MANIFEST EN LA FESTIVITAT DE MARIA DE MAGDALA

Els estudis teològics confirmen que Maria de Magdala, a qui el COL.LECTIU DE
DONES EN L’ESGLÉSIA PER LA PARITAT té com a patrona, fou una més dels
apòstols que seguien a Jesús. Això ens dóna força per continuar reclamant a
la jerarquia de l’Església Catòlica que finalitzi la marginació que sense cap
justificació, manté vers les dones.
Hem escollit uns textos de persones reconegudes per la seva qualitat humana
i espiritual. Creiem que ens poden ajudar a nosaltres i a moltes persones,
jerarquia inclosa, a reflexionar sobre aquesta discriminació que patim les
dones en el si de l'Església.
 L'ONU ha aprovat un text, amb 81 articles, que tots els països han
acceptat, contra la violència vers les dones. Els bisbes lituans han decidit
no donar suport al document, perquè "promou la ideologia de gènere" i
presenta diversos punts que no són acceptats per l'Església Catòlica, com
els de l'article catorzè, que demana als estats que emprenguin les accions
necessàries per incloure en els programes escolars, materials didàctics
sobre la paritat entre els sexes i que els rols de gènere no siguin
estereotipats. Tampoc aproven l'article dotzè que convoca tots els partits
"a promoure el canvi dels comportaments socioculturals de les dones i els
homes, a fi d'eliminar prejudicis, costums, tradicions i les pràctiques
basades en la idea de la inferioritat femenina o els models estereotipats
dels rols d'homes i dones ". De la mateixa manera de pensar són els
bisbes de Polònia, que han criticat el govern polonès per haver signat el
tractat. Isabel Gómez Acebo (bloc 3-6-13).
 Les estructures premodernes que encara conserva aquest poder religiós,
necessiten ser confrontades amb els anhels democràtics dels nostres
pobles en la recerca de noves formes d'organització que es corresponguin
millor amb els temps i grups plurals d'avui. Han de ser confrontades amb
les lluites de les dones, de les minories i majories racials, de persones de
diverses orientacions sexuals i opcions, de pensadors, científics i
treballadors de les més variades professions. Yvone Gebara. (Adital 1402-13)
 La jerarquia catòlica ha rebut una sèrie d'avisos sobre la distància que la
separa dels seglars en importants qüestions relacionades amb les
reformes. Una enquesta recent a Alemanya mostra que el 85% dels
catòlics estan a favor que els sacerdots puguin casar-se, el 79% creuen
que els divorciats haurien de poder tornar a casarse per l'Església, i el
75% estan a favor del sacerdoci femení. És molt probable que en molts
altres països sortissin xifres semblants. Hans Kung (diari El País 1-3-13).

 Hi ha quelcom que potser no s'ha dit mai en tractar del sacerdoci de la
dona. Alguna cosa sobre el nostre moment eclesial que potser resulti
decisiu per al tema. I és el següent: les dones constitueixen en aquests
moments l'estament eclesiàstic menys contaminat pel poder. Per això ha
estat també l'estament més proper als pobres i per això, segurament, el
més proper a Déu. José I. González Faus.(Adital7-4-13).
 Avui, una dona o un jove pot ocupar ja responsabilitats de primer pla en
la vida pública, en les empreses i fins en l'exèrcit. Una dona pot ser mare
amb 20 anys i un jove pot lluitar en una guerra. Només en l’Església
continuen sense veu i vot. I no la tenen, ni directament ni indirecta, en
l'elecció del responsable últim de la major confessió religiosa del planeta.
Juan Arias.(Rio de Janeiro 18-2-13).
LA DONA en molts països del món ha passat de ser objecte a ser subjecte de
dret. Una dona és objecte de dret de facto, quan se la utilitza per treballar, per
servir, quan la seva llibertat de consciència es veu retallada o posada en
qüestió per barons que pertanyen a la jerarquia de l'Església Catòlica o
qualsevulla organització jerarquitzada. La dona és subjecte de dret quan té els
mateixos drets que els homes en tots els aspectes de la vida.
En l’Església Catòlica la majoria dels serveis de neteja dels temples i espais
parroquials, cura dels ornaments litúrgics, serveis de Càritas, atenció als
malalts, visites als presos, atencions mèdiques a missions, cases d'acollida,
escoles al tercer món, etc. estan, majoritàriament, portades per dones.
Marginant les dones, l’Església Catòlica no està seguint l’exemple de Jesús.
Informació: dades estadístiques dels Bisbats de Catalunya any 2003
Activitat pastoral: Catequesis
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