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Notícies 
La Postulació de la Causa segueix treballant la “Positio”, 
que és la síntesis de tota la documentació que es va 
enviar a Roma a la Congregació per a les Causes 
dels Sants i que ha de provar l’exercici heroic de les 
virtuts de la Serventa de Déu Magdalena Aulina.
Alhora es van recollint tots els testimonis de la fama 
de  santedat de Magdalena Aulina. Us demanem que 
envieu les gràcies i favors rebuts per intercessió de la 
Serventa de Déu en els correus següents:
causa.bcn@magdalenaaulina.org
Carrer de Sant Pere Claver, 2 – E 08017 Barcelona
Tel. 0034 93 2044350

Gràcies i favors rebuts 
“Després d’haver patit dues pancreatitis d’extrema 
gravetat, per intercessió de la Serventa de Déu, a l’úl-
tima revisió mèdica el resultat va ser el de: totalment 
curada”. (J.F., Màlaga, 2019).
“... gràcies per tots els dies que la vostra pregària ens 
va acompanyar i ens va donar esperança quan les 
coses no anaven pel bon camí, canviaren de mane-
ra dràstica quan esperàvem el nostre petit gran he-
roi: en Berenguer. Avui, gràcies a la intercessió de 
Magdalena Aulina ha superat totes les adversitats i 
està ple d’energia i vitalitat... No ens cansarem de 
donar gràcies pels dies que vindran, per la vostra fe, 
convenciment i zel, que ha fet que avui siguem una 
família feliç”. (Família O. C., 2019).

Donatius
Agraïm els donatius rebuts per ajudar a les despe-
ses del Procés de Canonització de la Serventa de 
Déu Magdalena Aulina. Us fem arribar el rebut i, si 
ho desitgeu, hi pot constar el vostre nom, inicials o 
l’anonimat.
Araceli D. i Cristina C. (Barcelona). Glòria D. (Barce-
lona).  María S. (Barcelona). María (Roma). Anònim 
(Banyoles). Anònim (Valencia).
CC. IBAN ES 38 0081 0167 4800 01202127
Código BIC: BSABESBB 

PREGÀRIA PER A DEMANAR 
LA BEATIFICACIÓ DE MAGDALENA 
AULINA SAURINA I GRÀCIES PER 
LA SEVA INTERCESSIÓ

Senyor! Déu Pare bo i misericordiós, que ens 
has enviat el teu Fill Jesús a proclamar l’Evan-
geli de la salvació, et donem gràcies per haver 
enriquit amb els dons de l’Esperit la teva ser-
venta Magdalena Aulina, tot cridant-la a fundar 
una nova família espiritual consagrada a Déu 
en el món. 

Fes que siguin reconegudes les seves virtuts 
per què puguem invocar-la com a promotora 
d’una vida autènticament cristiana en el sí de 
la família. 

I a nosaltres dóna’ns, Senyor, per intercessió 
de la teva serventa Magdalena, i si és voluntat 
teva, la gràcia que et demanem (...) per la teva 
major glòria i en bé nostre. 
Amen.

Un Parenostre, Ave Maria i Glòria en honor de 
la Santíssima Trinitat.

Amb aprovació eclesiàstica



Pinzellades de la seva biografia

1. Magdalena va néixer a les onze del vespre del 12 de 
desembre de 1897 a Banyoles. Els seus pares Narcís 
Aulina i Carme Saurina. Va ser la penúltima dels set 
fills de la família. Quatre dies després fou regenerada 
amb les aigües del Baptisme a l’església parroquial de 
Santa Maria dels Turers, i se li van posar els noms de 
Magdalena, Maria i Ramona. Els seus pares, molt pia-
dosos, van procurar que rebés una acurada educació 
cristiana, que va marcar tota la seva vida.

2. Tenim vagues notícies de 
la primera infància, segura-
ment la va viure de manera 
comú a tots els infants de la 
seva edat. Més endavant, en 
ressalta una guspira de pie-
tat, que sense donar-li la ca-
tegoria d’ésser extraordinari, 
perquè era natural en ella, la 
feia diferent als altres nens i 
nenes.

3. De seguida va cridar l’aten-
ció per la gràcia que tenia, per 
transmetre el que anava apre-

nent a la catequesi, als de casa i a les seves compa-
nyes d’escola i de joc. Tenia l’habilitat de valer-se dels 
mateixos jocs infantils, que distreien a les seves ami-
gues, per compartir-ne els continguts. Eren els primers 
símptomes d’una capacitat especial d’atracció i sug-
gestió sobre els altres, que en arribar a ser una dona 
adulta aconseguiria els cims més alts. Alhora, un sentit 
pedagògic natural, dotat d’una poderosa inventiva, pre-
anunciava la pedagogia que s’aniria desenvolupant en 
gran escala a Casa Nostra.
 

(Continuarà)                     Lorenzo Galmés

Trets de la seva espiritualitat

1. “Sant Josep, què no feia per ajudar a Maria i a Jesús 
que li havien estat confiats? Com no es complauria el 
Cel en veure l’harmonia i les virtuts que es respiraven 
en aquella casa! Encara que els llibres sagrats no en 

parlin, m’imagino que sovint el 
Pare Etern es feia present en 

aquella mansió on hi vivien 
els seus amors. Com els 
devien envoltar els àngels! 
I també els àngels serien 
entorn nostre i a casa, si 
amb fidelitat complíssim 
les nostres obligacions, 
ja que el nostre interior 
també ha estat estatge 
de Jesús”.

 2. “I quantes vegades 
Gemma ens ajudaria si l’in-

voquéssim més fervorosament! 
És molt trist veure que Gemma, 

està a l’atur perquè no hi ha ningú que li demani ajuda 
en la feina que ens li ha estat encomanada..., ella que 
tant ens vol ajudar! Com sentiríem la seva protecció 
si de cor li demanéssim: és possible que jo ho faci? 
Això, jo us ho asseguro, i molt més, us quedaríeu ben 
parades”.

3. “A mi m’agradaria que us acostuméssiu a tenir una 
vista fina. Sabeu què vull dir amb això? Doncs que 
amb un cop de ull us adonéssiu del que hi ha fora de 
lloc, d’una teranyina, de la pols que s’ha de treure... 
Penseu que esteu en una casa de Déu, que tot ens ha 
d’interessar; així doncs, hauríem de poder dir: la tindré 
el més acurada possible, procuraré que tot estigui al 
seu lloc”.

              Magdalena Aulina (19.3.1954)

Testimonis

1. “Magdalena, des de ben petita, va anar a l’escola de 
les Religioses Franciscanes de la Divina Providència, 
de Banyoles. Sor Núria els explicava el catecisme, 
els passos del “Via Crucis” i exemples de la Verge 
i dels Sants perquè fossin bones. Amb el desig de 
fer-li cas, ella feia sacrificis, no es menjava xocolata 
la que li posaven per berenar i la donava als que no 
en tenien...”. 

2. “L’havia impressionat saber que els anacoretes 
es retiraven al desert per oferir-se a Déu amb una 
vida de pregària i penitència. I un dia va engrescar 
a les seves companyes a imitar-los, així que se’n 
varen anar cap a Les Estunes, paratge emblemàtic 
del municipi de Porqueres, entre baumes i esquerdes 
de travertí, molt proper a l’estany (...) Després es 
va penedir i va demanar perdó, tot plorant als seus 
pares, pel disgust que els havia donat i per haver 
anat a un lloc perillós”.

                                                          Filomena Crous
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