
 

 

 

 

 

 

 

 
« […]-Ara, Senyor, deixa que el teu servent se'n vagi en pau, com li havies promès. Els meus ulls han 

vist el Salvador, que preparaves per presentar-lo a tots els pobles: llum que es reveli a les nacions, 

glòria d'Israel, el teu poble. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: 

-Aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres s'aixequin; serà una senyera 

combatuda,  i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats 

al cor de molts. » (Lc 2,29-32.34-35) . 

 

Hem començat el mes de febrer celebrant la festa de la presentació de Jesús en el temple, 

reconegut com a "llum i glòria", però també com un "signe de contradicció", que "llença una 

ombra" sobre les nostres vides. 

A l'Epifania, a principis de gener, celebrem la nostra entranyable "festa de Reis". La "festa 

dels Reis Mags" sempre  ens omple d'alegria i ens meravella, perquè va néixer del cor de 

Magdalena Aulina: un cor que, com a verdader apòstol, va vibrar constantment pels altres. 

La llum de l'estrella va guiar els Reis des d'Orient fins a Betlem per adorar a Jesús, a Crist, 

llum del món, però també hi va haver ombres en el seu viatge, fins i tot sota amenaça de mort. 

I un núvol, amb la seva ombra, va guiar i protegir el poble d'Israel durant l'èxode, i a la nit 

una brillant columna de foc els encaminava. 

La nostra vida també passa per llums i ombres. Però sabem que l'ombra sempre és 

produïda per la llum. Els artistes saben treballar molt bé amb el joc de llums i ombres. Ho 

podem ben admirar i contemplar a la Sagrada Família de Barcelona, l'obra del genial arquitecte 

Antoni Gaudí, qui, ple de fe, va dissenyar aquest imponent projecte arquitectònic, sorprenent i 

impensable, curull de jocs de llums i ombres. 

Sens dubte podem assegurar que la força per la nostra vida ens ve tant de la llum com dels 

núvols que, algunes vegades, ombregen en el nostre horitzó. El Papa Francesc també ens ho 

recorda en la seva meravellosa carta  Admirabile signum, sobre el significat i el valor del 

pessebre: «Pensem quantes vegades la nit envolta la nostra vida. Doncs bé, fins i tot en aquests 

moments, Déu no ens deixa sols». 

En la nostra vida hi ha moments d'alegria, però també de dolor. Hi ha dies de llum i nits 

de foscor. Hi ha temps d'abundor i temps d'escassetat. Però tot això està marcat per la 

providència de Déu, que mai ens deixa sols. Més aviat som nosaltres els que ens allunyem d'ell. 

Però, cada vegada que el deixem, Jesús, com a bon Pastor, continua buscant a les ovelles 

perdudes, perquè cap dels que el Pare li ha confiat s'esgarriï. 

Demanem al Senyor dies de llum i de pau perquè ell regni sempre en els nostres cors. 

Preguem per la pau a totes les nacions, molt especialment a Àfrica, per Burkina Faso i la 

República Democràtica del Congo. 

Demanem-li que ens acompanyi i ens doni molta força i valentia per viure la nostra vida, 

alternant les llums i les ombres, amb la seguretat que "Déu mai ens deixa sols", perquè el sol 

sempre llueix darrere els núvols. 
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I ara, a tots els membres de la Família Auliniana i a tots els que rebeu aquesta carta del 15 

de "A l'ombra de l'alzina", us convidem a pregar -en els propers mesos- al costat de les 

Operàries Parroquials i per elles, que preparen l'Assemblea General de l'Institut. 

Ho podem fer amb aquesta pregària: 

« Esperit Sant, et demanem que ajudis a les Operàries amb la teva llum,  

per que sempre sàpiguen discernir el millor per l'avui de l'Institut.  

Ajuda-les  a saber triar, lliures de qualsevol compromís humà,  

a les Operàries que formaran la propera Assemblea General  

en la que hauran d'escollir el nou govern de l'Institut.  

Que siguin Operàries que t'estimin amb bogeria, Senyor de les nostres vides.  

Que estimin la Fundadora i l'Institut. Que per sobre de qualsevol interès  

personal o humà busquin sempre el bé suprem de tot l'Institut.  

Verge Santíssima, des d'avui et confiem l'Assemblea del 2021.  

Acompanya a les Operàries amb la teva mà de Mare.  

Prepara el seu cor per què facin el que Jesús els digui i el que espera de l'Institut.  

Estimada Gemma, recorda a cada Operària la seva responsabilitat personal,  

perquè l'Institut està format per cada una d'elles i per tots elles,  

amb la seva fidelitat i el seu testimoni, amb la seva vida de dones  

que no tenen por de ser "mares" per a donar vida, vida nova, vida santa.  

Amen». 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


