
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

     «T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això 

que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho.» (Mateo 11, 25-26). 

  

Els savis i els erudits són aquells que volen tancar 

al Creador dins dels límits del seu propi 

intel·lecte. Però Déu és lliure. Déu és immens. Déu 

és amor. La infància espiritual dels petits és la 

condició de qui reconeix Déu com a Pare, a qui pot 

estendre la mà per deixar-se conduir per ell. Així 

ho ha fet Magdalena Aulina: una dona humil, que 

ha acollit plenament la paraula de Déu i la seva 

crida. 

 Amb gran alegria, avui ens unim tots a la 

lloança que Jesús eleva al Pare. Junts donem 

gràcies a Déu pel do de la seva serventa Magdalena Aulina, que ell va donar a l'Església. 

 Avui, en el 66è aniversari de la mort de Magdalena, el seu “dies natalis”, volem 

donar gràcies al Pare pels molts dons amb que la va enriquir. Jesús ens va dir: «Sigueu 

perfectes com el vostre Pare celestial és perfecte» (Mateu 5, 48). Jesús no va posar cap 

condició. Tots podem i hem de ser sants. Magdalena va acollir en la fe la invitació de Jesús, 

vivint la seva vida com un camí de perfecció. L'Església ho reconeix oficialment: 

Magdalena va practicar les virtuts teologals i cardinals de manera heroica. 

  Jesús també ens va dir: «Aneu per tot el món i proclameu l'evangeli a tota la gent» 

(Marc 16, 15). Magdalena es va llançar amb entusiasme "a camp obert", per anunciar i 

testimoniar l'Evangeli de Jesús d'una manera nova, quedant-se "en el món" sense ser "del 

món". El que el Papa Pius XII va reconèixer vàlid i eficaç fa 75 anys (el 2 de febrer de 1947, 

amb la constitució apostòlica Provida Mater Ecclesia), Magdalena ja havia intuït i 

practicat. 

 "Ala avançada de l'Església al món" (com deia Pau VI), Magdalena va viure el 

baptisme com a "pertinença a Crist", per tant, com a "arrel de tota santedat", font de totes  
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les formes de consagració. "Bojament" enamorada del Senyor, va saber transformar l'amor 

que li era donat en un “donar-se” total pel bé dels altres. 

 Pel do de Magdalena, pels dons concedits pel Senyor a Magdalena, pels dons que 

ens ha donat i ens segueix donant Magdalena, avui volem repetir l'himne de lloança tan 

estimat per ella: "Te, Deum, laudamus. Te, Dominum, confitemur". “A Tu, oh Déu, et 

lloem, a Tu, Senyor, et reconeixem. A Tu, etern Pare, et venera tota la creació A Tu 

l'Església santa, estesa per tota la terra, t'aclama: Pare d'immensa majestat, i al teu venerat, 

veritable i únic Fill, digne de adoració, ”Avui, encara et demanem, oh Senyor Jesús: “ajuda 

dels teus fills, a qui redimires amb la teva preciosa sang. Fes que en la glòria eterna ens 

associem als teus sants. Salva el teu poble”.  I reafirmem, juntament amb Magdalena, la 

nostra voluntat: “Dia rere dia et beneïm i lloem el teu nom per a Que la teva misericòrdia, 

Senyor, vingui sobre nosaltres, com ho esperem de Tu. En Tu, Senyor, espero, no deixis 

que mai em confongui”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


