
intensitat. Gràcies, Magdalena, pel teu cor de mare, que ella 
intercedeix davant del Senyor per cadascun de nosaltres. 
(C. F., Banyoles, novembre de 2021).
Durant molts anys he estat demanant a Magdalena Aulina 
que, amb la seva intercessió davant el Senyor, es fes càr-
rec de la meva germana M., malalta d’alcoholisme. Final-
ment, el mes de maig passat, M. em va dir que feia mes 
i mig que no bevia. I això sense haver fet cap tractament 
especial durant vuit anys. Avui fa més de sis mesos que no 
ha begut. Gràcies, Magdalena. (G., novembre de 2021).
Sóc una persona crònicament malalta (tinc dos tumors, 
pateixo d’osteoporosi severa, m’he sotmès a més de 20 
operacions greus i alguns tractaments de quimioteràpia 
i radioteràpia…). Desitjo explicar com, un dia, la Pilar Q., 
una Operària Parroquial enviada pel meu rector, va venir a 
visitar-me, i com ha canviat completament la meva vida des 
de llavors. Amb la seva gran fe, la seva delicadesa i el seu 
gran optimisme, la Pilar es va convertir en “el meu àngel de 
la guarda”. També em va ajudar amb les feines de la llar, 
assistint-me quan era necessari. Però sobretot em va fer 
conèixer Magdalena Aulina (em va regalar llibres, vídeos i 
estampes que encara tinc). Així vaig començar a venerar i 
a resar Magdalena, sobretot quan pateixo molt. Sento una 
gran admiració per la Serventa de Déu i per la seva Obra, i 
per la Pilar, que me l’ha fet conèixer. Puc dir que, des de lla-
vors, m’és més fàcil suportar les meves malalties. Realment 
s’ha produït en mi una cosa extraordinària. Sempre sento el 
Senyor a prop meu, però conèixer la Pilar i la vostra Obra 
em va alleujar molt la soledat, moltes vegades pesada, i em 
va fer veure la malaltia d’una manera diferent de l’anterior. 
(M. Carmen, Sarria, Lugo, desembre 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. Donem compte aquí, amb el nom o amb les 
inicials o de forma anònima, segons el vostre desig.
M. L. (Banyoles). I. D., A. D. G., M. Solanot (Barcelona). 
I. F. I. (Girona). M. S. G. (Olot). Ignasi D. (Cantoni). Anó-
nimo (San Adrián). M. B. (Zaragoza). S. M. (Valladolid). V. 
T. (León). Anónimos (Madrid). C. H. (Burjassot). Anónimo 
(Valencia). D. V. (Roma). 
IBAN ES 3800 8101 6748 0001 2021 27
BIC: BSABESBB

Notícies
A petició de l’oficina del Promotor de la Fe de la Congrega-
ció per a les Causes dels Sants, la Postulació de la Causa 
de Beatificació de Magdalena Aulina ha lliurat onze exem-
plars de la Positio per a l’examen dels Consultors Teòlegs.
Estan en curs els preparatius per el “Procés diocesà sobre 
el miracle”. Correspon a la Postulació presentar el Libel 
de demanda al Bisbe del territori on es va produir el pre-
sumpte miracle, adjuntant: una cronologia detallada del 
cas; totes les proves documentals i instrumentals relatives 
al cas; la llista de testimonis oculars i altres persones que 
puguin donar testimoni del que ha passat, especialment 
els metges que van atendre la persona curada, el personal 
mèdic-sanitari, així com aquells que hagin invocat la Ser-
venta de Déu Magdalena Aulina.
El 6 de gener del 2022, quatre Operàries Parroquials van fer 
els vots perpetus a Barcelona,   a la seu central de l’Institut. 
Quatre Operàries més es van consagrar per primera vegada.
És tradició de l’Institut que la Directora General enviï la 
“Carta de Reis” cada any amb motiu de la festa de l’Epifa-
nia. Aquest any la “Carta de Reis” tracta en particular de 
la figura de Magdalena, i està escrita en espanyol, francès 
i italià. Els qui vulguin tenir el text en format electrònic po-
den sol·licitar-ho a causa.bcn@magdalenaaulina.org
El 6 de desembre de 2021, el Senyor es va endur cap a Ell a la 
senyoreta Ermelinda Saracino, des del 22 de febrer de 2013 
postuladora de la Causa de Beatificació de Magdalena Aulina.

Gràcies i favors rebuts
Vull donar gràcies al Senyor per la gràcia que em va fer l’any 
passat per intercessió de Magdalena Aulina. Quan una per-
sona és plena d’energia i vitalitat, vol lliurar-se als altres i 
transmetre tot allò que porta a dins. Però, de cop i volta, sen-
se haver sentit cap dolor físic, et diuen: “T’has d’operar!”. I és 
com si un got ple d’aigua gelada et caigués al cap. El Senyor 
t’ofereix una petita creu, però endavant amb actitud positi-
va i amb esperança. Un petit tumor, però sense tractament. 
Gràcies, Senyor! La recuperació, amb l’ajuda i l’atenció de 
molts, va ser fàcil. I quan ja podia tornar a l’escola, ens arri-
ba el Covid, i vaig ser una de les primeres a contagiar-me, 
encara que de manera lleu i asimptomàtica. I set mesos des-
prés m’apareix un nou tumor, que estava ocult i silenciós, i 
m’obliga a tornar passar pel quiròfan. Agafada de la mà de la 
mare Magdalena, vaig tenir plena confiança que, amb ella, 
tot sortiria bé. I així va ser. El Senyor no ens abandona. I ara, 
un any després, puc cantar i cridar de joia. M’he recuperat 
i tinc forces per seguir el camí, donant tot allò que sóc amb 
alegria, però amb una mirada nova. La malaltia et porta a mi-
rar amb altres ulls el que t’envolten, donant molta importàn-
cia a les petites coses de cada dia i apreciant-les amb més 

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.
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Pinzellades de la seva biografia
1. El fet de trobar-se molt ocupat el Rvd. Dr. Carbó, pri-
mer director de Magdalena, va fer néixer i va motivar 
una relació espiritual d’aquesta amb el pare Albareda. 
Concretament, a la carta del 23 de novembre del 1925, 
el Dr. Carbó diu a Magdalena: “Ja tens les ales i pots vo-
lar. No cal que et cuidem tant”. Jo diria que l’acció del Dr. 
Carbó va ser preparar a Magdalena pel que després va 
venir a aprendre amb el pare Fulgenci Albareda, d’una 
manera extraordinàriament providencial i gairebé – di-
ria – carismàtica, i fins i tot miraculosa; per descomptat, 
misteriosa. No crec que Albareda en tingués conscièn-
cia, perquè no es podia preveure ni pensar.

2. Magdalena tenia el costum de passar hores pregant 
a Montserrat, al camarí de la Verge, a l’ombra del qual 
anava madurant la seva Obra, i amb la intercessió de 
la qual tant confiava. En una d’aquelles visites a Mont-
serrat, va sentir la necessitat de confessar-se quan va 
veure un monjo que anava cap el confessionari. Era 
el pare Albareda. En agenollar-se, Magdalena no va 
tenir ni la necessitat de presentar-se, ja que el pare 
la va rebre cordialment, dient-li que l’estava esperant, 
perquè el Senyor li havia donat a comprendre. El camí 
havia estat aplanat, i s’iniciava una trajectòria espiritual 
importantíssima a la vida de Magdalena, que només 
la tragèdia de 1936 i el martiri del pare Albareda van 
poder trencar. Per la seva banda, Magdalena necessi-
tava una direcció forta i clarivident. El camí que tenia al 

meva, lliure i voluntàriament, davant de la Santíssima 
Trinitat, invocant al Sagrat Cor de Jesús, a la Immacula-
da Verge Maria i al meu patró sant Josep i a l’Àngel de la 
Guarda, renovo els vots d’obediència, pobresa i virgini-
tat, prometent obeir el meu Superior, no posant el cor en 
els béns temporals i guardant la virginitat sempre, volent 
viure i morir en amor a Déu, com a esposa de Jesús.

(Magdalena Aulina, 
fórmula de professió dels vots, 1930)

3. L’obediència és el camí més curt i recte que porta al 
Cel. La pobresa és la que dóna més riqueses celesti-
als. La virginitat fa que la criatura humana sigui sem-
blant a un àngel.

(Magdalena Aulina, 
consells sobre els vots, 1930)

Testimonis
1. [...] Pensa que la teva ànima, consagrada generosa 
i completament a Jesús, és una ànima predilecta entre 
les predilectes del seu Cor amorosíssim; és una àni-
ma que té molta semblança amb la Verge Santíssima, 
per la qual cosa ella t’estimarà afectuosament i voldrà 
tenir-te sempre al seu costat, per poder-te dir en tot mo-
ment: “Filla meva, estima Jesús, consola Jesús, serveix 
Jesús” . [...] Lliura’t, consagra’t i ofereix-te tota a Jesús, 
en mans del Pare que ell mateix t’ha donat, seguint tots 

davant era espinós i complex, i necessitava ajuda. Un 
tipus d’apostolat laïcal i familiar resultava llavors molt 
cridaner i, en certa manera, era perillós.
3. El pare Albareda manté una actitud molt clara: li treu 
les penitències corporals, però li imposa una obedi-
ència molt ferma, realment fins i tot atrevida, valgui 
l’expressió. Aquesta obediència va sempre matisada 
per l’amor i, per tant, entra en aquesta obediència del 
“buidar-se”, i li diu en una de les primeres cartes: “Se-
ràs per al teu pare una filla amable, però mai mimada, 
no deixant-te que es faci la teva voluntat”. Volia dir que 
l’estava preparant per anar “contra corrent”. El cas, per 
tant, de Magdalena és preparar-la a una obediència 
autènticament sobrehumana. “Sigues obedient, i obe-
dient per amor”, li diu en una altra carta.
(continuarà)  (Lorenzo Galmés)

Trets de la seva espiritualitat
1. Molt apreciada germana en Jesús i Maria: [...] Tu em 
demanes que t’ajudi a fer-te santa. Com negar-m’hi, si 
el cor sent aquesta viva atracció per les ànimes que es 
tracten? Com no ho voldré per tu – el que el bon Jesús 
tant ha lligat i unit amb llaços de fraternitat espiritual, 
sense aferraments de cap gènere – sinó amb un ideal 
tan gran, l’ideal només d’enfervorir-se de debò per ser 
santes? Sí, per a nosaltres sempre ha de ser aquest 
ideal el primer de tots i de tot. A la fredor d’esperit no 
hem d’obrir mai les portes d’entrada, sinó sempre, i 
molt sovint, aixecar el nostre impuls cap a l’infinit i a 
l’amor del nostre estimat Jesús. Sí, germana estimada, 
Jesús en tot, Jesús per a tothom. Que gran, aquesta 
paraula, aquesta expressió de nom per a nosaltres, po-
der repetir en qualsevol moment: “Jesús! Jesús!”.

(Magdalena Aulina,
carta a Carmen Prat, 19.11.1928)

2. Jo, desitjosa de servir Déu amb perfecció, a fi de cor-
respondre millor a la voluntat divina manifestada al meu 
interior, m’entrego totalment a Déu consagrant-li la meva 
ànima i el meu cos, fent-li donació de tot el que tinc, re-
nunciant al món i no volent altra cosa que el seu amor 
diví; i a aquest fi, per a més glòria de Déu i santificació 

els seus consells; desprèn-te de la teva pròpia voluntat 
per obeir, en tot, la seva voluntat, portant-te com a filla 
amant i afectuosa, franca i confiada al seu Pare, per 
assolir com més aviat el goig de Jesús, sent el teu cos, 
el teu cor i la teva ànima la seva víctima d’amor.

(Fulgencio M. Albareda, 
carta a Magdalena Aulina, 20.12.1928)

2. Per imitar Jesús t’has de fer obedient fins a la mort, 
encara que sigui mort de creu, crucificant la teva volun-
tat. Encara que en l’obediència i en el despreniment de 
la voluntat tot està comprès, et diré una mica més, esti-
mada filleta en Jesús. [...] La teva ànima, sent la mateixa 
estimada de Jesús per la seva obediència i despreni-
ment, l’ha de fer bonica amb altres virtuts perquè Jesús 
en quedi més enamorat i l’estimi més i més per la sem-
blança que té amb ell. [...] L’obediència, acompanyada 
de la pobresa i de la castedat, és el vestit graciós amb el 
qual has d’embolicar la nena, embellint-la amb els bra-
çalets i collarets d’or de la confiança, engalanant-la amb 
luxoses sabates de la constància. Aquest infant ets tu, 
lliurada totalment als braços del teu Pare.

(Fulgencio M. Albareda, 
carta a Magdalena Aulina, 10.1.1929)

3. Per a Magdalena la trobada amb el pare Albareda 
va ser extraordinàriament providencial. Li va obrir la 
seva ànima. Es va sentir compresa. [...] La va fer ser 
prudent, sabent, que Déu li reservava hores de forta 
intimitat amb ell, a la dura creu del dolor, de la incom-
prensió que se li acostava. Que ell, en nom de Déu, 
la conduiria, de manera que es complissin els plans 
divins. Però també li exigia, en nom de Déu, el silenci 
absolut del seu nom. […] El pacte estava fet. Aquella 
intuïció profètica del pare Albareda, al cap d’uns quants 
anys, es convertia en una realitat dolorosa. Van arribar 
les proves més inimaginables. Van arribar per a Mag-
dalena. Però van arribar també per al pare Albareda, 
que moria màrtir de Crist el dia 20 de desembre del 
1936, durant la guerra civil espanyola.

(Filomena Crous, 
testimoniatge, 13.8.1994)
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