
 

 

 

   

Les nostres cites virtuals del "15", que ens han vist espiritualment units en la 

pregària des de fa dècades, han estat inspirades pel dia 

de la mort de Magdalena Aulina, és a dir, el dies 

natalis, el 15 de maig de 1956. I, volent subratllar el 

significat de "aulina" (l'antic nom d'una gran "alzina", 

en llengua catalana), hem optat per anomenar les 

nostres trobades "a l'ombra de l'alzina" (com va passar 

amb Abraham i els seus convidats a Mambré, segons 

el relat del Gènesi 18). 

 

 Recordant a la Serventa de Déu - en el 65 aniversari 

del dia en què va tancar la seva existència terrenal per 

passar a la de el cel - volem donar-li gràcies a Déu pel 

do de la seva vida. La vida de Magdalena va tenir un 

profund impacte en la història i en la societat del seu 

temps, i també ha marcat les nostres vides. Les seves 

intuïcions profètiques -que es van avançar als temps- 

avui són plenament reconegudes per l'Església, com a 

crida universal a la santedat i com a camí d'una nova 

consagració: la secularitat consagrada. 

 

 Per això, l'Institut que ella va fundar, ha volgut 

introduir la Causa de la seva beatificació i canonització, perquè l'Església, després de 

les comprovacions necessàries, pugui proposar-la com a model de santedat de vida 

cristiana. 

En aquesta diada del 15 de maig, donem en particular gràcies a Déu perquè la "Positio 

sobre la vida, les virtuts i la fama de santedat" de Magdalena -volum que recull i 

resumeix la documentació del procés diocesà- ha estat lliurada a la Congregació de 

Causes dels Sants a Roma. Ara serà examinada per alguns consultors teòlegs, els quals 

hauran d'expressar el seu vot sobre el mèrit de la causa. 

 

 A més, en aquest mes de maig volem recordar el primer "Mes de Maria" amb el 

qual Magdalena va iniciar l'Obra inspirada per Déu. Va ser el 1916. 

 



 

 

  

 

 

 

 

La relació de Magdalena amb Maria, la Mare de Jesús, va ser veritablement 

íntima, filial, tendra. La seva devoció a la Mare de Déu s'expressava, sobretot, amb 

petits actes d'amor i amb breus jaculatòries, amb un estil senzill, però profund, 

concret, essencial. I això ho va voler ensenyar no només a les Operàries Parroquials, 

sinó també als que compartien la seva espiritualitat, el seu carisma, el seu estil de vida. 

 

 A la Magdalena li agradava repetir que Maria és "la drecera" que ens porta a 

Jesús; que és la preciosa escala que ens permet ascendir de la terra al cel. Jesús no pot 

negar-nos el que li demanem a través de la seva mare! 

 

A Maria, la Mare de Déu Mare, i a la intercessió de Magdalena, volem 

encomanar als amics "del 15", a les famílies, als joves. Volem resar, sobretot, pels 

pobles oprimits per tantes tribulacions i per la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


