
ballar incansablement per transmetre els valors cristians, 
especialment els de justícia social. Cada dia s’enforteixen 
les meves conviccions religioses, i són aquestes les que 
m’ajuden i em donen valor en els temps complicats que es-
tem vivint. Si tan sols aquesta pandèmia ens servís a tots 
per enfortir la nostra fe i apreciar les riqueses espirituals, 
en lloc del materialisme i el consumisme! (Miquel Aguirre 
Oliveras, Banyoles, desembre de 2020).

La meva família vol donar les gràcies a la Mare, perquè ens 
ha ajudat a resoldre un greu problema. Per això, també vo-
lem deixar una oferta. (J.C., Zaragoza, desembre de 2020).

Conec a Magdalena Aulina, “la Mare”, des de fa molt de 
temps. Com més conec la seva història, més la sento a 
prop meu. La seva santedat sempre m’acompanya, i la 
seva “presència” es fa intensa sobretot quan estic mala-
ment. Era una dona que patia molt! Quan em van operar 
l’esquena, els metges em van dir que em moriria. Mentre 
estava en estat de coma, vaig tenir la visió d’una llum im-
mensa i un bonic cel blau. També vaig veure una llarga 
avinguda, tancada a la fi per una porta. I recordo clarament 
escoltar la veu de Magdalena dient que no obrís aquesta 
porta. Em vaig recuperar del coma i sento que Magdalena 
em protegeix cada dia i em sosté en la meva discapacitat. 
(C.M., Roma, desembre de 2020).

Qui hagi obtingut gràcies, per intercessió de la Serventa de 
Déu, pot comunicar-ho a les següents adreces: 
causa.bcn@magdalenaaulina.org
Carrer de Sant Pere Claver, 2 - E 08017 Barcelona. 
Tel. 0034 93 2044350 

Donatius

Agraïm les vostres donacions per ajudar a les despeses 
del Procés de Canonització de la Serventa de Déu Mag-
dalena Aulina. Donem compte aquí, amb el nom o amb les 
inicials o de forma anònima, segons el vostre desig.

Congost-Dilme, F. Veciana, C. Vilanova (Banyoles). M. 
Cots (Barcelona). M. Saurina (Olot). Carreras, S. Gimeno 
(Zaragoza). J. Pellejero, Goyo, J. Fernández (San Adrián). 
C. R. García (Valladolid). Anónimo (Valencia). Enedi-
na (Canarias). C. Lopéz (Granada). Franco La Ragione 
(Roma). Vagnoni (Torino). JS (Blannes).
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Notícies 
S’ha completat la redacció de la “Positio” de la Causa de Be-
atificació de Magdalena Aulina, segons les regles de la crítica 
hagiogràfica. La “Positio” és un volum imprès, en el qual es 
recullen: les declaracions dels testimonis i els documents del 
judici (Summarium); una exposició detallada, basada en el 
Summarium, sobre la consistència de l’aparell probatori, la bi-
ografia i pràctica de les virtuts en grau heroic, la fama de san-
tedat, la fama signorum i els escrits de la Serventa de Déu.

Gràcies i favors rebuts
El 9 d’octubre de 2019 em van diagnosticar un tumor pan-
creàtic maligne. Immediatament els metges em van dir que 
no em podien operar, però al cap de pocs dies em van co-
municar que intentarien fer tot el possible. Dono les gràcies 
a una amiga meva que em va donar a conèixer a Magdale-
na Aulina que em va acompanyar i em va ajudar a sortir 
d’aquesta difícil situació. En efecte, la meva oncòloga em 
va dir que no apareixia res i, després d’un any, puc dir que 
estic curada. (Lidia Hernández Padérn, novembre de 2020).

La meva mare, que va conèixer a Magdalena, de qui era 
parenta, la recorda com una dona de gran personalitat. Vaig 
assistir a l’escola “Casa Nostra”, on després la meva filla Nú-
ria també va ser alumna. Per tant, he tingut l’oportunitat de 
conèixer a moltes Operaries, amb les que em vaig fer amiga 
i amb les que he col·laborat en la catequesi parroquial. Quan 
van sorgir seriosos problemes de salut en la meva vida, em 
vaig sentir molt estimada i recolzada per l’Institut de Mag-
dalena, que deia que estaven pregant per mi. En particular, 
recordo la nit anterior al meu operació quan, ingressada a 
l’hospital, vaig rebre un missatge de Carme Feliu, en nom 
de tots les Operàries. Em vaig emocionar molt. Després, 
durant la llarga convalescència, la Carme em va regalar 
una imatge de Magdalena amb una oració: des de llavors 
l’he afegit a la llista de sants que a qui reso cada dia. Quan 
miro la seva foto, em sembla que em parla amb els ulls. 
Sé que ella m’escolta, li confio totes les meves necessitats 
i li demano amb molta confiança que intercedeixi per mi 
davant del Senyor. Després faig l’oració a la Verge de la 
Divina Providència. “Com tantes vegades et va resar Mag-
dalena Aulina, Verge Santíssima, en el teu amor de mare 
confio. Vetlla sempre per la meva vida, els meus somnis i 
els meus ideals. Rep-me en el teu si, al costat de Jesús”. 
(Marta Grabuleda i Congost, novembre de 2020).

Crec que, en aquests dies de tanta tribulació i agitació, és 
útil recordar l’exemple de Magdalena Aulina, que va tre-

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.
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Testimonis

1. Molt estimada en Jesús, Magdalena. [...] Lloat si-
gui el Senyor! Si t’has ofert tan generosament com a 
víctima, està clar que en acceptar la teva donació, et 
dóna la prova que ets la mimadeta del seu Cor. Ànim, 
filla, la teva vida aquí baix no serà llarga; i després 
d’ella t’espera una eternitat de recompenses amb Je-
sús, el teu diví Espós.

(José Maria Carbó, carta, 
23.1.1920)

2. Estimada en Jesús, Magdalena. [...] No t’apartis ni 
una mica de l’obediència pel que fa a les mortificacions 
corporals. Si Jesús te les envia, com Ell sap i sol fer-ho, 
llavors el lloarem de bon grat; no pot ser tirar-nos enrere 
i defallir; seria pecat. [...] Procura viure molt resignada 
i abandonada a la voluntat del teu celestial Espòs, a la 
vida, a la mort i a l’eternitat. Procura tenir sempre vives 
ànsies de posseir-lo, i prepara’t per si ha de ser avi-
at; perquè veig que la teva vida es va fonent com una 
espelma. Ofereix-te com l’encens i com el ciri, que es 
consumeixen en honor de la divina i eterna Majestat.

(José Maria Carbó, carta, 
28.8.1922)

3. El Sr. Rector necessita un nom per a aquella agru-
pació que forma el Patronat de les obreres. I encara 
que l’aparença general externa sigui de la major hu-
militat, els plans concebuts són grans, i per aquest 
motiu la senyoreta Aulina pensi en el mot català “Ca-
sal”, que té una equivalència a Casa pairal. Ella de-
sitja que en el seu Patronat, en el seu Casal, a l’aixo-
pluc de l’Obra, totes les persones trobin, la seva casa 
pairal, és a dir, la casa, on hi trobin Déu, el coneguin 
i l’estimin, i on les ànimes més generoses es lliurin 
al seu diví servei. [...] La senyoreta Aulina ha pres la 
decisió d’ajudar a la Parròquia, per ser una extensió 
de la seva tasca. Vol ser previsora i si s’escau la seva 
mort, cosa que no li amaguen els metges, no decai-
gui aquesta idea que es va gestant.

(Crònica de la creació d’un Patronat, 1921-1922)

Pinzellades de la seva biografia 
(1918-1923)

1. Magdalena, jove i malalta, segueix el camí que 
el seu director espiritual, José Maria Carbó, li mar-
ca i es considera ja consagrada a Déu encara que 
de forma privada, secular. La seva unió amb Déu és 
viscuda com donació, com a víctima unida a Crist, 
com a sacrifici de cos i ànima. Aquesta intensa vida 
espiritual a la recerca permanent de la santedat serà 
la base de la seva tasca apostòlica.

2. En aquests anys, Magdalena seguia treballant en 
la seva tasca assistencial, amb entrega i eficàcia poc 
comuns, en una activitat de tipus apostòlic a favor de 
la joventut de la parròquia. D’acord amb el rector, es 
lloga un local i es dona inici a la catequesi parroquial. 

humana, literària i religiosa. Els sentiments apostòlics 
que movien a Magdalena eren fruit de la seva caritat 
desbordant.

3. El rector va veure també la necessitat de 
donar forma organitzativa a aquell 

Trets de la seva espiritualitat

1. Dolç Jesús, amb el teu regal de la santa vocació del 
sacrifici, i desitjant correspondre’t a tan immens bé, re-
nuncio del tot a tot el que pugui contrariar els teus de-
signis de la meva immolació sobre la terra. [...] Jesús 
meu, fosa en el teu Cor, que és el meu refugi, i en ell 
només recolzada, pel teu amor infinit, t’exigeixo contí-
nuament la creu, per a la santificació de les ànimes que 
m’has confiat, salvació del món i triomf del teu diví Cor. 
Només tu saps el que aquesta ànima et vol lliurar i, per 
si em quedés alguna cosa, et suplico consumeixis en 
mi, amb el sacrifici de la meva voluntat, el triple martiri 
d’ànima, cos i cor, perquè res em falti per ser semblant 
al diví model que tu m’has deixat com a víctima perfec-
ta d’amor i d’expiació. 

(6.10.1922)

2. Totpoderós i sempitern Déu. Jo, Magdalena Aulina, 
encara que per tot arreu em trobo indigna de presen-
tar-me davant la vostra divina Presència; i confiant en 
la vostra bondat i infinita pietat, i moguda pel desig 
d’agradar-vos cada dia més, faig el vot i prometo a la 
vostra divina Majestat [...] puresa, castedat i virginitat 
de cos i d’ànima, tota la meva vida. [...] i com que vós 
m’heu donat la gràcia per prometre-ho, confio que no 
me la negareu per ser-vos sempre fidel. [...] Per testi-
moniar-ho, ho signaré amb sang de les meves venes.

(8.12.1922)

3. Vull en aquest dia segellar amb pacte indissoluble 
la meva entrega total i absoluta. Amb tot el meu cor i 
amb totes les forces renovo i poso a les vostres mans, 
Mare de la meva ànima!, els meus vots de perpètua 
virginitat, de pobresa, obediència i de completa fide-
litat a la gràcia. Des d’ara, renuncio no només a tot 
el que és meu, sinó a mi mateixa per ser, en tot i per 
sempre, vostra; [...] A canvi d’aquesta meva pobra 
però sincera i absoluta donació, us demano un altre 
lliurament molt gran, el més gran: us demano el que 
és vostre i ara vull que sigui també meu: us demano 
només a Jesús!

 (8.12.1923)

apostolat que tant bé feia 
a les persones. Es 
va pensar doncs 
a donar un nom 
a aquesta espècie 
d’institució, d’apos-
tolat parroquial que 
tenia caràcter ampli i 
familiar i on hi cabien 
tots, nens, joves, gent 
gran, famílies. Volien que 
fos com una llar cristiana parroquial, un lloc de trobada, 
una casa (“Casal”) on créixer en la fe i en la caritat, i 
per això es va pensar en prendre com a patrona a la 
Sagrada Família.

(continuarà)             (Lorenzo Galmés)

La preocupació de la senyoreta Aulina era que aque-
lla gent allunyada de la parròquia coneguessin Déu 
i la vida cristiana. Per això va idear poder oferir la 
instrucció bàsica de la catequesi als nens i als joves. 
L’activitat apostòlica es va completar amb la funda-
ció d’un Patronat, per ajudar a través de la parròquia 
a les joves obreres de la ciutat en la seva formació 
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