voltant de l'estany, font de gran inspiració,  

- Caminar per la finca "CASA NOSTRA", testimoni de les grans iniciatives de la Magdalena i de la seva 

enorme fe a la divina providència, al seu filial amor i devoció a la Verge Maria, sota els seu ampar va 

moure tot els seus passos. 
 

Volem que aquest centenari sigui per a tothom - l’ Institut Secular, la Família Auliniana, els amics, els 

benefactors i "encuriosits"- un temps bonic d'acció de gràcies a Déu, donador de tot bé; desitgem que sigui 

un moment festiu i de goig, una oportunitat d'estudi de la figura carismàtica de Magdalena Aulina; que 

sigui una avinentesa per a conèixer millor el seu carisma i la seva espiritualitat, i preuar la seva sorprenent 

actualitat. 

Al mateix temps, volem que l'any centenari sigui un motiu privilegiat per a mirar el passat amb 

gratitud, per a viure el present amb esperança i per  a somiar un futur ric en la misericòrdia de Senyor, 

que la demanem d'una manera especial en aquest Any Sant de la Misericòrdia, i que ens comprometem a 

viure-la imitant a la Magdalena. 
 

El passat constitueix les arrels, és la deu que va brollar fa cent anys, que continua donant vida, i que 

ens impulsa amb entusiasme i amb  coratge cap a un futur sorprenent, cap a uns camps oberts, que 

esperen una sembrada d'amor, de valors i d'alegria. 

Estem mirant cap aquest futur amb la força i la novetat que abraça l'Evangeli, i amb el "coraggio" i la 

mirada profètica clarivident que va animar sempre a Magdalena Aulina. Com ella, volem deixar-nos portar 

per l'Esperit Sant, que guia i sosté a tots els qui busquen a Déu. 
 

Desitgem i esperem, benvolguts, que aquest "MAIG AULINIÀ", al costat de l'estany de Banyoles, sigui 

per a cada un, una oportunitat única: que sigui com un oasis, com un "bany espiritual" regenerador que 

renovi la nostra caritat, esperança i fe. 
 

Amb aquest desig, que presentem al Senyor, per intercessió de la Serventa de Déu Magdalena Aulina, 

us esperem a "Casa Nostra", que queda oberta a tothom durant aquest any centenari del "MAIG 

AULINIÀ". 

 

Pina Milana 
Directora General 

 
 



 
 


