
notícies. En efecte, immediatament vaig recordar un lloc on 
cercar, i efectivament allà vam trobar els documents. Lla-
vors li vaig dir al meu fill: “Tan aviat com vaig veure l’ocell, 
vaig creure que la Mare vindria a ajudar-nos”. Gràcies, 
Magdalena. (E. M., 3.2.2021).

La meva padrina de confirmació – una operària parroquial, 
María José – va ser qui em va parlar de Magdalena Aulina 
i em va regalar una estampa d’ella i un llibre sobre santa 
Gemma Galgani, que és una santa especial per a mi. Sóc 
una mare que posa tota la seva força en Jesús. Tinc una 
filla amb síndrome de Down que ara té 50 anys. El passat 
9 de setembre, estava molt malalta, la vaig portar a ur-
gències, on va donar positiu en Covid 19. A l’hospital tenia 
amb mi una creu petita i l’estampa de Magdalena, a qui dia 
i nit li pregava que demanés a Jesús, el Diví Mestre, que 
salvés la meva filla. Com que estava tan malalta, la van 
portar a cures intensives per intubar-la. Jo, de genolls, els 
demanava que no ho fessin, tenint en compte la síndrome 
que pateix. Els metges i infermeres em van escoltar i van 
portar una màquina a l’habitació per facilitar-li la respiració. 
Miraculosament, la seva febre va disminuir i després d’una 
setmana tenia un pols normal. Després de deu dies ja es-
tava respirant per si mateixa. Els metges no s’ho creien! 
El 29 de setembre ja érem a casa, tot i que no es podia 
moure ni estar dreta. Però anava millorant dia a dia, i aviat 
va tornar al seu centre de treball. Ara té els anticossos i ja 
ha estat vacunada. Que em diguin que això no va ser un 
miracle! (Pepi Gómez, Benalmádena, 3.3.2021).

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

Donatius
Agraïm les seves donacions, per ajudar a les despeses del 
Procés de Canonització de la Serventa de Déu Magdalena 
Aulina. Us fem arribar el rebut i, si ho desitgeu, hi pot cons-
tar el vostre nom, inicials o l’anonimat.

F. Veciana, M. Rosa G., Joan, Carme (Banyoles). Agell, 
Araceli D. (Barcelona). M. Saurina (Olot). Asunción S. (Sa-
badell). Ana A. P., María F., A. M., G. R. (San Adrián). Ano-
nimo (Valencia). P. G. (Benalmádena). P. Colino, Augusto 
G., R. i R., A. C. L. (Roma). O. F. i G. M. (Mantova). 
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Notícies 
El relator de la Causa, mons. Paul Pallath, amb l’ajuda 
d’alguns col·laboradors externs, va completar la redacció 
de la Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis de 
Magdalena Aulina. La Positio es recull en un volum imprès 
de 29,7x21, amb pàgines XI + 878 + XI. Les còpies es van 
dipositar a la Congregació per a les Causes dels Sants 
el gener del 2021. La Positio es lliura a alguns consultors 
teòlegs que, després d’haver-la examinat acuradament, 
voten sobre el mèrit de la Causa. Els vots definitius dels 
consultors teòlegs, juntament amb les conclusions elabo-
rades pel promotor fidei, se sotmeten a el judici de la Con-
gregació dels cardenals i dels bisbes.

Els informem que – per la Direcció de l’Institut d’Operàries 
Parroquials – ha estat reelaborat i actualitzat el text del “Mes 
de Maria” que, el 1939, Magdalena Aulina havia preparat per 
a la celebració del mes de maig. El llibre – que conté una re-
flexió, una floreta i una oració per a cada dia del mes – s’ha 
imprès en tres idiomes (espanyol, italià i francès).

La festa de Magdalena d’enguany se celebra el dissabte 
15 de maig, el 65è aniversari de la seva mort. A la capella 
de l’Institut de Banyoles, el bisbe emèrit de Girona, mons. 
Carles Soler Perdigó, presidix l’Eucaristia.

Gràcies i favors rebuts
La meva filla Maria, de quinze anys, va haver de sotme-
tre’s a una cirurgia a la columna, ja que tenia una malfor-
mació greu des que va néixer. Preocupats per la delicada 
intervenció, li demanem al Senyor, per intercessió de Mag-
dalena Aulina, que tot surti bé. I, gràcies a Déu, així va ser, 
tot i que, unes hores després, la meva filla va començar 
a tenir dolors intensos. Llavors vaig tornar a demanar-li a 
Magdalena Aulina que intercedís per la meva filla davant 
Déu. La veritat és que, en poc temps, van cessar els do-
lors. La meva pregària va ser molt senzilla, però feta amb 
molta fe. Ara dono gràcies, perquè sé que les Operàries 
han resat molt per la meva filla. (Fàtima Portela Silva, 
Amarante [Portugal], 30.6.2020).

En iniciar el nou any, agraeixo un favor que em va ser ator-
gat per intercessió de Magdalena Aulina. (Maria Josep, 
València, 4.1.2021).

Fa uns dies el meu fill em va dir que estava molt preocupat. 
En efecte, no trobava alguns documents indispensables 
per al seu treball. Però, de sobte, un ocellet es va posar 
a la finestra, darrere del meu fill, i va ser llavors quan em 
vaig dir que “l’ocellet de Magdalena” sempre porta bones 

PREGÀRIA PER A DEMANAR 
LA GLORIFICACIÓ 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’Evangeli de la salvació, et donem gràcies per 
haver enriquit amb els dons de l’Esperit la teva 
serventa 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 Stma. Trinitat.

Amb aprovació eclesiàstica.
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Testimonis
1. El dia 25 de febrer de l’any 1923, trobant-se a l’es-
glésia de l’“Asil dels ancians desemparats” li va esde-
venir un accés d’insuficiència cardíaca caracteritzada 
per una intensa dispnea, cara cianòtica i una prostració 
tan accentuada que es va considerar una imprudència 
portar-la al seu domicili, i es va instal·lar en un llit de 
l’Asil. [...] El dia 3 d’abril, al matí vaig anar a veure la 
malalta i em vaig trobar amb una gran i grata sorpresa, 
s’havia aixecat, havia arreglat l’habitació, recorregut tot 
l’Asil, baixant i pujant, corrent, a la meva presència, les 
escales sense la menor senyal de fatiga. [...] Per tot 
l’exposat, el que subscriu no pot menys que reconèixer 
que: la curació tan ràpida i evident ocorreguda durant 
la nit del dos al tres de abril de 1923 a la persona de 
Magdalena Aulina no pot explicar-se com a cosa na-
tural i ordinària, sinó que cal considerar-la com a cosa 
sobrenatural.

(José Fontanet y Sagrera,
Metge de capçalera de la família Aulina, 14.1.1924)

2. Tinc notícies molt poc tranquil·litzadores de la teva 
salut. Doncs, fins a nova ordre, queda totalment prohi-
bit utilitzar cap instrument de penitència, ni de dia ni de 
nit ni a cap hora. Dormir vuit hores cada dia. Deixar tot 
el que sigui necessari per complir aquests preceptes. 
Del contrari seria temptar Déu, i això és pecat.

(José M. Carbó, carta, 27.12.1925)

3. Amb la necessitat de tenir una església al barri 
de les Rodes, es disposa la nostra Mare a comprar 
una casa doble, vuit metres de façana, a la Plaça de 
les Rodes; el propietari és Joan Matamala Gurnés; 
com que és per a la construcció d’una església, en fa 
un preu especial, que li aniran pagant quan puguin. 
Narcís Aulina li dóna, a la Magdalena, una primera 
quantitat. I una gran amiga vídua hi col·labora també, 
la Sra. Magdalena Frigola Coll. Es fa també una col-
lecta pel barri. Es prepara l’escriptura i es signa el 31 
de gener de 1922.

(Crònica sobre la adquisició, 1953)

Pinzellades de la seva biografia
(1922-1926)

1. En Magdalena, les malalties hi van ser presents al 
llarg de tota la seva vida, si bé el primer pla de la seva 
existència ho ocuparen les preocupacions i l’entrega 
apostòlica. Les malalties li van permetre mantenir a to 
“la disposició al martiri”, de gran envergadura i que mai 
la va abandonar. Les obres d’apostolat extern l’atreien 
durant totes les hores del dia i fins i tot les hores de la nit. 
D’aquesta manera va aconseguir una harmoniosa con-
jugació entre “l’esperit de víctima” i “l’esperit d’apòstol”.

2. Hi ha tres moments crítics respecte a la seva sa-
lut, que segons la seva pròpia confessió i els certificats 
mèdics corresponents testifiquen la intervenció espe-
cial de Déu per intercessió de Gemma Galgani. [...] 
L’espectacular curació de la pacient el 1923 va semblar 
concedir una treva pel que fa a les malalties físiques, 
però no significaria una disminució de “l’esperit de víc-
tima” de la curada. El Dr. Carbó va tenir bona cura que 
no s’assequés aquella font. Per això havia de mantenir 
a to el compromís de la seva consagració al Senyor, el 
de la seva ofrena com a víctima expiatòria i la pràctica 
de penitències corporals. Cada un d’aquests tres as-
pectes té el seu encant i vigència.

el compliment del deure, obeint fidelment en tot, pen-
sant que si sóc fidel a obeir sabré ser fidel a estimar. 
Amb afany buscaré tots els moments per mortificar la 
meva carn donant-li tant “pa de sacrifici” com pugui. 
Amb la teva gràcia i ajuda tot ho podré, Jesús meu! 
El desig que sento de ser santa, vull que en cada mo-
ment ressoni en el meu enteniment i en el meu cor.

(1.1.1924)

2. La Sagrada Fa-
mília de Natzaret és 
el model humà i diví 
d’una llar cristiana, 
que vol el Senyor 
que es realitzi amb 
la pràctica de les 
virtuts evangèliques 
viscudes. A aquesta 
finalitat, m’ha cridat 
a mi, a vosaltres i a 
molts altres que cal 
encaminar. Per això, 
quan vaig donar els 
meus primers pas-
sos a Banyoles, per 
fundar l’Obra, ja la 
vaig posar sota l’ad-
vocació de la Sa-
grada Família. Ells 
són, per al cristià, 
la família model en 
els dolors i goigs de 
la vida mortal, camí 
del Cel. Per a l’èxit d’aquesta finalitat, estimeu de tot 
cor la santa llar de la Trinitat a la terra: Jesús, Maria 
i Josep, en les seves diverses etapes de la vida. In-
voqueu també la del Cel, de la qual per gràcia i favor 
sou temple i morada, per tal que els dons de l’Es-
perit Sant us donin estimar la creu, per viure millor 
els plans di-vins, quan el Senyor vulgui estintolar-la 
en vosaltres.

(22.12.1933)

3. El barri de les Rodes no tenia església. La cons-
trucció d’una església va ser un somni de la Mag-
dalena que semblava impossible d’assolir tractant-se 
d’un barri pobre i de famílies obreres. Però tant ella 
com el rector D. Àngel Saüquer es van escarrassar 
en aconseguir-ho. El 25 de juliol de 1924 es va posar 
la primera pedra del nou temple en una cerimònia so-
lemne presidida pel rector. El 2 de febrer de 1926 es 
va beneir i inaugurar la nova església dedicada a la 
Sagrada Família.

(continuarà)  (Lorenzo Galmés)

Trets de la seva espiritualitat
1. Quanta llum vas infondre en la meva pobra ànima, 
docs del passat ja res em quedava, només el poc em-
prat en el teu amor. I que poc, Déu meu! Tristos mo-
ments, els passats, que no han estat per estimar-te. 
Perdó, Jesús i Mare meva! Sí, ajudeu-me a ser vostra 
de debò; i vull, en aquest nou any, emprendre una 
vida nova, i estimar-vos amb tota la intensitat del meu 
pobre cor. Amb aquesta finalitat faré els següents 
propòsits. La meva llengua la vigilaré, i vull tenir-la 
a ratlla en cada moment, donant-li tantes hores de 
silenci com pugui. Per amor a la virtut que tant ena-
mora la meva ànima, procuraré tenir tots els sentits 
recollits, fent que ningú em toqui amb manifestacions 
d’afecte, guardant tot el meu amor per l’Estimat de la 
meva ànima. Aquest any, més que mai tindré cura en 
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