MANIFEST del COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA
amb motiu del dia de la seva Patrona

SANTA MARIA DE MAGDALA, APÒSTOL DELS APÒSTOLS
Maria Magdalena va anar a trobar els deixebles i
els anunciava: “He vist el Senyor” (Jn. 20,18)



En l’Església Catòlica som 1.131 milions de fidels (darrer recompte any 2006).



La majoria de les persones religioses, tant les contemplatives, com les que es dediquen a
l’ensenyament i al servei de malalts, com les que estan a missions, són dones.



En les parròquies la major part dels serveis: catequesi, Càritas, visites a persones
malaltes, neteja i cura del temple i ornaments, està portat per dones.



Majoritàriament les persones que assisteixen als actes religiosos, en especial la
celebració de l’Eucaristia, són dones.



Per contra, l’Església jeràrquica es visibilitza amb cara d’home: El Papa, els Cardenals,
els Bisbes, els Preveres i tots els que porten la direcció de l’Església són homes.

Creiem que ja ha arribat el temps de la paritat dins de l’Església.
Enlloc dels Evangelis hem trobat pràctiques tan desproporcionades en contra de la igualtat de
drets, per això diem que,
VOLEM continuar servint, però també VOLEM corresponsabilitat.

Avui, dia de la nostra Patrona, el COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, una vegada més
ens
MANIFESTEM dolgudes davant de la realitat i el nul interès en canviar la situació.
DECLAREM que per la igualtat que vam adquirir al rebre el sagrament del Baptisme tenim
dret a
RECLAMAR, I RECLAMEM, la paritat dins de l’Església.
També tenim presents en la nostra pregària, a totes les dones que lluiten des de diferents àmbits
per la igualtat de drets, per la seva autonomia, per la seva dignitat i per la seva llibertat; entre
elles:


Shirin Ebadi (Premi Nobel de la Pau 2003) i a totes les dones d’Iran que passen per
moments difícils.



Aung San Suu Kyi (Premi Nobel de la Pau 1991) de Birmània i per totes les que, com
ella, donen testimoni de fortalesa i de paciència davant de les adversitats i de la
injustícia.
22 de juliol de 2009

