
 

 
 
«El Senyor s'aparegué a Abraham a les Alzines de Mambré. Abraham seia a l'entrada de la tenda, 

quan la calor del dia era més forta […]  a l'ombra d'aquest arbre. » (Gn 18,1.4) 
«Tu que vius a recer de l'Altíssim 
i fas nit a l'ombra del Totpoderós, 
digues al Senyor: «Ets la muralla on m'emparo, 
el meu Déu, en qui confio.» » (Sl 91[90], 1-2) 
«L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra» (Lc18,1-4) 
 
Després d'un merescut descans, de nou emprenem les trobades a l'ombra de l'alzina! I ho fem "amb 

un número especial", compartint una reflexió sobre l'"ombra", que recollim de l'homilia -celebrada en motiu 
del "Jubileu d'or" d'algunes Operàries Parroquials-, comentari al llibre del Gènesis 18,1-10, al Salm 91 (90) i 
a l'Evangeli de Lluc 1,26-38. 

 
1. «Qui viu a l’empar de l'Altíssim passarà la nit a l'ombra de l'Omnipotent»: la confiança i l'esperança 

fan que el salmista faci aquesta promesa. Perquè el Senyor és el seu "refugi" i la seva "fortalesa". És el "seu 
Déu, en qui confia".  

I el Senyor respon i promet "quedar-se amb ell", per "fer-lo gloriós", per "mostrar-li la salvació", per 
"salvar-lo, perquè ha conegut el seu nom". Per "saciar-lo per molts dies"... Si! El Senyor promet "abundància 
de dies" a qui s'ha "unit" a ell. I, per a vosaltres, són 18.262 dies..., cinquanta anys viscuts "sota l'empar de 
l'Altíssim, a l'Ombra de l'Omnipotent". 

 
2. Nits i dies viscuts "a l'ombra de l'alzina", com Abraham... a l'entrada de la tenda... Sempre a punt 

per mirar enlaire, per reconèixer i acollir als tres àngels, als tres peregrins, per reconèixer a l'únic Senyor 
davant del qual heu trobar gràcia... A punt per acollir, per acceptar la seva promesa, per fer el que Ell digui... 
A punt per sortir, per donar testimoni, per anunciar al món... I, després, tornar a l'ombra, al silenci, esperant 
una altra missió... revifant l'esperança. 

I tot això per haver conegut, descobert, estimat a una dona tendre i forta, a una dona amb el rostre 
cap a Déu i les mans cap al món per abraçar-lo: una alzina, que ha estat exemple i guia, Magdalena Aulina. 

 
3. "A l'ombra de l'Esperit": així és com ha estat viscuda la vostra vida. Com Maria, la mare verge, que 

el poder de l'Altíssim la va cobrir amb la seva ombra. 
Per protegir-se del sol durant el dia. Per preservar del fred a la nit. 
En camí, per una vida espiritual cada vegada més intensa i profunda. Per a un èxode fecund de gràcia. 

En una consagració d'amor total. Completament de Jesús, en íntima unió amb ell. 
 
4. "A l'ombra de la creu" ha estat el vostre camí, seguint l'exemple de la jove verge Gemma, plena 

d'amor per la passió del Senyor. 
Com ella, entregada totalment a ell, vivint en el silenci i en la humilitat, a l'ombra d'un família, recollint 

totes les contres, reconeixent-ho com una gràcia, perquè sabia que la creu és necessària, ja que purifica, 
enlaire, acosta a Jesús. 
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5. El centre de la vostra vida, consagrades, està gravat en l'escut de l'Institut. La creu de Jesús està 
fixada en el globus. Sabeu prou bé que heu de ser: testimonis de fe, d'esperança i de caritat. Amb l'Evangeli 
a la mà i viscut a cada moment, seguint l'exemple de Gemma, a l'ombra de l'alzina, a punt per aixecar el 
volt... i anar cap al sud i cap al nord, cap a l'oest i cap a l'est... 

Recordant la dolçor dels sons i de les paraules que ressonaren a la  terra de  Catalunya, de les nits de 
vetlla, dels dies de sacrifici pel treball... en la quietud esperant la plenitud de la revelació... De l'ombra a la 
llum! 

 
6. La llum és la que fa que hi hagi ombra. A vegades, és negra com les tenebres. però després es va 

esvaint, se'n va. La llum torna a lluir, encara que no sempre amb tot el seu esplendor. 
Per tant, endavant: sense por a l'ombra, ella hi és perquè en algun lloc hi ha la llum que il·lumina. 
A l'ombra hi ha: l'amor que vindrà, les sortides i les expectatives. Tot hi és ara i aquí, fins i tot el que 

no es pot veure.  
Endavant. Cap el sol. L'ombra és produïda per la llum. En la llum desapareixerà. Així , l'ombra de la 

mort farà menys por, perquè, darrere totes les ombres del món, hi ha un sol Déu.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


