
l dia 9 de febrer 
de 2013 es va clau-
surar el Procés 
Informatiu Dio-
cesà de la Causa 
de Canonització 
de la serva de 
Déu Magdalena 
Aulina, deixant 
en el cor de tots 
els assistents un 
record inoblidable 
i un amor i estima 
profund cap a la 
SdD. L’acte es va ce-
lebrar a la casa Central 
de l’Institut, a Barcelona 
i va ser presidit pel cardenal 
Lluís Martínez Sistach, arque-
bisbe de Barcelona.
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“Pionera del laïcat consagrat”

Tota la documenta-
ció ha estat presen-
tada a la Congre-
gació per les Cau-
ses dels Sants, 
que l’estudiarà 
convenientment 
i en el seu mo-
ment farà exten-
siu el Decret de 
validesa jurídic 

del procés. Co-
mença així el pe-

ríode d’estudi de 
la heroïcitat de les 

virtuts de Magdalena 
i, per tant, de la seva 

santedat, quedant oberta 
la porta de l’esperança en la 

culminació de la Causa.

Com totes les causes, també la Causa de Magdalena es mou entre dos fronts.

* La santedat. És un do de Déu i és fruit de l’esforç humà. La serva de Déu, 
Magdalena Aulina, va viure i va recórrer el camí de la santedat en la vida quotidiana 
i ordinària no escatimant cap esforç ni cap sacrifici. Un estil de santedat que està 
a la mà de tot batejat, que promou i suscita en les famílies un major coneixement 
de l’Evangeli i del missatge d’amor de Jesús; missatge que arriba a tothom i que 
tothom entén. Perquè la seva santedat aparegui a la llum dels fidels i de l’Església, 
que l’ha de comprovar, s’ha de demanar i s’ha d’aconseguir el poder d’intercessió 
davant Déu.
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* La pregària. Per això, amb l’alegria immensa pel tancament del Procés Dio-
cesà, la Postulació de la Causa convida a tots els seus amics a demanar al Senyor, 
per intercessió de Magdalena Aulina, per les necessitats personals i familiars de 
cadascú. A aquest fi, a partir del mes de febrer de 2014, l’Institut organitza ofi-

cialment una trobada al mes, a tots 
els llocs on està establert l’Institut, 
respectant el calendari de les activi-
tats parroquials i pastorals, oberta a 
tots els amics, col·laboradors i de-
vots, en una paraula a tota la famí-
lia auliniana. A Barcelona, es farà la 
trobada a la Capella de la casa central 
de les Operàries Parroquials a les 7 
de la tarda, ptge. Torras i Bages, 15, 
es celebrarà l’Eucaristia i hi haurà un 
moment de pregària personal i de re-

flexió sobre la SdD Magdalena Aulina. Déu vulgui que molts hi puguin participar, 
espiritualment junts agrairem al Senyor, els favors concedits per intercessió de la 
seva serva, i demanar noves gràcies.

En l’ambient d’aquestes activitats, l’Institut Operàries Parroquials de Magdalena 
Aulina, no pot passar per alt, comunicar-los una data tan transcendental per la 
seva Obra, el 9 de novembre de 1962. Fa 50 anys que, per la gràcia de Déu, es 
rebia el reconeixement jurídic com Institut Secular, en ple Concili Vaticà II, en 
el que Magdalena Aulina, pel que fa als laics, es va avançar amb les intuïcions 
profètiques que l’Esperit Sant li va inspirar. De la mateixa manera que, respecte 
als Instituts Seculars, ho va reconèixer el mateix papa Pius XII en l’audiència 
privada el 16 de juliol de 1951: L’Esperit Sant li ha inspirat abans que al vicari de 
Crist un institut secular. Però Magdalena no va poder gaudir del reconeixement 
jurídic del seu Institut, havia volat ja cap al Pare.

La gràcia del Senyor va triomfar en el seu Institut.
La llum va vèncer a la foscor.

Ermelinda Saracino, postuladora
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«Acabem de realitzar un acte, que tot i la seva modèstia i recolliment, és per no-
saltres històric: la erecció de la Pia Unió de Senyoretes Operàries Parroquials en Ins-
titut Secular. Déu ho volia; i volia que arribéssiu a ser Institut Secular sobre la gran 
base, a través dels anys, de paciència i 
d’esperança. Si Déu disposa d’aquesta 
base, ens dóna a entendre la grandesa 
de l’edifici de la Mare Magdalena, que 
s’anirà aixecant amb el pas del temps en 
diferents parts del món.

Ser Institut Secular us obliga a pensar 
més i més en el gran de do de la vocació. 
Recordeu que, quan Crist va voler donar 
a conèixer el perquè havia vingut a la 
terra, va dir: “A evangelitzar els pobres”. 
Aquesta era la seva missió i també la vostra. Heu estat reconegudes jurídicament, 
doncs, a imitació del Senyor, busqueu ja des d’avui als pobres, als que pateixen 
d’ànima i cos. Estimeu a totes les criatures de Deu, redimides per Crist, amb tot el 
vostre cor de verges.

Tingueu ben present el que us deia la vostra 
Fundadora Magdalena Aulina: Heu de complir 
la vostra missió, en primer lloc, entre vosaltres 
mateixes; estimeu-vos de veritat, pensant, par-
lant sempre bé les unes de les altres, i ajudeu-vos. 
Procureu fer el bé a l’altra germana ja que, totes 
formeu aquesta família espiritual.

Sentiu l’empenta irresistible de lla gràcia de 
Déu; però la vida no és una recta contínua, 
hi ha ondulacions. Viviu en vetlla perquè les 
ondulacions per dalt no us enorgulleixin i per 
baix no us ensopeixen.»

 † Marcelino Olaechea, 
arquebisbe de Pamplona

TESTIMONIS D’EXCEPCIÓ
Amb motiu del reconeixement jurídic

[6 novembre 1962]

Església Santo Spirito in Sassia, Roma.



«Ha arribat la gran notícia, la hora 
sospirada de l’aprovació oficial com Ins-
titut Secular. Lloem i beneïm al Senyor, 
perquè el triomf de l’Obra que esperà-
vem amb fe i esperança en el nostre Déu 
i Senyor, se’ns ha concedit i en podem 
gaudir, precisament en un moment tan 
excepcional per l’Església, en ple Concili 
Vaticà II.

Des del llunyà 1941, el Sr. Arquebisbe 
de Pamplona, Mons, Olaechea va prendre la defensa dels interessos espirituals de a 
nostra Institució. Tot i les grans dificultats, hem arribat fins aquí. 

A partir d’avui, si ens mantenim units, com aquell bloc de marbre indissoluble de 
voluntats i cors que ens va recomanar la nostra Mare i Fundadora Magdalena Aulina 
en la seva última al·locució del 6 de gener de 1956, caminarem sorprenentment cap 
endavant, cap a una gran expansió de l’Institut, per a la glòria de Déu, i pel bé de les 
ànimes.

Aquesta Obra beneïda, fruit, àni-
ma, vida i cor de la nostra Funda-
dora Magdalena Aulina, ha estat 
aprovada i enlairada oficialment 
per l’Església a rang canònic d’Ins-
titut Secular. Que gran per l’Obra 
sencera, veure units per sempre 
en l’any 1962 el gran esdeveniment 
universal del Concili Ecumènic Vati-
cà II, la nostra aprovació a Institut 
Secular!

Ha començat una nova era per la vostra Obra. Tot l’Institut la posa a mans de 
la seva Fundadora oferint-li el que a Ella li pertany, després de Déu: la glòria de 
l’aprovació, i la segura continuïtat del seu nom, la seva memòria, la seva vida i 
ànima.»

 Filomena Crous, 1a directora general
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«El vostre Institut va néixer per iniciativa d’una dona decidida i clarivident, 
Magdalena Aulina, que sabia que les obres de Déu havien de ser passades en el 
garbell del sofriment; accepta serenament la creu. La seva intuïció profètica ha acabat 
triomfant, i avui les seves filles treballen no només en algunes nacions europees, 
sinó també a Amèrica i a Àfrica. Us desitjo que la vostra presència s’escampi, ja que 
la collita és abundant, però els segadors són pocs (Mt 9,37).

Amb aquests sentiments i auguris estimades germanes, us exhorto a seguir 
l’exemple de la vostra Fundadora, avui més que mai; us exhorto, com ella deia, a 
fer Església, a construir l’Església en la comunió amb els vostres Pastors, mentre, 
de cor, us beneeixo a totes, juntament amb els vostres familiars, col·laboradors i 
amics.»

Joan Pau II, en audiència privada

TESTIMONIS
Amb motiu del 25è aniversari de la erecció de l’Institut Secular 

[6 desembre 1987]



«No tothom coneix la Institució, però sí molts coneixen les activitats que la 
Institució dur a terme a la Parròquia: catequesi, preparació als Sagraments, visita 
i assistència als malalts, apostolat amb les famílies... Les Operàries desenvolupen 
el seu apostolat segons l’esperit de la seva Fundadora, no són persones indepen-
dents les unes de les altres, sinó que entre elles hi ha una gran fraternitat, que fa 
que vivint en el món en condicions normals, puguin acostar-se amb molta més 
facilitat a les situacions concretes de la vida de cada dia. Elles viuen en mig del 
món, en condicions ordinàries, però han decidit oferir la vida sencera al Senyor i 
al servei dels germans.

Magdalena Aulina, palpant les condicions de vida dels seus veïns, pensa en 
el tipus d’apostolat que ha d’oferir: un apostolat on l’’evangelització no es pu-
gui separar de les obres socials. Hi ha molta pobresa, injustícies, ignorància; la 
guerra civil ha portat sofriments i angoixes, i privacions físiques; però sobretot 
ella va haver de passar per una llarga temporada d’incomprensions. L’Obra no 
fou entesa pels qui, precisament, l’havien d’animar. Fou verdaderament mal in-
terpretada.

La seva Obra era realment quelcom nou, i segurament els temps no eren prou 
madurs, així que va haver d’aguantar les conseqüències de la incomprensió per part 
de persones de bona fe, que desitjant fer el bé, no arriben a la comprensió mútua. 
La seva Obra es podria definir, amb un lema molt senzill, una caritat sense fronteres. 
Totes les pobreses tenen el dret d’apel·lar-se a Magdalena i la seva assistència es 
donarà en benefici de tots.»

† Jean-Jerome Hamer, cardenal prefecto de la Congregación de los Religiosos

«Magdalena Aulina, dona forta i generosa, amb una rostre senzill i bo que trans-
parenta el profund desig de posar la seva pròpia vida a les mans de Déu, per fer la 
seva voluntat en tot moment; una dona amb un gran carisma, que ha obert nous 
camins en la vida i amb la Institució que va fundar va saber respondre a les exigèn-
cies espirituals de moltes ànimes —en nostre temps— vivint en el món la pròpia 
consagració a Déu, amb un sempre renovat al·leluia, per servir cada dia Jesucrist, 
l’Església i als germans.»

† Giovanni Marra, bisbe auxiliar de Roma
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TESTIMONIS
Amb motiu del 50è aniversari de l’erecció de l’Institut Secular

[Roma, 9 novembre 2013]

«Canteu al Senyor, és estupenda la seva victòria!

Aquest és el cant que brolla del nostre cor i que millor expressa l’esperit i l’estat 
d’ànim de tot l’ Institut en concloure, amb aquesta solemne concelebració eucarística, 
presidida per S.Em.R. el Sr Card. João Braz de Aviz, Prefecte de la Congregació per 
als Instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica, el 50è aniversari de 
l’aprovació de l’Institut Secular Operàries Parroquials fundat per Magdalena Aulina.

Un any jubilar és sempre de gràcia. I així ha estat per nosaltres, va començar a 
Barcelona el 3 de novembre de 2012, i hem pogut percebre, durant aquest temps, 
els dons rebuts pel Senyor a tota la Família Auliniana, i hem fet un seriós i profund 
estudi del carisma i de la espiritualitat de la Fundadora.

Tant a Espanya com a França, i també a Amèrica i Àfrica, s’han organitzat celebra-
cions per donar gràcies a Déu i lloar-lo per la seva fidelitat i Providència, que ens 
acompanyen sempre. I, sobretot, pel gran do de d’aprovació, viscuda autènticament 
com una estupenda victòria.

En efecte, l’aprovació, que es dugué a terme aquí a Roma, el 6 de novembre del 1962, 
es va produir després de mots anys de delicades gestions que clarificaren i varen fer de-
saparèixer les ombres produïdes per la novetat apostòlica de Magdalena. Va ser precisa-
ment aquesta novetat apostòlica, i quest nou estil de vida consagrada, que va donar lloc 
a tantes incomprensions. Era a inicis del segle passat. No era fàcil per l’Església d’aquell 
moment, comprendre la genial intuïció, d’aquella dona nascuda a Espanya, a Catalunya, 
en una petita ciutat a la vora d’un bonic estany, a Banyoles. Va viure en una realitat ecle-
sial que li costava acceptar l’alè d’aire nou que Déu inspirava a Magdalena.

La seva forta fe, i l’esperança contra tota esperança, van donar a Magdalena el 
coratge, la lucidesa i la tenacitat per seguir endavant, fidel a les intuïcions de l’Espe-
rit i sempre obedient a l’Església. Així, buscant el reconeixement i la ciutadania de 
l’Església i en l’Església, va arriba a Roma el 1951, precisament aquí, a Vía della Con-
ciliazione, i va rebre del mateix Papa, Pius XII, paraules encoratjadores i d’estima, 
que han quedat gravades en el cor i en la història de l’Institut. Les anomeno: L’Esperit 
Sant li ha inspirat abans que al vicari de Crist un institut secular.

I fou, el mateix Pro-secretari d’Estat, monsenyor Giovanni Battista Montini, qui 
va confiar a les Operàries Parroquials, l’oratori (casal) de Vía della Mantellate, ara 
oratori Pau VI. Gràcies al treball, a l’apostolat de frontera —avui ho diríem com tan-
tes vegades expressa el Papa Francesc, apostolat de perifèria, encara que es portés a 



terme en ple centre de Roma, referint-se a les perifèries existencials—, gràcies doncs, 
a l’acció pastoral a on les senyoretes actuaven, l’Obra de Magdalena es va anar este-
nent i va rebre el reconeixement dels capellans, i la simpatia i l’amistat de la gent.

I, quan es va produir la prova de la gran incomprensió, el 1955, amb el decret del 
Sant Ofici, Magdalena i les seves Operàries varen comptar amb el suport i la solida-
ritat de tants amics que estimaven la forma inèdita de fer església de la Fundadora, i 
comprenien els trets de profecia que el Senyor li havia confiat. Tant és així, que el ma-
teix cardenal Giuseppe Pizzardo, Secretari de la Sagrada Congregació del Sant Ofici 
(avui Doctrina de la fe) es va avançar a comunicar a l’Obra el hauria d’aguantar i, va 
exhortà a demanar un miracle per intercessió de Santa Gemma, la santa de Lucca, 
protectora de l’Obra, per arribar a un desenllaç positiu.

Fou un període viscut amb dramatisme per totes les senyoretes, sobretot per les que 
vivien a Roma. Volia fer esment de dues en particular, que avui estan presents espiritu-
alment, i que amb molta emoció ens segueixen des d’Espanya: Filomena Crous, que era 
la secretaria de la Fundadora i després va ser directora general i a Misericòrdia Figueras, 
responsable de la casa procura a Roma. Totes dues van lluitar amb totes les seves forces, 
trucant a totes les portes per poder fer front a les dificultats. I, finalment, varen aconse-
guir obtenir del Papa, Pius XII, que s’anomenés un visitador apostòlic, que fou el pare 
caputxí Agatangelo da Langasco, per clarificar i resoldre les incomprensions.

Va ser necessari que Magdalena morís, com el gra de blat, perquè pogués brillar la 
llum de la veritat! Així es va arribar al 1962. Tot just s’iniciava el Concili Vaticà II, que 
havia reunit el bisbes d’arreu del món, a Roma, que el 6 de novembre va arribar el 
tan esperat Nihil Obstat, on es reconeixia l’Obra de Magdalena Aulina com Institut 
Secular de dret diocesà.

El decret, dirigit a l’arquebisbe Mons. Marcelino Olaechea, salesià, gran amic, as-
sessor i defensor de Magdalena, es va fer públic el 9 de novembre de 1962.

Avui revivim la intensa emoció de fa 50 anys!

El nostre agraïment puja cap a Déu des del cor de l’Institut, des 
del cor de tota la Família Auliniana, perquè és estupenda la seva vic-
tòria, i és en el marc de l’any de la fe, proclamat pel Papa Benet XVI 
per commemorar els 50 anys del Concili, que conclou aquest jubileu 
d’or de l’aprovació. El nostre profund agraïment va dirigit a tots els 
qui, amb el seu pacient treball varen fer possible obtenir-la.
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És bonic que aquesta paraula, gràcies, ressoni en aquest magnífica església de 
Santa Maria in Traspontina. La Verge té un lloc privilegiat en el vida i en l’espiritua-
litat de Magdalena, que va iniciar la seva Obra durant el mes de maig de 1916, i va 
acabar la seva existència terrena el 15 de maig de 1956. Que la Verge ens ajudi a lloar 
Déu pels beneficis rebem tots constantment, i a conservar en els nostres cors els 
models lluminosos que a Providència ens permet trobar en el caminar diari.

Donem gràcies a tots els qui segueixen el caminar de l’Institut i comparteixen la 
seva espiritualitat i novetat, als amics d’abans i els d’avui. En l’avui etern de Déu tot 
és gràcia, tot és gratitud.

I seguim donant gràcies a Déu per l’esdeveniment del passat mes de febrer a 
Barcelona, també en l’any jubilar: el tancament del procés diocesà per a la causa de 
canonització de la SdD Magdalena Aulina. La documentació ha passat ja a la Con-
gregació de les causes dels sants per ser treballats en la fases romana.

Preguem al Senyor que l’Església reconegui la vida santa i les virtuts d’heroïcitat 
d’aquesta dona laica, cridada a anticipar-se als temps, que ha sabut fer del món la 
seva palestra de santedat, i que ha volgut convidar a tothom a compartir la seva ex-
periència de fe, cada un en el seu propi treball, en el seu propi ambient i en les seves 
pròpies condicions de vida.

Demanem a aquesta dona, Magdalena, que va obrir el camí per a una autèntica 
i nova evangelització, que continuï despertant en les famílies el sentit cristià viscut 
i testimoniat amb una vida “contra corrent”, perquè està ancorada en els valors 
eterns de l’Evangeli. 

Gràcies a tots vosaltres, estimats amics, que us heu unit a aquesta lloança d’acció 
de gràcies, sentiu-vos benaurats de tenir a Magdalena Aulina, que ella us protegeixi i 

intercedeixi per cada un i per les vostres fa-
mílies. El meu desig és que pugueu trobar 
en Magdalena Aulina una amiga que com-
parteix el camí de les vostres vides. Canteu 
al Senyor, estupenda és la seva victòria!

Pugi al Santíssim la nostra més pro-
funda gratitud i l’himne de lloança amb 
el Te Deum Laudamus.»!

Pina Milana, directora general
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Església Santa María in Traspontina, Roma.





«Magdalena, ha estat una 
dona del nostre temps i coetània 
de molts de nosaltres. És parti-
cularment emotiu parlar d’una 
Serva de Déu que ha format part 
del nostre temps i en particular 
per a moltes de vosaltres, Ope-
ràries Parroquials. Ella va sentir 
la vocació religiosa, però volia 
consagrar-se al Senyor però en 
el laïcat. La seva vida cristiana i 
consagrada va quedar marcada 
per la seva devoció a santa Gem-

ma Galgani, a qui va donar a conèixer. Es va donar a obres catequètiques i socials 
en la seva ciutat natal i moltes joves la van seguir amb la mateixa finalitat i el ma-
teix esperit.

El carisma de Magdalena ha estat escollit i transmès amb fidelitat, pels membres 
de l’Institut Secular i ha anat donant fruit en l’Església i en el món, Espanya, Itàlia, 
França, Amèrica i Àfrica.

Em complau posar de relleu que la Causa iniciada és la d’una Serva de Déu, laica. 
Magdalena Aulina es va avançar al seu temps i va desitjar que la seva consagració 
a Déu es pogués fer amb la condició eclesial de laica. Per això una Pia Unió, per 
això un Institut Secular. Necessitem que augmenti la llista dels sants laics i laiques 
perquè puguin ser models i testimonis per la vocació cristiana dels laics i laiques de 
l’Església.

Hem de demanar, per intercessió de la Serva de Déu, que el Senyor concedeixi 
moltes i santes vocacions per l’Institut Secular perquè puguin continuar realitzant 
les obres que són fruit del carisma rebut de la fundadora Magdalena Aulina. Que el 
que hem iniciat a Barcelona i entreguem a la Congregació per a la Causa dels Sants 
sigui per a major glòria de Déu i per la salvació de tots.»

† Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona

TESTIMONIS
En el dia de la clausura del procés diocesà 

de la Causa de canonització de Magdalena Aulina
[9 febrer 2013]



«Pensem també en la crida que Magdalena Aulina va rebre al costat del llac de 
Banyoles. Els diversos passos que realitza amb naturalitat, primer a la seva ciutat 
natal, el mes de maig de 1916, l’atracció irresistible com deia la mateixa Magdalena, 
cap a la catequesi parroquial, l’apostolat familiar inspirat en la Sagrada Família, el 
Patronat de les Joves Obreres, el Casal parroquial i l’Església de la Sagrada Família, 
varen ser per ella una manifestació progressiva de la crida de Déu, que va acollir amb 
generositat, seguint l’exemple de la que en aquells moments era la SdD Gemma Gal-
gani. Així ho va resumit ella mateixa en una exposició enviada al Sant Pare el 1955: 
“Des del primer moment em va seduir la seva entrega perfecta al Senyor i com va arribar 
a santificar-se en el món, i em vaig fer el propòsit de seguir el seu exemple de fidelitat en 
l’amor a Déu, posant-la de model a les joves que se m’acostaven. Més tard, precisament 
pel seu caràcter seglar, la vaig prendre com a Patrona de totes les meves activitats, i en 
especial del Patronat de les Obreres”.

Amb aquestes paraules es pot 
fer la radiografia de la vocació de 
Magdalena Aulina. La història que ve 
després és la història, més o menys 
comuna, a totes les crides que tenen 
una projecció en l’Església i en la 
societat. Els grans edificis necessiten 
uns profunds i sòlids fonaments. Això 
són les virtuts teologal provades i 
avaluades pel gresol de la contrarietat 
i del sofriment, en primer lloc de la 
SdD, durant molts anys, però també 
d’aquelles primeres operàries que 

varen ser testimoni del coratge espiritual i capacitat il·limitada de sacrifici de la mare, 
la mestra i la fundadora.

Magdalena va haver de remar mar endins per mantenir-se ferma i comprendre els 
camins pels que l’encaminava Déu. I és que les últimes motivacions no es veuen 
des de la superfície, amb ulls humans, s’ha de profunditzar en la pregària i mirar-les 
amb els ulls de Déu.» 

P. Josep M. Blanquet, SF, postulador
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FAVORS I GRÀCIES

* Dono fe de la gràcia que ens ha atorgat Déu nostre senyor per la inter-
cessió de Magdalena Aulina Saurina. La meva família i jo havíem viatjat de 
Monterrey (Mèxic) a Madrid (Espanya). El nostre equipatge s’havia perdut a 
la Ciutat de Mèxic. Estàvem molt amoïnats, a més a més, s’havia cancel·lat 
la reserva dels vols de tornada. Ningú ens va ajudar fins que, a València, a 
fora de la basílica de la Verge dels Desamparats, ens oferiren una estampa 
amb la imatge i la pregària per demanar la glorificació de Magdalena Aulina. 
Vam demanar la seva intercessió per tornar a casa i amb totes les nostres 
pertinences. Tornàrem bé a Monterrey. Sis dies més tard aparegué a casa el 
nostre equipatge extraviat. Creiem que ha sigut la intercessió de Magdalena 
Aulina la que ha ajudat a que Déu nostre Senyor s’apiadés de nosaltres. 
Glòria Santos, de Mèxic

PREGÀRIA

(Per demanar gràcies per interces-
sió de la Serventa de Déu)

Déu i Pare nostre, amo dels sem-
brats, que vares suscitar en l’Església 
a la teva Serventa Magdalena Aulina 
perquè en virtut de la seva consagra-
ció baptismal, i amb els dons de l’Es-
perit 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
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* Voldria que m’enviessin material, com estampes i opuscles, de la vida de 
Magdalena Aulina. M’interessa la seva vida i és el desig seguir el seu camí. Sóc 
una seglar. Paquita Moro, de Bonarers

* Sóc una devota de Magdalena Aulina. M’agradaria rebre estampes, relí-
quies i una fulla informativa de la Serva/Serventa de Déu. Reso a Magdalena 
Aulina perquè intercedeixi davant del senyor per a una família amiga meva amb 
problemes. Que torni altre cop l’amor, la unió i l’alegria. Confio en Magdalena. 
M. Angel Sierra Blanch, de València

* Contacto amb vostès per demanar-los-hi un favor. Sóc un terciari franciscà 
en una cadira de rodes degut a una esclerosi múltiple. Utilitzo el correu electrò-
nic per comunicar-me. Ahir, a la nit, vaig llegir una breu biografia de la serventa 
de Déu Magdalena Aulina, de qui havia sentit a parlar fa uns quants anys, però 
mai vaig arribar a llegir res d’ella. Volem reforçar la imatge d’aquesta persona 
santa i endinsar-nos en la seva espiritualitat. Voldria rebre, per a repartir-lo, 
material informatiu. Gràcies Magdalena perquè, n’estic segur, atindrà la meva 
súplica. Guido Boesi de Darfo, de Brescia-Itàlia

* Sóc la Isabel Herrera. Vaig tenir, ja fa cinc anys, l’experiència d’una gràcia 
de la mare Magdalena pel naixement d’una meva néta. En aquests moments, 
el meu fill està a punt de quedar-se sense feina, o que el destinin a una altra 
província, doncs l’oficina del banc on treballa es troba a l’Alpujarra de Granada. 
Em poso davant de Magdalena Aulina i li suplico: No ens abandonis, la meva néta 
necessita el seu pare a prop. Tu pots ajudar-nos. Cada dia faig aquesta pregària des 
de fa unes tres setmanes. El dia 27 d’aquest mes de juny, al migdia, em truca per 
telèfon plorant d’alegria, doncs l’han traslladat a una oficina del mateix banc a 
una ciutat molt propera al domicili familiar. Faig una promesa a Magdalena: Anar 
a visitar-la i resar sobre la seva tomba a Barcelona. Isabel Herrera, de Cerdanyola.
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Causa de Canonització «Magdalena Aulina Saurina» 
C. Sant Pere Claver, 2–10, 08017 Barcelona (Espanya) 
Tel./Fax 0034 932 055 268 - Tel. 0034 932 039 083
E-mail: causa.bcn@magdalenaaulina.org 

Núm. de compte: 0081 0167 48 0001202127
IBAN : ES38 0081 0167 4800 01202127 / CODIGO BIC: BSABESBB
Banco Sabadell Atlántico, c. Bruc, 93, 08009 Barcelona (Espanya)

DONATIUS PER A LA CAUSA

Agraïm els donatius rebuts per a contribuir a les despeses del Procés de ca-
nonització de la SdD Magdalena Aulina. Donem rebut i segons el seu desig, ho 
fem constar amb el seu nom, amb les inicials o en l’anonimat.

Aldeanueva del Ebro: Casa de Aldea; Anònims. Almería: Maria Galdeano; 
Loli Escudero. Alicante: Tomás Llorca Mingot. Alella: Inma i Gema Jaques. 
Banyoles: Cati Andreu. Barcelona: María Solanot; Fam. Marqués-La Torre; 
Galdeano Elodia; Covadonga Poza; Ignacio de Martí; Anònim. Bilbao: Rosa 
María Bilbao. Castellón de la Plana: Amelia Sánchez; Laura Castro Sánchez; 
Socorro Chillida. Funes: Jesusa Calleja; Rosario Zapata. Girona: Guillaumes Vila; 
Soler María; Casa de Girona; Anònims. Medina del Campo: Juliana Dominguez. 
Valencia: Consuelo Fuentes; Casa de Valencia; Anònims. Francia, Sartrouville: 
Madame Gisele Barret. Colombia, Bogotá: Familia Caballé. Puerto Rico, Ponce: 
Samuelson; Casa de Ponce.

AGRAÏMENT

Donem gràcies a Déu pels favors rebuts durant tot l’any jubilar 2012–2013, 
per intercessió de la Serva de Déu, Magdalena Aulina.

Agraïm el recolzament i la proximitat que amb estima ens han donat els 
familiars,col·laboradors i amics.

I a tots desitjar-nos un Sant Nadal i un feliç Any 2014, demanant al Nen Je-
sús que, amb el seu amor infinit i la seva bondat, il·lumini les vostres llars i les 
ompli de benediccions.
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