
 
 

…continua l'edició extraordinària... 

 

Tal com el Pare m'estima, també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor. Si 

guardeu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor, tal com jo guardo els manaments del 

meu Pare i em mantinc en el seu amor. 

       Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui 

completa. Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat 

(Jn 15, 9-12). 

 

Ens plau "continuar l'edició extraordinària" fent 

referència a alguns fragments de la homilia del bisbe de Girona, 

Mons. Francesc Pardo, pronunciada durant la Missa de 

l'obertura del Centenari, el 14 de maig, a Banyoles. 

 

"Tal com el Pare m'estima, també jo us estimo a 
vosaltres”. 

   Magdalena va viure sentint-se entimada pel Pare. 

 

"Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns 

als altres ". 

 Magdalena, plena de l'amor de Déu, va estimar amb totes les 

seves forces als altres. 

 

"Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra ". 

 Magdalena va viure amb alegria, fins i tot enmig les grans dificultats i incomprensions. 

   

“No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la       

missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre.”. 

Magdalena va ser escollida per Jesús per a donar fruit, i un fruit que ha perdurat fins avui. 

 

Sempre és Déu qui suscita a l'Església homes i dones que amb la seva vida i la seva obra desitgen 

respondre els reptes del temps que viuen. 



 

 

 

Déu és qui va fer sentir a Magdalena, des de molt 

jove, el desig de col·laborar en la missió de l'Església, 

conscient de la necessitat de catequesi i de la tendresa 

que vivia una part important del poble. 

 

Déu és qui va inspirar a Magdalena, quan tenia 18 

anys, la celebració del mes de maig dedicat a Maria. 

D'aquella experiència i reunió de persones neix la 

intuïció de la participació dels laics a la vida de l'Església. 

 

Avui, donem gràcies a Déu i a la fundadora. Demanem al Senyor que la Congregació de les Causes 

dels Sants continuïn avaluant el procés que s'ha seguit per a la seva canonització, perquè -el dia que 

el Senyor ho disposi- pugui ser reconeguda per tota l'Església com a beata i santa. 

 

 

 

 

 

 

 

CASA NOSTRA, des del maig de 2016 fins el maig del 2017, celebra el Centenari, el "Maig Aulinià". 

Una vegada més us convidem a venir a Banyoles per a visitar la casa i els llocs de Magdalena Aulina. 

 

Els qui ho desitgin, poden adreçar-se directament a: centenario1916.2016@gmail.com 

 

A tots els qui ens llegeixen els hi desitgem un temps de descans ben merescut. 
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