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tic molt agraïda i li demano que segueixi ajudant-me. 
(N.N., València, agost 2020).

Vaig conèixer Magdalena Aulina de ben petita, i em 
deien, els que vivien a prop seu, que la Mare sempre 
es recordava de mi. Entre els 17 i 19 anys, vaig tenir 
la oportunitat de viure a Banyoles, i les senyoretes 
Teresina i Margarita Pla m’explicaren en tot detall 
cada racó de la casa, on vivia la Mare, on aconse-
llava i dibuixava el futur de l’Obra: cada lloc era una 
relíquia. Així ho vaig percebre, i va penetrar tan pro-
fundament en el meu cor que així s’hi ha quedat per 
sempre. Ara tinc 78 anys, sento a la Magdalena molt 
a prop meu, d’ella he rebut gràcies innombrables. 
Els miracles existeixen, no sempre són curacions 
físiques. He viscut moltes situacions difícils i compli-
cades, he intercedit a Magdalena i sempre he trobat 
solució al problema. Fins i tot en les coses petites 
del dia a dia, la Mare m’ha ajudat. El meu agraïment 
profund a Magdalena, que amb la meva mare del Cel 
em protegeixen ara i aquí, i confio que em donaran la 
mà fins l’encontre final, quan l’hora m’arribi. (Josefina 
P.L., agost 2020).

Qui hagi obtingut gràcies, per la intercessió de la 
Serventa de Déu, pot comunicar-ho a les següents 
adreces: causa.bcn@magdalenaaulina.org
Carrer de Sant Pere Claver, 2 - E08017 Barcelona
Tel. 0034 93 2044350

Donatius

Agraïm els seus donatius rebuts per ajudar a les des-
peses del Procés de Canonització de la Serventa de 
Déu Magdalena Aulina. Ho publiquem aquí amb el 
nom o inicials o de manera anònima, d’acord amb el 
que desitgeu.

Marta G., Anònim (Banyoles). O.V., C.R. (Barcelona). 
Ignasi D. (Cantonigròs). Goyo (San Adrián). Enedina, 
Anònim (Canarias). Vittoria C. (Roma). Rocco T. (Ve-
nosa). Mme M. (Cheroy). Jacqueline B. (Jonquières 
St Vincent). Henri de G. (Montfrin).

IBAN ES3800810167480001202127 
Codi BIC: BSABESBB 

Notícies  

La “Positio” de la Causa de Beatificació de Magdale-
na Aulina està sent estudiada pel Relator de la Con-
gregació per a les Causes dels Sants, Mons. Paul 
Pallath.

El dia 15 de cada mes s’envia per correu electrònic 
una reflexió titulada “A l’ombra de l’Alzina” en 4 idi-
omes (espanyol, català, francès i italià). Qui desitgi 
rebre-la pot comunicar la seva adreça de mail a: 
causa.bcn@magdalenaaulina.org

Aquest Butlletí Informatiu s’imprimeix - tres vega-
des a l’any - en 4 idiomes (en espanyol i català 1500 
exemplars cadascun, en francès i italià 1000 exem-
plars cadascun). S’envia per correu i també es publi-
ca en el lloc web de l’Institut.

Gràcies i favors rebuts

El dilluns 9 de març la meva germana fou ingressa-
da a l’hospital diagnosticada de pneumònia amb la 
possibilitat que fos infecció per Sars-Cov2. Molt pre-
ocupats, vàrem intensificar la pregària intercessora a 
Magdalena Aulina “amb tot el cor, amb tota l’ànima i 
amb totes les forces”. El matí del dimecres 11 vàrem 
veure, darrera la vidriera que donava al jardí, un ros-
sinyol aturat una llarga estona davant nostre. Aquest 
petit succés, que mai havia passat abans, ens va 
produir una gran emoció pel significat del rossinyol 
a la història de l’Institut. Ho vam considerar com una 
carícia del Senyor. Més tard, la meva germana em 
va trucar i em va dir que havia sortit negativa la pro-
va del Sars-Cov2. Per a nosaltres va ser una gràcia 
obtinguda per l’amorosa intercessió de Magdalena 
Aulina. (D.B., Mantova, maig 2020).

Degut a les nombroses i llargues parades del tren amb 
destinació a l’aeroport, estava molt agitat, perquè el re-
tard era de quasi dues hores i tenia por de no arribar a 
temps. Però vaig recordar que m’havien dit que impor-
tunés a Magdalena, fins i tot, per les petites coses. Així 
ho vaig fer, i el tren va partir ràpidament i vaig poder 
pujar a l’avió. Gràcies Magdalena. (R.M., juliol 2020).

Desitjo donar les gràcies a la serventa de Déu per un 
favor que he obtingut respecte a la meva salut. Li es-

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.



Testimonis

1. El 1915 quan la Magdalena va acompanyar la 
seva germana Aurèlia a fer l’ingrés com a Religiosa a 
Barcelona, es trobava amb elles una amiga seva que 
em va explicar el que la Magdalena, en confiança, li 
digué: “ Jo també vull consagrar-me al Senyor tan 
estretament com la meva germana, però sense hà-
bit i per altres camins. Perquè temps vindran en què 
l’hàbit serà una dificultat per a fer el que Déu em de-
mana pel bé de les ànimes, i sense hàbit es pot pas-
sar desapercebuda en els llocs i amb les persones”. 
Davant d’aquest idea de la Magdalena tan poc usu-
al en aquella època aquesta amiga li va contestar: 
“Quins maldecaps que et buscaràs i quants disgustos 
t’enduràs volent fer una cosa que no existeix”. Però 
la Magdalena amb fermesa i seguretat va contestar: 
“ Si Déu hi està posat, les dificultats es venceran per-
què fer una cosa igual a les que ja existeixen, ni és 
necessari ni és el que em demana el Senyor perquè 
en els anys que estan per venir a l’Església li convin-
drà que s’actuï apostòlicament sense que l’hàbit ens 
assenyali”. 

            (Montserrat Boada)

2. Que aviat ha acceptat Jesús el seu oferiment i 
oblació de víctima! (...) Diga-li, en el meu nom, que 
demani a Jesús un ajornament, i que faci un miracle 
sobtat per la intercessió de Gemma. Que li prometi 
que es dedicarà a la propaganda per a la beatificació 
de Gemma. Que la deixi encara una miqueta més 
aquí a la terra perquè pugui augmentar els seus mè-
rits i demostrar a Jesús el seu amor patint una mica 
per Ell. Que li guareixi els seus mals corporals, però 
canviant-los per patiments i penes interiors. El primer 
servirà per a la beatificació de Gemma i el segon per 
a la santificació de Magdalena.

(José Maria Carbó, carta a 
Aurelia Aulina, 31.8.1918)
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Pinzellades de la seva biografia 

1. Magdalena, nascuda i criada en un ambient de 
profunda vida cristiana, havia conegut el desig de 
fer-se religiosa, com les seves dues germanes. Tan-
mateix, però, a mesura que passava el temps, anava 
experimentant la sensació que el Senyor li proposa-
va altres camins que ella mai havia imaginat.

2. Magdalena va caure malalta el setembre de 
1916. Va romandre llargues temporades al llit, so-
bretot a causa d’una tuberculosi (considerada ales-
hores com una malaltia quasi incurable). En la seva 
malaltia va veure la jove Magdalena obert un camí 
que podia ser un camí de víctima. I el va acceptar 
amb una esplèndida generositat. (...) En aquell estat 
va rebre la visita del rector Mn. Àngel Sauquer. Im-
pressionat per la impertorbable voluntat de la Mag-
dalena de voler consagrar-se a l’activitat apostòlica, 
va comprendre que es trobava davant d’un cas de 
voluntat que excedia el que es pogués conside-
rar simplement humà i de la qual es podia esperar 
qualsevol cosa. (...) Magdalena l’octubre de 1920 
va contraure una seriosa bronquitis i el gener de 
1921 va patir una nova icterícia. La malalta accep-
tava les seves dolències amb sentit victimal sense 
perdre l’esperança en la intercessió de Gemma pel 
seu guariment. 

3. El 1917 la Magdalena va conèixer el Rev. Josep Ma-
ria Carbó a Barcelona on havia d’anar freqüentment 
per rebre tractaments mèdics. En trobar-se greument 
malalta li va demanar que l’ajudés a preparar-se amb 
urgència per una possible trobada amb Déu. Docte, pi-
adós i prudent la va dirigir amb encert durant nou anys.

(continuarà)                             (Lorenzo Galmés)

Trets de la seva espiritualitat

1. Com de grans són els teus designis, Jesús meu, en 
les ànimes. I com d’ocults són els teus designis! (...)
En conèixer la notícia de la meva malaltia, una dol-
çor i alhora una amargor es van apoderar de mi. Així 
doncs d’una banda veia tancar-se davant meu totes 
les portes que havien estat objecte dels meus desigs 
i esperances. I quan la tristor volia ser dins el meu 
cor, amargant la meva ànima, oh Mare meva molt es-
timada!, tu vas venir en la meva ajuda posant en la 
meva ment el record de la meva tan estimada pro-
tectora Gemma perquè sigui Ella i només d’Ella que 
aprengués a estimar Jesús, no volent ni desitjant res. 
(..) Jesús meu! Tu volies de mi quelcom més, i ana-

ves preparant el camí! Jesús meu!, que et vas servir 
d’aquella malaltia per a donar llum a la meva ànima. 
Volia ser teva i treballar pel teu amor, però tres coses 
em calien: estimar, patir i treballar.

2. Pel desig de donar a conèixer Jesús i treballar per 
la seva glòria, em vaig decidir a emprendre una vida 
del tot dedicada a l’apostolat. Però Jesús, què volia 
de mi? No ho sé, perquè tan aviat com tenia una mica 
més de forces venia una nova malaltia. (...) Però Je-
sús meu! t’havia promès ser fidel a tu i patir pel teu 
amor en la creu i, així, de la teva mà bondadosa, ana-
ves sembrant de flors, de patiments el camí perquè no 
m’oblidés mai que havia d’estimar-te en la creu. (...) 
Jesús, com d’amagats són els teus designis! Ara sé 
que poses de manifest la teva bondat santíssima! (...) 
Gràcies per servir-te d’aquest instrument miserable i 
roí per a glorificar la teva beneïda Gemma! Vull, Jesús, 
i Déu meu, correspondre el teu amor, obeint, patint, i 
abnegant-me.

 (Magdalena Aulina, relat autobiogràfic 
de les seves malalties, 27.11.1923)


