
FAVORS REBUTS
* He trobat el butlletí de la Causa de canonització de Magdalena Aulina a la Capella de 

la Residència d’avis de Carlet (València). He llegit i resat l’oració per demanar gràcies per 
intercessió de la mare Magdalena. Des d’ençà, i contínuament, tinc present a Magdalena 
perquè intercedeixi per mi al Senyor. Demano a la Institució que es recordi de mi en les 
seves oracions i m’enviïn estampes amb la relíquia de la mare Magdalena, ja que em fa 
molta companyia. A. F., Carlet -Valencia.

* Gràcies, mare Magdalena. Feia temps que no em trobava bé, patia degut a un fort 
refredat mal curat. Cada vegada em cansava més i vaig anar al metge i després de fer-me 
diverses proves em varen detectar una fibrosi pulmonar greu; el metge em va indicar 
repòs absolut i estar dia i nit amb oxigen. En cap moment he deixat de sentir l’ajuda i la 
presència de la Serva de Déu, Magdalena, diàriament m’hi encomano resant i demanant-
li que m’ajudi davant Déu en la meva recuperació. D. G., Barcelona.

* He demanat amb fe a Magdalena Aulina, que ajudés a la meva filla Marielis a acon-
seguir una feina. Després de demanar-ho constantment, la varen cridar per una feina. 
La meva filla creu que ho va aconseguir gràcies a la mare Magdalena Aulina. En acció de 
gràcies, deixo un donatiu per sufragar les despeses del procés. Marielis Orcini,  Ponce 
(Puerto Rico).

* Agraeixo a Magdalena Aulina que intercedís en el cel per la curació de l’ull del meu 
fill. Amb tot el meu agraïment. Luz Carmen de la Torre, Barcelona.

Si no tinc caritat no soc res. El qui estima és pacient, és 
bondadós; el qui estima no té enveja, no és altiu ni orgullós, 
no és groller ni egoista, no s’irrita ni es venja; no s’alegra de la 
mentida, sinó que troba el goig en la veritat; tot ho excusa, tot 
ho creu, tot ho espera, tot ho suporta (I Co 13, 4-7).

La caritat cristiana, va més enllà de l’ajuda material, sin-
tonitza la nostra mirada amb la mirada de Crist, el nostre 
cor amb el Seu. I així, l’ajuda amorosa entregada al pròxim 
es tradueix en participació i en un compartir l’esperança i el 
sofriment. (Benet XVI).

El cor de Magdalena, sempre a vessar d’amor per Déu, 
per l’església, i pels altres, cremava sense apagar-se en la 
seva vida d’apòstol. Durant la celebració de l’Eucaristia i da-
vant el Santíssim, és quan la Serva de Déu s’endinsava més 
en la pregària i en l’adoració. Realment, el Senyor assistia a 

Magdalena. Sovint deia: Déu és amor. Hem de ser amor, i irradiar l’amor de Déu.

En les seves primeres trobades amb la gent, el seu punt de partença era fer entendre el 
fi pel qual el Senyor els havia creat, d’acord amb el primer interrogant que es trobava en el 
Catecisme de l’època: conèixer, estimar i servir a Déu en aquesta vida per gaudir eternament en 
l’altra, en el Cel.

Magdalena no escatimava cap sacrifici, complia amb amor tot el que el Senyor li demana-
va. El seu amor cap els altres  es manifestava clarament en el perdó generós i espontani cap 

MAgdAlEnA AUlinA, una dona que viu la caritat

dOnATiUS PER A lA CAUSA
Agraïm els donatius que anem rebent per a les despeses del Procés de Canonització de la 

SdD Magdalena Aulina. Segons el seu desig ho fem constar amb el seu nom, amb les inicials 
o de manera anònima.

Alcoy: Desamparados Barrachina. Aldeanueva del Ebro: Juli Falcón; Anònims. Alicante: 
Tomás Llorca Mingot. Barcelona: Carmen Pérez; Carmelina López; dies natalis M.A. Ba-
nyoles: Maria Lagresa; Anònims. Bilbao: Família Dañobeitia - Zallo. Castelldefels: Anò-
nims. Castellón: Aurelia Sánchez. Funes: Jesusa Callejas. girona: Família Guillaumes; 
María Bertrano. Anònims. Huesca: Anònim. Madrid: Hermanas Ferrero Callejo. Málaga: 
Toni Benítez. Medina del Campo: Família Domínguez Rodríguez. Petrés: Família Vicente 
Corresa. San Adrián: Finita y Pauli; Goyo; Hermanos Martínez Sabanza; J.M.P; Alberto Ló-
pez Górriz. Sentmenat: Manuela Andreu. Zaragoza: José Sancho Gimeno. napoli-italia: 
Anna Cassese. Roma-italia: Pietro Milana; Família Benedetto; Família Buccarella; Família 
Petrillo. Michela Macchia; Alex Grande; Anònims. Cheroy-Francia: Madame Letourneux. 
Ponce-Puerto Rico: Elba Colón; Delia Cruz.

Castelgandolfo (Roma), 1953
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Oh si tinguéssim caritat!
…Una caritat que hauríem de reflectir en tots els nostre actes, en totes les coses, buscant  
sempre el que podem fer, sense que ningú ho vegi, només Déu.

Oh si tinguéssim caritat!
…Una caritat ardent, que crema, que desitja fer el que no pot. Voldries fer molt més, però 
no hi arribes….
 
Oh si tinguéssim una caritat de compensació!
…Una caritat en la que Déu s’hi complau. La caritat de qui pot veure realitzats els seus ac-
tes, però no, no ha arribat el moment de posar-los en pràctica.

Oh si tinguéssim una caritat d’àngel, una caritat de màrtir, una caritat d’amor!
…Una caritat que us farà veure les coses amb una mirada fraterna. No vulgueu veure un 
defecte a una germana, dissimileu i no digueu mai: he vist això, he vist allò altre... sigui el 
vostre secret interior… Digueu: Senyor, tu saps el que jo he vist, tingues compassió de la 
meva germana-... Senyor, et demano de no caure en aquest error. Exerciteu la caritat que no 
te límits. Si estimeu, mai sentireu cap buit. Sigui el vostre cor, sempre ardent d’amor i Déu 
l’acollirà en la seva infinita bondat…
(Barcelona, 6 gener 1955)

als seus detractors. Era exemple de perdó sincer. Practicava la virtut de la caritat i l’inculcava 
dient: Les faltes de caritat són greus ofenses al Senyor i al seu manament d’amor.

El seu amor a Déu li feu comprendre el valor de cada persona, creada a imatge i sem-
blança del Creador i redimida amb la sang de Crist. I d’acord amb aquest amor, no  dubtar 
en sacrificar tota la seva vida en la realització de la seva Obra apostòlica, avui Institut Secular 
Operàries Parroquials-Magdalena Aulina.

El seu amor era un amor maternal. Magdalena no va fer mai distinció de persones, va 
estimar a tots aquells que se li acostaven per la Providència: pobres, rics, nobles, ignorants, 
savis, amics, enemics, infants, ancians i malalts. A tots omplia d’estimació i els portava cap 
a Déu. 

Els amics i col·laboradors de l’Obra eren els afavorits per Magdalena, no per interès 
humà, sinó per la caritat cristiana que l’animava a atendre a tothom qui col·laborava en la 
seva Obra, buscant per sobre de tot el bé espiritual de les persones. Ella sempre repetia: 
Més que donar, donar-nos. El llenguatge de la bondat, el llenguatge de l’amor, serà entès arreu 
del món.

Què ens diu Magdalena?

La santedat és amor i
l’amor es trova en el dolor; 

són estats de l’ànima
que es mantenen

ferms en la fe
i forts en l’esperança. 

La caritat és amor
i l’amor necessita volar cap 

a Déu, la fe i l’esperança
li donen les ales.

Banyoles, 1930-42

Ermelinda Saracino

PREgÀRiA
(per demanar gràcies per intercessió de la Serva de déu)

Déu i Pare nostre, amo dels sembrats, que vares suscitar en l’Església a la teva 
serva Magdalena Aulina perquè en virtut de la seva consagració baptismal, i amb els 
dons de l’Esperit Sant, fos testimoni i pionera de la consagració secular dels laics; 
Fes que, encoratjats pel seu exemple, enfortits per la seva protecció, i amb la força 
de les Benaurances del teu Fill, siguem la sal que conserva, el llevat que transforma 
el món i la llum que l’il·lumina, i per la seva intercessió, concedeix-nos la gràcia que 
et demanem... per Crist Senyor nostre. Així sigui.

Parenostre, Avemaria, Glòria 
Per a ús privat

La fe, l’esperança
i la caritat son les tres 

virtuts per esdevenir sants. 
Viviu-les!


