MANIFEST DEL COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA
PER A CELEBRAR EL DIA DE LA SEVA PATRONA

SANTA MARIA DE MAGDALA

Avui, commemoració del dia de Maria de Magdala, volem retre-li un homenatge, tot
recordant com Jesús tractava les dones :
• Jesús va perdonar la dona adúltera...
• Jesús va parlar amb una dona samaritana...
• Jesús era seguit per dones i homes durant el temps de la seva predicació...
• Jesús va guarir la filla d’una dona pagana...
• Jesús va guarir una dona amb hemorràgies i va reconèixer la seva fe...
• Jesús va curar la sogra de Pere...
• Jesús es va aparèixer a Maria de Magdala i a les altres dones després de la seva
resurrecció i els va dir:
“Aneu a anunciar als meus germans que vagin a Galilea. Allà em veuran”.
(Mt. 28,10)
Les dones, sent fidels al manament de Jesús, podem afirmar amb tota rotunditat la
nostra voluntat de seguir el seu camí i per això promovem i treballem en :
• formació bíblica,
• celebracions eucarístiques,
• catequesi
• el servei de Caritas,
• servei a la Pastoral de la Salut
• l’atenció de persones malaltes i desvalgudes, i tantes altres activitats a la
Parròquia.
Per tot això nosaltres, COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, donem gràcies a Déu per
haver-nos enviat el seu Fill que en un temps concret, patriarcal, ple de normes, va estar
sempre al costat de les dones que l’acompanyaven, valorant-les. Conseqüentment, volem
ser lleials al seu missatge i continuarem treballant pel Regne que va predicar Jesús,
juntament amb totes les dones i homes de bona voluntat.
Així ho manifestem en aquest dia i esperem i confiem que totes les persones que ens
vulguin acompanyar, ens ajudin per, conjuntament , esforçar-nos en la construcció del
Regne.
22 de juliol de 2010
Un cop redactat aquest manifest el COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA ens hem
assabentat de la publicació per part del Vaticà de la següent nota que transcrivim
literalment:
A la Congregación para la Doctrina de la Fe se reserva también el delito más grave de la atentada ordenación
sagrada de una mujer:
1º Quedando a salvo cuanto prescrito por el can. 1378 del Código de Derecho Canónico, cualquiera que atente
conferir el orden sagrado a una mujer, así como la mujer que atente recibir el orden sagrado, incurre en la
excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica;
2º Si quien atentase conferir el orden sagrado a una mujer o la mujer que atentase recibir el orden sagrado fuese
un fiel cristiano sujeto al Código de Cánones de las Iglesias Orientales, sin perjuicio de lo que se prescribe en el
can. 1443 de dicho Código, sea castigado con la excomunión mayor, cuya remisión se reserva también a la Sede
Apostólica;
3º Si el reo es un clérigo, puede ser castigado con la dimisión o la deposición.

Manifestem el nostre dolor i indignació per uns fets tan poc evangèlics.
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