
 
 

 
 

Després que Jesús hagué ressuscitat el diumenge de bon matí, es va aparèixer primer a Maria 
Magdalena, de qui havia tret set dimonis. Ella anà a anunciar-ho als qui havien conviscut amb Jesús i 
que ara estaven afligits i ploraven. Però aquests, quan van sentir que Jesús vivia i que ella l'havia vist, 
no la van creure.  Després d'això, es va manifestar amb un aspecte diferent a dos d'ells que feien camí 
fora ciutat.  Aquests, llavors, se'n tornaren a anunciar-ho als altres, però tampoc no els van creure. 
Finalment, mentre eren a taula, Jesús es va aparèixer als Onze i els reprotxà la seva falta de fe i la seva 
duresa de cor, ja que no havien cregut els qui l'havien vist ressuscitat. Els digué:Aneu per tot el món i 

.  (Mc 16, 9-15). anuncieu la bona nova de l'evangeli a totes les criatures
 
Als deixebles els costava creure les paraules de Maria Magdalena. Els semblava absurd el que deia, 

que havia vist "Jesús viu i ressuscitat". Ells no podien imaginar que això fos possible.  Només l'Esperit 
Sant podia obrir les seves ments i els seus cors, i els permetria creure en el Senyor ressuscitat i ser els 
seus testimonis fins donar la vida per Ell. 

Sovint, ens passa a nosaltres que estem desconcertats davant del misteri que envolta la vida, el dolor, 
la malaltia, la mort. Ens dóna la sensació que Déu és lluny, està absent. Només l'Esperit Sant ens pot 
ajudar i ens pot sostenir. Només ell pot obrir el nostre cor i la nostra ment. 

Com en el passat, també avui Déu ens dóna homes i dones especialment sensibles, oberts i dòcils a 
l'alè de l'Esperit Sant. Ells caminen al costat nostre, i ens poden ajudar. Amb paraules d'esperança i de 
veritat ens poden encomanar coratge. Amb tot, també  a nosaltres se'ns fa difícil creure. Som durs de cor 
i no sabem (o no volem) reconèixer-lo. I encara estem menys disposats a acceptar-lo. 

A dos mesos de l'obertura de l'Any centenari de l'inici a Banyoles de les activitats de Magdalena 
Aulina, aquest passatge de l'Evangeli és molt significatiu per a tots nosaltres. Sí, ens ajuda a entendre 
com a cada àpoca l'acció de l'Esperit Sant guia l'Església i obre el cor de tots els que es deixen guiar... 

Magdalena Aulina, dona aparentment senzilla, però plena de l'amor de Déu i de saviesa,  portava una 
novetat increïble per aquests temps. Tampoc a ella la varen creure al principi. Van haver de passar anys 
abans que l'Esperit Sant il·luminés el cor i la ment d'aquells que havien de reconèixer i aprovar el seu 
carisma i la seva profecia. 

Magdalena no es va desanimar. Es va mantenir fidel a la inspiració. No es va cansar d'obeir el 
manament de Jesús: Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a totes les criatures. 

D'aquesta crida urgent del Mestre, ella en va fer el centre de la seva missió, de la seva acció, del 
carisma que ha deixat com a do preciós a l'Església: "Aneu i anuncieu l'evangeli a totes les criatures, 
vivint a camp obert, a recer de  tots els vents, sense fronteres, perquè l'amor de Déu no té fronteres". 

Va ser precisament la caritat, l'amor a Jesús i als germans, el que la va moure i l'animava a estar entre 
la gent, per a difondre l'amor, l'esperança, la fe, l'entusiasme, l'alegria, la coherència. Sens dubte, va ser 
l'Esperit Sant el que va fer de Magdalena Aulina un exemple de vida cristiana, un verdader testimoni de 
l'Evangeli. Ella volia que tothom pogués experimentar l'amor de Jesús, que està a prop del dolor i de 
cada sofriment, que acarona les nostres ferides i cuida i mima totes les seves criatures amb tendresa 
infinita. 

 

Que el carisma de Magdalena Aulina aconsegueixi, també avui, portar molts fruits de bé! 
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