
 
 

 
 

 
 
  

“Els dons són diversos, però l'Esperit és un de sol. 5 Són diversos els serveis, però el 
Senyor és un de sol. Els miracles són diversos, però Déu és un de sol, i és ell qui ho obra tot 
en tots. Les manifestacions de l'Esperit que rep cadascú són en bé de tots.  Un, per mitjà de 
l'Esperit, rep el do d'expressar-se amb saviesa; […]un altre, el do de profecia; ” (1a 
Corintis, 12, 4-8a.10b).  

 

 

L'apòstol Pau ens recorda que els dons que atorga l'Esperit són diversos, i han de ser 

rebuts i exercitat pel bé comú. Han de servir per construir, no per destruir. Són per a la 

unitat, no per la fragmentació de l'Església, cos de Crist. A l'Església hi ha varietat de 

carismes i diversitat de ministeris, però hi ha unitat de missió. 

L'exercici fructífer d'un ministeri -sigui el que sigui- no depèn només del carisma 

rebut de l'Esperit o del seu reconeixement per part de l'Església. Sobretot depèn de la 

santedat de qui el rep i el manifesta. I l'exercici del propi carisma constitueix, per a cada 

un, el camí de santedat. 

 Cada carisma té la seva pròpia història. Cada carisma es construeix en la història de 

cada deixeble del Senyor, que es manté en humil i obedient escolta de l'Esperit. La nostra 

celebració del "Dia de Magdalena Aulina" d'aquest any, - en l'aniversari del seu 

"naixement al Cel" -vol donar un èmfasi especial al seu carisma, que s'està estenent per 

moltes parts del món: Europa, Amèrica, Àfrica... El Carisma de Magdalena van ser el de 
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saviesa i de profecia, viscut en la santedat de vida, en el testimoni de la caritat i de 

l'esperança, amb una fe valenta. Viscut en una contínua i perseverant recerca en la 

plenitud de l'amor;  viscut en el "cor del món",  per què ·"en el més profund del cor" el 

món estigui "consagrat a Déu". 

Veritablement va ser un savi "carisma profètic" el que Magdalena va rebre i va posar 

en pràctica, fins i tot enmig de les dificultats i les proves! La seva proposta de compromís 

apostòlic va ser fort, realitzat on es construeix el món, perquè "no es construeix en va", 

sinó segons "l'obra de Déu". La seva consagració a Déu va ser total, assumint els consells 

evangèlics en el seu sentit més ple en el seguiment a Crist, amb un compromís 

incondicional "donar-se" totalment a Déu, en resposta a la seva crida. El seu èmfasi en la 

"secularitat" fou original i profètic, per a contribuir en la santificació del món. Precursora 

i pionera va ser la seva contínua referència a la crida universal a la santedat, i al paper 

fonamental de cada família cristiana en l'edificació de l'Església. La seva espiritualitat, 

que era forta i exigent, la va practicar personalment i la va proposar als qui van escollir 

caminar junts en un esperit de comunió, compartint el seu zel apostòlic.  

Les Operàries Parroquials, fidelment al carisma de Magdalena, demanen a tots els 

seus amics -que cada mes segueixin pregant i meditant "a l'ombra de l'alzina"- i que els 

acompanyin en aquest "dia" amb una pregària especial. Que el record i la aprofundiment 

del carisma de la Fundadora ajudin a viure avui una autèntica vida cristiana en la pràctica 

de les virtuts teologals. Que ajudi a cada un a discernir la crida a la santedat i faci emergir 

el millor que l'Esperit ens ha donat. 

A la pregària comuna i recíproca invoquem a Déu Pare, perquè cada un sàpiga 

reconèixer la manifestació particular de l'Esperit pel bé comú. I preguem perquè l'Institut 

Secular, de la mà de la Familia Auliniana, sàpiga escodrinyar bé els "signes dels temps", 

i caminar amb valentia pels nous camins que l'Esperit indica, amb la finalitat de ser font 

de gràcia per tot el poble de Déu.  

"Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. A Tu, oh Déu, et lloem, a Tu, Senyor, 

et reconeixem". 

 

 

 

 

 

 

 

 


