
qualitats. En moments particulars recorro a la seva ajuda 
i a la seva intercessió i sento que soc escoltada. Desitjo 
donar aquí el meu testimoni i expressar la meva gratitud. 
(Lucia Carra, Suzzara, juliol de 2021). 

Vull donar les gràcies a Magdalena Aulina, vaig conèi-
xer-la per les Operàries Parroquials. Li prego constant-
ment i sempre la sento a prop, perquè he aconseguit su-
perar un moment veritablement tràgic. Segura de la seva 
intercessió, vull donar testimoni aquí de la meva gratitud i 
devoció. (Anna Maria S., Roma, agost de 2021).

El meu pare Gabriel va ser hospitalitzat al Congo, perquè 
el seu estat era molt greu i, segons l’opinió dels metges, 
no hi havia res més a fer. No podent viatjar a Butem-
bo, per consell de la Directora general de l’Institut, anava 
cada dia a resar davant la tomba de Magdalena Aulina, 
demanant que el meu pare es curés i que tornés a casa. 
Quan tota la meva família estava al pati de l’hospital, es-
perant l’últim respir del meu pare, el metge li va treure 
l’oxigen i li va dir: “Avui aniràs a casa”. Tots van pensar 
que es referia al fet que el meu pare aniria a “la casa del 
Pare”, al Cel. En canvi, curat, va tornar a casa seva. El 
dia de la festa de l’Assumpció vam celebrar una missa 
d’acció de gràcies, per la curació aconseguida gràcies a 
Magdalena Aulina. (Gloriose, Barcelona,   agost de 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 apaivagar les despeses 
del Procés de Canonització de la Serventa de Déu Mag-
dalena Aulina. Us fem arribar el rebut i, si ho desitgeu, hi 
pot constar el vostre nom, inicials o l’anonimat.

M.A. C. (Banyoles). Familia B., M. Solanot (Barcelona). 
Catequistas Mercadal (Girona). M. Saurina (Olot). Ignasi 
D. (Cantoni). I. Pascual (Terrassa). J. Sancho (Santander). 
J. Pellejero N., S. Rodríguez L. H., Jesús y Sagrario (S. 
Adrián). M. Baile (Zaragoza). Josefa Gómez (Málaga). Flo-
rentina R. (Medina del Campo, Valladolid). Lucia C. (Suz-
zara). Oletta (Gonzaga). Rosa B., Maria B. (Spinazzola). 
Rosa M., Angelica L., Ro&Ro (Roma).
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Notícies
El dimarts 8 de juny de 2021, a Madrid, a la “Residència 
Episcopal Magdalena Aulina” (seu de la Conferència Epis-
copal Espanyola, al Carrer d’Arturo Soria, 230), es va be-
neir i col·locar una estàtua de Magdalena (còpia de la que 
hi ha a la Finca de Banyoles).

S’estan investigant els suposats miracles realitzats per 
Magdalena Aulina. La investigació diocesana la realitza el 
bisbe del territori que va tenir lloc el presumpte miracle. 
Després, la documentació es transmet a la Congregació 
per a les Causes dels Sants, i un relator s’encarrega de 
preparar la “Positio”, que serà examinada a la reunió d’ex-
perts. A continuació, el miracle ha de ser discutit al Con-
grés de teòlegs i, finalment, a la Congregació de cardenals 
i bisbes. Aquesta última opinió, si és positiva, es remet a 
l’Summe Pontífex, que és l’únic que té dret a decretar el 
culte públic d’un Servent de Déu.

Gràcies i favors rebuts
Yoli, mestra de llar d’infants de la meva ciutat, va ser in-
formada que, jo a causa del Covid, havia estat ingressada 
durant diverses setmanes a cures intensives a l’hospital 
“Sant Pere” de Logronyo. Després de rebre l’alta, va venir 
a casa meva i va deixar un sobre a la bústia amb una es-
tampa de Magdalena Aulina i la seva biografia, encoma-
nant-me que li resés per la meva salut. Yoli, plena de fe, 
em va suggerir que col·loqués l’estampa de Magdalena 
sota el meu coixí, i així ho vaig fer. Uns dies després, la 
senyoreta Paquita, la meva molt estimada amiga, em va 
trucar per telèfon per saludar-me i tenir notícies meves. 
Però, com a conseqüència de la intubació a la qual em 
van sotmetre durant l’hospitalització, em va ser gairebé 
impossible parlar amb ella. La Paquita em va dir que se-
guiria resant a Magdalena Aulina perquè em tornés la veu 
i pogués curar-me. Passats uns dies, en una nova crida 
de la Paquita, ja podia parlar. Desitjo donar glòria a Déu 
i agraïment a Magdalena Aulina per la meva meravello-
sa curació. (Dalila Bermúdez Penya, Aldeanueva d’Ebre, 
maig de 2021).

El vostre butlletí, que rebo puntualment, m’ofereix la pos-
sibilitat de conèixer, estimar i aprofundir virtuts humanes i 
espirituals de Magdalena Aulina. Segueixo amb molt d’in-
terès les notícies sobre la seva Causa de Canonització i 
sempre li reso perquè m’ajudi a la meva vida diària. (Olet-
ta, Gonzaga, juliol de 2021).

Llegint amb interès el butlletí de la Causa de Canonit-
zació de Magdalena Aulina, arribo a conèixer les seves 

PREGÀRIA PER 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.

Butlletí informatiu n° 23
Octubre 2021

Causa de Canonització 
de la Serventa de Déu 

MAGDALENA AULINA SAURINA 
(1897-1956)

Fundadora de l’Institut Secular 
“Operàries Parroquials” 

Pionera del laïcat consagrat



Pinzellades de la seva biografia
(1926-1930)
1. El P. Francesc de Paula Vallet Arnau S.I. va conèi-
xer per primera vegada a la Magdalena a Barcelona,   
com a participant d’una tanda d’Exercicis que ell va di-
rigir al convent de Religioses Reparadores (19-25 juliol 
1926). Després d’haver-la conegut va voler organitzar 
uns Exercicis Parroquials a la Casa Missió de Banyoles, 
Magdalena va ser la seva millor col·laboradora, tant a 
l’hora de fer grup d’exercitants, com també en el mo-
ment de solucionar la gran quantitat de dificultats d’ordre 
pràctic i d’organització que freqüentment saltaven en el 
camp de treball. Tot i que, Magdalena no es limitava a 
una ajuda material. Aportava sempre el reforç espiritual.

2. Magdalena i el P. Vallet coincidien en molts as-
pectes, però no en el contingut del seu ideal apos-
tòlic. El P. Vallet desitjava completar la fundació que 
tenia en ment, sobre Cooperadors Parroquials, amb 
la corresponent branca femenina de Cooperadores 
Parroquials. Confiava en diverses joves i senyores de 
bona voluntat, que havien practicat els Exercicis, vivi-
en amb intensitat aquell moviment espiritual, i havien 
manifestat la seva disposició a seguir-lo. Entre elles hi 
havia la Magdalena. Tots dos coincidien a considerar 
la parròquia com a cèl·lula de la comunitat cristiana. 
Tots dos buscaven la glòria de Déu i estimaven pro-
fundament a l’Església. Però no coincidien en els mit-
jans del seu ideal apostòlic.

millor tresor. Abraça’t a ella! Pateix, treballa, i somriu”. 
Jo sé com el bon Jesús ha lligat el meu pobre cor amb el 
seu. Quina bondat!, com li he d’agrair al nostre estimat, 
tan estimat Jesús, que tant espera de nosaltres, i vol i 
beneeix la nostra amistat. Ànim en tot, i sempre; i enmig 
dels nostres quefers cridem amb aquest crit que només 
Jesús sent: “Jesús sóc teva i tot el que és meu és teu. 
Jesús t’estimo! Jesús! Jesús! Jesús!”.

(Magdalena Aulina,
carta a Pilar Soler de Terradas, 31.8.1929)

3. Enmig de l’ambient d’entusiasme apostòlic format 
entorn de la figura del Pare Vallet i dins el qual es va 
moure molt Magdalena, ella anava donant a conèixer 
el seu ideal d’apostolat i la seva Obra en marxa. Va te-
nir especial ressonància la xerrada-conferència que va 
donar el 7 de març de 1930 al “Casal de Donya Doro-
tea”. Assenyala una fita important de l’estada de Mag-
dalena a Barcelona.
(continuarà)  (Lorenzo Galmés)

Trets de la seva espiritualitat
1. El bon Jesús vol de nosaltres jo no sé què, però em 
sembla copsar una vida d’unió amb el seu Cor santís-
sim i allà establir-hi el nostre estatge. Que bo que és Je-
sús! Donem-nos de veritat a aquest amor, que tot ho en-

cén en l’amor misericordiós, que tant li agrada al nostre 
estimat Jesús. [...] Jesús en els nostres llavis, Jesús en 
el nostre pensament, Jesús en el nostre cor. Com Gem-
ma, sí, Jesús en tot. Quanta suavitat amaga la paraula 
“Jesús”! Veritablement, el nostre cor enamorat d’aquest 
gran amor, del nostre estimat Jesús. Què podrà, per 
molt estimar? Qui podrà desorientar la nostra carrera? 
Jesús és pau! Jesús és amor! I el mateix Jesús va dir un 
dia a la nostra Gemma: “Gemma, ànima predilecta del 
meu Cor!, d’avui endavant faràs de la meva creu el teu 

2. Molt estimada germaneta en el Senyor: Sigues fidel! 
Sigues industriosa! L’amor veritable només busca com-
plaure l’objecte estimat. […] Digues, molt sovint a Jesús 
que t’ensenyi, que et porti de la mà bondadosa. […] Di-
gues moltes vegades que l’estimes, ja que quan hagis 
arribat a aquest coneixement del teu Jesús, sabràs clara-
ment què has de fer i quin camí has   de seguir! És el més 
important per a l’ànima! Però no tinguis por, estigues ben 
tranquil·la, ben tranquil·la. Repeteix moltes vegades això 
que et dic: “Jesús, t’estimo!”.  I ja veuràs que clar veuràs 
el teu camí. Doncs no tinguis por, Jesús no vol coses 
grans. Jesús, saps què vol? Doncs vol només amor fi.

(Magdalena Aulina, 
carta a Maria Soledad Boada Flaquer, 27.1.1930)
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Testimonis
1. Deia el P. Vallet que si a Banyoles va poder realitzar 
el seu ideal ignasià dels Exercicis, ho devia en part al 
zel dinàmic, a la voluntat aferrissada de Magdalena Au-
lina, que mai per a ella una dificultat va ser insuperable, 
tal era la seva tenacitat quan es tractava de la glòria 
del Senyor, a la qual va voler dedicar la seva activitat 
personal i la seva Obra, des dels seus inicis.

(María Dolores Terradas Soler, 
declaració, 10.10.1976)

2. No va dubtar mai que Nostre Senyor, com a premi, 
li augmentaria les gràcies i els favors per ser interior i 
exteriorment el que vol que siguin les seves “Obreres”. 
Quan Jesús crida a una ànima, mai deixa de proveir-la 
dels mitjans necessaris. El que convé és que nosaltres 
siguem fidels i no fem el sord a la seva veu amorosa.

(Ramón Balcells, 
rector de Santa Anna de Barcelona, 

carta a Magdalena Aulina, 13.1.1929)

3. La conferència que Magdalena va donar al “Casal 
de Donya Dorotea” va ser una moment molt important 
per donar a conèixer la seva personalitat i la seva Obra 
a Barcelona,   ja que tot i que allà només nosaltres ens 
donàvem compte del sobrenatural, el nombrós públic 
que hi va assistir va quedar impressionat de la quali-
tat, de la forma i el carisma amb què Magdalena va fer 
l’explicació de la gràcia de la seva curació. Des d’aquell 
moment, les visites que rebia a casa van anar en aug-
ment. Moltes famílies i diverses persones venien de 
l’Obra d’Exercicis Parroquials. Tots havíem treballat en 
ella, i la mateixa Magdalena la va estendre tant com va 
poder per tant bé que feia.

(Tomás Boada Flaquer, 
Magdalena Aulina [1976], I, 31)


