
                              

 

 

                              MANIFEST 

 

      EN LA FESTIVITAT DE MARIA DE MAGDALA 

 

 

 
El Col�lectiu de Dones en l’Església, per la Paritat, en la celebració del dia de la seva 
patrona Maria de Magdala i dins la commemoració dels 25 anys de la nostra 
història, MANIFESTEM: 
 
 
Que al llarg d’aquests temps i volent ser fidels a l’Evangeli on veiem que Jesús, 
malgrat els costums culturals del seu temps, va tracta les dones com iguals com ho 
demostren els seus diàlegs, molt principalment amb Maria Magdalena (Jn. 20,17), 
amb la Samaritana (Jn. 4,7-27), amb Marta (Jn. 11,25-27) i tantes d’altres, hem 
tingut molt clar que el nostre primer i principal objectiu és arribar a la paritat en 
tots els estaments de l’Església Catòlica.  
 

 

Amb aquesta finalitat, i dins la nostra organització, es perceben dues línies 
estratègiques d’actuació, que, enfortides per la pregària i tenint present les 
paraules de Jesús: Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i servidor 
de tots (Mc. 9,35), són: 
 
 
PRIMERA.- No es pot negar a les dones, per ser dones, el dret al ministeri ordenat. 
Si Maria de Magdala va rebre l’encàrrec d’anunciar la resurrecció als deixebles, 
pensem que les excuses per no permetre l’accés al ministeri, com està explicitat en 
l’art. 1024 del Codi de Dret Canònic, és persistir en una ceguesa voluntària que no 
ajuda en cap àmbit pastoral, i 
 

 

SEGONA Caldria plantejar una Església desclericalitzada. L’organització comunitària 
no necessàriament ha d’ésser jeràrquica. Som grups de creients amb diferents 
carismes al servei dels germans i germanes, principalment de les persones més 
necessitades. Per això, voldríem viure com les primeres comunitats: Tots els 
creients vivien units, tot ho tenien al servei de tots/es (Ac 2,44). I a (1Co 16,15) 
Germans, us faig encara aquesta petició: ja sabeu que Estèfanes i la seva família 
són les primícies d’Acaia i que s’han posat al servei del poble sant. Explicita ben clar 
qui estava al servei del poble; eren les famílies conegudes de Pau, persones normals 
sense cap jerarquia i malgrat això, eren les responsables de l’església d’Acaia. 
 
 

 

PER AIXÒ, en la nostra festa onomàstica volem recordar els nostres objectius i les 
nostres maneres de concebre la paritat en l’estructura eclesial, perquè esdevingui 
més evangèlica. 
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