
      
 
 

El Col·lectiu de Dones en l’Església tenim el goig, un any més, de continuar 
celebrant la festa de la nostra Patrona Maria de Magdala. 
 
Ella és el nostre referent, el model a seguir per a totes les dones cristianes i 
això ho basem en el seu exemple: 
 

 Va ser una dona autònoma, lliure i independent. 
 Va seguir a Jesús des del principi fins a l’últim moment; no va amagar-

se sinó tot el contrari, va estar “allà” al peu de la creu. 
 Va ser Apòstol dels Apòstols. 
 Va ser la primera Evangelista, la primera en anunciar La Bona Nova. 

 
Han passat dos mil anys i encara hem de continuar lluitant per aconseguir el 
reconeixement i la dignitat que la jerarquia de l’Església Catòlica nega a Maria 
de Magdala i a totes les dones.  
 
Jesús al llarg del seu mestratge ens deixà un exemple molt diferent del que 
l’Església institucional ens ofereix.  
 
Per tot això i amb la força que ens dóna l’Evangeli, continuarem reivindicant 
que la dona sigui reconeguda dins de la comunitat eclesial amb tots els seus 
drets i deures i no pateixi cap discriminació per raó del seu sexe.  
 
Per tant, tenint present l’exemple de la primera Apòstol, ens sentim obligades 
a denunciar públicament la discriminació que patim les dones dins l’Església, 
però alhora també a manifestar la nostra voluntat de continuar treballant amb 
la satisfacció i el convenciment de que seguir a Maria de Magdala ens ha de 
conduir a què sigui una realitat el que diu el : 
 

 Gènesi 1,27 “Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge 
de Déu, creà l’home i la dona. 

 
i també la 
 

 Declaració Universal dels Drets Humans, art. 1: Tots els éssers humans 
neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de 
consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.  
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