MANIFEST
EN LA FESTIVITAT DE MARIA DE MAGDALA
El COLLECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, PER LA PARITAT, en la celebració del
dia de la seva patrona Maria de Magdala, vol tenir present tres passatges del Nou
Testament on podem llegir:

Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume el Menor i de Josep, i Salomé seguien
Jesús quan era a Galilea i li prestaven ajut. (Mc. 15,40-41)
Ens agradaria que l’exemple d’aquestes dones fos el referent en aquesta època tan
difícil i ens ajudés a ser conscients de la nostra responsabilitat envers les persones
que necessiten ajut per causa de: problemes econòmics, socials, maltractaments,
discriminació, etc.

Si algú afirmava: «Jo estimo Déu», però no estima el seu germà/germana, seria
un mentider, perquè el qui no estima el seu germà, que veu, no pot estimar Déu,
que no veu. ( IJn. 4,20)
Estimem Déu? En aquest moment històric, la nostra consciència com a cristianes
ens hauria de portar a cercar els camins per compartir els nostres béns, grans o
petits, amb les persones necessitades, especialment dones, pobres entre les més
pobres, i infants.

Maria Magdalena anà a trobar els deixebles i els anunciava: “He vist el Senyor”.
També els va contar el que ell li havia dit. (Jn. 20,18)
En l’àmbit eclesial volem demanar, que d’una vegada per totes, la jerarquia
eclesiàstica vulgui entendre que Maria de Magdala va ser la primera en
comprendre la resurrecció del Crist, fent possible la gran joia d’una fe viscuda amb
totes les conseqüències. ¿Fins quan la discriminació de la dona per part dels
clergues que ostenten el poder dins l’Església?

ENTENEM QUE TOTES LES PERSONES CRISTIANES HEM DE SENTIR-NOS
OBLIGADES A TREBALLAR PER UNA VERITABLE RENOVACIÓ DE
L’ESGLÉSIA, PERQUÈ VOLENT SER FIDEL A LA BONA NOVA DE JESÚS DE
NATZARET, ESTIGUI BASADA EN L’AMOR I TREBALLI PER LA JUSTÍCIA,
AL COSTAT DE LES PERSONES MÉS DESFAVORIDES.
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