MANIFEST
Novament arriba el 22 de juliol, dia dedicat a Maria de Magdala, patrona del
COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, PER LA PARITAT.
Lamentem profundament que un any més el nostre manifest hagi de continuar
sent reivindicatiu, ja que el reconeixement de la dona com a persona de ple dret
dins l’estament eclesiàstic continua sent marginat.
De Maria de Magdala el Nou Testament no ens aporta gaire informació, però el
que hi consta ja ens serveix i molt per continuar treballant fins eliminar aquesta
exclusió que en ple segle XXI és del tot inadmissible.
Llegint els Evangelis trobem que:
"...i l'acompanyaven els Dotze i algunes dones que havien estat guarides
d'esperits malignes: Maria, anomenada Magdalena, de la qual havien sortit set
dimonis.” (Lluc 8,1-2)
"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)
D’aquesta lectura es desprèn que ella acompanyà Jesús en el seu peregrinar i
fou la primera persona que va veure Jesús ressuscitat.
I a tot això per a una gran part de la jerarquia catòlica les dones som invisibles,
no comptem; en tenim una bona mostra si atenem a les
paraules pronunciades a València, el dia 27 de maig
d’enguany, pel Cardenal arquebisbe Antonio Cañizares.
Va fer una crida a desobeir les lleis basades en la igualtat de
gènere, dient: "És la ideologia més insidiosa i destructora de la
humanitat de tota la història, que tracten d'imposar-nos
poders mundials amb legislacions innòcues que no cal obeir."
I ens dol que aquest to, aquest reguitzell de paraules tan mal
sonants, no les esmenés cap “príncep” de l’Església.
Per tot això ens plau que el Vaticà hagi establert que,
“... seguint la voluntat del Papa Francesc, passi a ser festivitat com la dels altres
apòstols, el 22 de juliol, Maria de Magdala reconeguda com apòstol dels
apòstols.”
Està clar que no ens volem quedar aquí, però és una bona notícia i demanem
que aquest reconeixement continuí i molt aviat l’Església Catòlica Romana
reconegui i posi en pràctica l’article 1r de la Declaració Universal dels Drets
Humans: “Tot home i dona és igual en drets i deures.”
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