
carregador del meu mòbil, quina va ser la meva sorpresa 
en trobar les meves ulleres on ja havia mirat! Dono les 
gràcies a Magdalena per haver-me ajudat. (V. B., Roma, 
abril de 2022).
Coneixem la vida i l’obra de Magdalena Aulina gràcies a 
una Operària Parroquial de Butembo, que va haver de 
venir a Kinshasa per obtenir el visat d’entrada a Espa-
nya. Realment ens fascina la vida d’aquesta dona, laica 
consagrada, que va passar tota la vida entre la gent, per 
donar ànim i comunicar l’amor de Jesús per tothom. Des 
de llavors el nostre grup s’ha consolidat, inspirant-se en 
l’espiritualitat de Magdalena, i així també ha nascut aquí 
a Kinshasa, al Congo, una Família Auliniana. (B. D. M., 
Kinshasa, abril de 2022).
No em trobava bé i vaig anar de visita amb el meu metge 
de família; em va demanar una analítica, i el resultat va ser 
alarmant, perquè les transaminases havien sortit molt ele-
vades. El metge em va donar un tractament i em va dema-
nar una segona analítica quan haguessin passat 20 dies. 
En aquest temps va arribar a les meves mans una estampa 
de la Serventa de Déu Magdalena Aulina i vaig començar a 
resar-lo juntament amb la meva família, demanant-li la seva 
intercessió davant el Senyor i la seva ajuda perquè pogués 
portar amb paciència la meva malaltia. Amb el resultat de 
la segona analítica el metge es va quedar molt sorprès, ja 
que havien baixat tant les transaminases que ell no entenia 
que hagués pogut passar en tan poc espai de temps, però 
jo sí que ho entenia i sabia que era per la pregària dirigida a 
Magdalena Aulina. La meva família i jo li donem les gràcies 
de tot cor. (F. N., Barcelona,   maig de 2022).
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.

R. C. (Banyoles). A. D., M. P. P. T. (Madrid). M. S., F. B., 
C. P. C. (Barcelona). G. S. (Zaragoza). F. M. (Málaga). G. 
M. (San Adrian). E. K. (Las Palmas). Tartaglia, G. B. P., C. 
M. (Roma). M. Moujon, F. de Laubespin (Cheroy).
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Notícies
El dijous 10 de març de 2022, durant el Congrés específic 
dels Consultors Teòlegs, celebrat a la Congregació per a 
les Causes dels Sants, es va emetre un dictamen unànime 
plenament positiu sobre l’heroic exercici de les virtuts, la 
fama de santedat i dels signes de la Serventa de Déu Mag-
dalena Aulina. Els vots definitius dels Teòlegs Consultors, 
juntament amb les conclusions redactades pel Promotor 
de la fe, seran sotmesos properament al judici dels Carde-
nals i dels Bisbes, reunits en Sessió ordinària.

En el 66è aniversari del “dies natalis” (15 de maig de 1956) 
de la Serventa de Déu Magdalena Aulina, el dissabte 14 
de maig de 2002, a les 12h, mons, Joan Planellas, Arque-
bisbe de Tarragona, ha presidit la Celebració de l’Eucaris-
tia a l’església parroquial de Santa Maria dels Turers de 
Banyoles (Girona).

La IX Assemblea General Ordinària de l’Institut de les 
Operàries Parroquials -actor de la Causa de Canonització 
de la fundadora Magdalena Aulina- es celebrarà a Madrid, 
a la “Residència Episcopal Magdalena Aulina”, del 5 al 17 
d’agost de 2022.

Gràcies i favors rebuts
El meu pare, de 95 anys, estava gairebé immobilitzat a 
causa d’una caiguda. Després del diagnòstic d’hemorràgia 
cerebral, va ser operat d’urgència. Els seus fills, ho hem 
encomanat a la bondat de Magdalena Aulina, amb les nos-
tres pregàries. Ara ha tornat a casa i ha estat un veritable 
regal per a tots. Gràcies Magdalena! (Toni, Barcelona,   ge-
ner de 2022).

A la nit, i durant moltes hores no hi va haver electricitat en 
tot el poble. Malauradament, la màquina d’oxigen portàtil, 
que necessita el nostre germà Carmel per poder respirar, 
estava a punt d’esgotar-se. No podíem fer funcionar el ge-
nerador ni tampoc podíem portar-lo a un altre lloc, perquè 
l’aturada elèctrica era general. Va ser Magdalena Aulina 
qui ens va ajudar a solucionar el greu problema, gràcies 
a la intervenció del marit de la meva neboda. En els mo-
ments de desesperació Déu sempre ve a trobar-nos. (Ana 
Celis, Ponce, abril de 2022).

Emocionada per haver rebut un favor de Magdalena Au-
lina, vull testimoniar-ho aquí. Un matí, en aixecar-me del 
llit, no trobava les meves ulleres al lloc on les solia deixar 
la nit anterior. Vaig buscar i mirar per tot arreu, i fins i 
tot vaig demanar ajuda, però va ser en va. Com que les 
havia comprat feia només tres mesos, i no volia gastar 
més diners, vaig resar insistentment a Magdalena, dema-
nant-li la seva ajuda. Més tard, quan vaig anar a buscar el 

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
1929-1933
1. La finca propietat de Magdalena, al costat de l’es-
tany de Banyoles, va ser dedicada a les finalitats apos-
tòliques de l’Obra. Magdalena la va anar convertint en 
jardins, on entretenia, en les estones lliures, els nens 
i les nenes del Casal Parroquial, els quals, juntament 
amb obres de pietat i jocs, aprenien concretament a 
conrear unes petites parcel·les que els assignava. Es 

va crear un ambi-
ent tan preuat, que 
va arribar a animar 
no només els in-
fants i ciutadans de 
Banyoles, sinó que 
va despertar l’inte-
rès i la simpatia de 
molts catòlics, que 
oferien la seva col-
laboració de mane-
res molt diverses, 
cadascun segons 
les seves possibi-
litats; i eren cada 
cop més els oferi-
en els seus serveis 
des in te ressada-
ment. Cal destacar 
el moviment que es 
percebia a Banyo-
les els caps de set-
mana, quan l’Obra 

de Magdalena rebia les visites i la col·laboració no 
només de persones amigues, sinó fins i tot de famí-
lies senceres que venien de Barcelona,   establint-se 
un autèntic “moviment familiar”.
2. A l’inici del 1930, Magdalena havia donat vida i cos 
a una Obra apostòlica d’extraordinària envergadura. 
Magdalena era molt sociable, es relacionava amb mol-
ta gent, però una de les trobades que va tenir més re-
percussió va ser amb Montserrat Boada i amb els Srs. 
Terradas el 1929. Magdalena havia passat, gairebé de 

direcció a Banyoles. La teva gràcia és més gran i Je-
sús te la tindrà en compte. Visca Jesús! [...] Resa els 
dolors de la nostra tendra Mare, perquè Ella, que és 
víctima d’amor, t’ensenyi a ser tot del seu Jesús i del 
teu Jesús. Digues al teu amor: “Jesús, t’estimo! Je-
sús, omple el meu cor del teu pur amor!”.

(Magdalena Aulina,
carta a Bartolomé Terradas, 4.1.1932)

2. Per mi no pateixi, ni deixi de fer 
res, ja que jo, no sóc d’aquest 

món, estic abandonada al meu 
Jesús, amb Ell tot ho tinc. 
Per tant, estigui tranquil per 
mi, quan a Jesús es pos-
seeix tot el demés queda 
petit, amb Jesús es té tot, 
i només amb Jesús en tinc 
prou. Fa tant de temps que 

estimo el meu Jesús dema-
nant-li el Calvari, demanant-li 

els assots i les espines, que 
ara que s’acosta el moment que 

amb el meu Jesús pugui quedar 
crucificada, és l’hora de somriure, és 

l’hora de vigilar i és l’hora de dir al meu amor Jesús: 
“Sí, Jesús meu, aquí em tens per fer la teva santa vo-
luntat en tot”. I com menys m’entenguin els homes, 
més Jesús m’entendrà, amb Jesús ho tinc tot.

(Magdalena Aulina, 
carta a Bartolomé Terradas, 9.4.1932)

Testimonis
1. A l’època de més esplendor del Casal de la Sagrada 
Família a Banyoles, quan hi participaven centenars de 
nens i nenes, Magdalena va tenir la gran idea de les 
parcel·les de terreny per tenir-los ocupats digna i pro-
fitosament les tardes lliures. Va assignar a cada nen o 
nena uns metres quadrats de terreny a la finca Casa 
Nostra, perquè lliurement la cultivessin segons les se-
ves aficions i gustos, podent cadascun disposar del fruit 
de les seves collites. Va ser una idea molt eficaç que 

l’anonimat, a ser una figura coneguda, i, per descomp-
tat, discutida. L’Obra de Banyoles era un fet evident. 
L’Obra estava creixent, tothom hi trobava una família, 
una llar, esperit evangèlic, acolliment i aliment, i ... al-
guna cosa per fer. Gràcies al granet de sorra de les 
aportacions de tanta gent, “Casa Nostra” esdevindrà 
una síntesis de l’Obra de Magdalena Aulina.
3. El 1933, l’Obra de Banyoles havia calat a la com-
plexa esfera de la popularitat. Comptava amb un gran 
nombre d’addictes. Era emparada i recolzada per nom-
brosos preveres. Havia suscitat, també, suspicàcies i 
recels en uns i franca oposició en uns altres. Lògica-
ment es plantejaven l’interrogant sobre què era aquell 
moviment. Alguns no ho veien, o afirmaven no veu-
re-ho clar. La Jerarquia callava amb un silenci oficial 
més aviat sospitós que de condescendència. Molts de 
bona fe desitjaven una paraula de la Diòcesi i una altra, 
de la mateixa Obra.
(continuarà)  (Lorenzo Galmés)

Trets de la seva espiritualitat
1. Endavant, fill meu, res no t’ha de torbar, perquè 
si tens a Déu, què et mancarà?: fe, amor i esperan-
ça. Fe, per comprendre els tresors de gràcies que les 
fineses de Jesús ens envolten, sempre són fosques 
quan no es viu de fe; en canvi amb fe tot és clar i 
serè. Amor, per ser en tot i cada moment tot de Jesús, 
que et demana una correspondència molt fina; i mit-
janant aquesta correspondència, sàpigues estimar-lo 
com Ell es mereix. Sí, estima Jesús, fill meu, és Jesús 
per a tu un pare bondadós que molt sovint et dóna 
copets al teu cor demanant-te l’amor que li deus; es-
tima’l molt. Ah! si fossis capaç de comprendre el que 
es pot quan de debò s’estima. Esperança. Sí, espera 
en la misericòrdia del teu Déu, que tan finament s’ha 
servit cridar-te, per mitjà de la nostra venerable Gem-
ma, a fi que al Cel fixessis la teva mirada; és allà el 
lloc que tu has d’ocupar, sigues agraït. Lliura’t més a 
la voluntat de Déu que de tu vol servir-se; ahir Jesús 
va voler provar-te, però no tinguis por, aquest Jesús 
et té comptats tots els moviments dels teus braços i 
mirades dels teus ulls quan condueixes el cotxe en 

va donar beneficis inestimables a aquells petits usu-
fructuaris del terreny, ja que al mateix temps que els 
allunyava dels perills d’altres diversions, despertava en 
ells l’afició per la natura creada per Déu. I Magdalena 
aprofitava cada moment per oferir a la ment d’aquella 
infància prometedora la idea d’aquell Déu que fa néixer 
les llavors i créixer les plantes, que embelleix les flors i 
madura els fruits.

(María Dolores Terradas Soler, 
declaración, 10.10.1976)

2. Durant el temps que he tractat a Magdalena Auli-
na l’he vist exemplar. Fervorosa i humil en rebre els 
Sants Sagraments; devota i recollida durant la Missa; 
ingènua com un nen amb les criatures del Casal de 
la Sagrada Família, encara que seria, si es donava el 
cas; respectuosa amb els superiors; afectuosa amb 
els inferiors; intransigent i enèrgica, però, pel que fa 
a la major perfecció espiritual; atenta i delicada amb 
tothom; reverent amb els sacerdots, encara que feri-
da per la manca d’exemplaritat d’alguns; desbordant 
de caritat cristiana cap als seus enemics, fins al punt 
de contestar amb les paraules: “Preguem a Déu per 
ells”, a les calúmnies de què és objecte; resignada 
a la mort de la seva mare i dotada d’afecte filial cap 
al seu pare. L’equanimitat al mig de les adversitats; 
certa eufòria espiritual, malgrat els patiments físics 
i morals (convé advertir que patir és una cosa que 
sembla connatural a la seva naturalesa) són trets ca-
racterístics d’aquesta ànima privilegiada. De la con-
ducta, però, de Magdalena podran respondre millor 
que jo i amb més detalls la família Boada, els Srs. 
Llanza, Terradas, Cervera, Roca, Pla, etc., i les Sr-
tes. Terrades, Prat, Bofill, Cervera i moltes més que 
la tracten amb més assiduïtat. Les persones que es 
comuniquen amb Magdalena i segueixen els seus 
consells (ella només els dóna quan li són demanats) 
milloren espiritualment. He estat testimoni de verita-
bles canvis, havent observat més fervor en persones 
que abans eren més aviat indiferents. Hi ha casos de 
veritables conversions.

(D. Ignacio-Enrique Jordá i Caballé, 
informe, 2.5.1932)
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