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Ho hem vist aquesta setmana pertot arreu:
hi ha una consciència generalitzada sobre
la igualtat de la dona. L’Església, en pot
quedar al marge?

El papa Francesc ha instituït els ministeris
laicals del lectorat, de l’acolitat i del
catequista, fet que formalitza una realitat

que ja es dona de fa temps a les parròquies i
comunitats. Ha creat també una comissió per l’estudi
de l’accés de les dones al diaconat permanent; sense
indicis, per ara, que pugui culminar en el sacerdoci
femení.

El Papa ha nomenat recentment diverses dones,
laiques i religioses, per funcions de responsabilitat al
Vaticà. Són petites passes que porten cap a un nou
model d’una major participació de la dona en el
govern eclesial.

La realitat és que la dona, tant majoritàriament present
en la feligresia i els serveis de les parròquies, està
encara molt invisibilitzada i arraconada de les funcions
dirigents, litúrgiques i ministerials.

L’Església és una institució bimil·lenària, i hi pesa més
la Tradició que no pas els arguments teològics, bíblics
i pastorals. Tampoc la sensibilitat social i el clam

actual envers la igualtat i la paritat semblen fer
replantejar la força major de la tradició. L’Església
oficial, a diferència de bona part del poble creient, no
ho llegeix com un signe del temps que cal atendre
amb certa urgència.

Hi ha moviments de dones cristianes presents als cinc
continents i també molta gent creient no associada,
que recorden que el baptisme, a més de fer la dona
igual a l’home com a filla de Déu, també la fa ser
poble de Déu amb els mateixos drets i deures, i no té
gaire sentit l’exclusió per raó de sexe.

Alerta, que l’Església està perdent un cabal d’apor-
tació intel·lectual, emotiva i d’efectivitat que empobreix
el conjunt, a més de carregar la tasca dels preveres,
cada cop més escassos. Aquesta exclusió de la dona
la fa ser simple receptora del que decideixen els
barons. Existeix, tanmateix, una altra llarga “tradició”:
la de la lluita que arrenca del primer cristianisme i
continua amb una multitud de dones fundadores
d’ordes i congregacions, i dones formades, empre-
nedores i creatives, sovint silenciades, fins a
desembocar en la tasca invisible de moltes dones
anònimes de totes les edats i condicions que han
sostingut i sostenen les comunitats i l’Església.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

LA DONA A L’ESGLÉSIA

Suplement del Full

CAMINS
D’EVANGELI

FIGUERES - UNITAT PASTORAL DE LA SANTA CREU:
Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou

Pensament de la setmana

“Quan el poder de l’amor superi l’amor al
poder, el món sabrà què és la PAU”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE II DE QUARESMA

“Abraham cregué en el
Senyor i el Senyor ho tingué en

compte per donar-li
una justa recompensa”.

(Del llibre del Gènesi)

“Aquest és el meu Fill, el meu
elegit; escolteu-lo”.

(De l’evangeli de sant Lluc)

Testimoni de la setmana

PREGÀRIA A SANT JOSEP
Ensenya’ns, Josep, com s’és “no
protagonista”; com s’avança,
sense trepitjar; com es col·labora,
sense imposar-se; com s’estima,
sense reclamar; com es lluita
davant de tanta desesperança.
Digue’ns, Josep, com es viu
essent el “número dos”; com es
fan les coses fenomenals des d’un
segon lloc, com se serveix sense mirar a qui.
Explica’ns, Josep, com s’és gran sense exhibir-se;
com es treballa sense aplaudiments; com s’avança
sense publicitat; com es persevera i es mor sense
esperar cap homenatge; com s'assoleix la glòria
des del silenci.
Digue’ns-ho, en aquest teu any, bon pare Josep.

Pep Salvà



DIA DEL SEMINARI
El proper cap de setmana celebrem el DIA DEL
SEMINARI, amb la pregària per les vocacions i la
col·lecta extraordinària destinada al Seminari Dio-
cesà i Interdiocesà. El lema d’enguany és:
“Sacerdots al servei d’una Església en camí”.

FESTA DE SANT JOSEP
Dissabte, dia de Sant Josep, hi haurà missa a les
10 del matí a l’església de Sant Pere, celebrant la
festa patronal de les Religioses de Sant Josep.

GRUP D’EVANGELI
Dilluns, a les 5 de la tarda, a la Immaculada.

VIDA CREIXENT
Divendres vinent, trobada del grup de Vida Crei-
xent, a les 5 de la tarda, a la Immaculada.

VIA CRUCIS
Divendres, a les 9’30, a l’església de Sant Pere.

CONFERÈNCIA SOBRE REMBRANDT
Una nova conferència quaresmal tindrà lloc el di-
jous 24 de març, a càrrec de Mn. Miquel Oliveras,
sobre el tema “Rembrandt i la Resurrecció”, a les
20 h, a l’església de la Immaculada, passant les
imatges de les obres per la pantalla.

ELS 13 DIMARTS DE SANT ANTONI
A partir d’aquest dimarts, fins al 13 de juny, dia
de Sant Antoni de Pàdua, es resarà cada dimarts
la pregària especial al sant, després del Rosari
de les 7 del vespre, i abans de la missa de 2/4 de
8 a la parròquia de la Immaculada.

AJUDA A UCRAÏNA
Des de Càritas Diocesana s’estan recollint
donatius a través d’un número de compte
habilitat especialment per l’emergència
d’Ucraïna:

ES29 2100 0002 5702 0144 5404 i Bizum 01580 i
a www.caritasgirona.cat

Aquests donatius es destinen a les persones
que estan patint les conseqüències de la
guerra, a través dels sistemes de cooperació
de Càritas internacional, que garanteix una
ajuda ràpida i eficient sobre el terreny. Càritas,
així com la Coordinadora d’ONG’s, recorden
que cal evitar les gestions o iniciatives
d’escassa efectivitat com les recollides de
materials destinades a Ucraïna, que poden
posar en perill les persones i que no poden
garantir ni traçar les entregues.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’ART CRISTIÀ DELS INICIS

Els cristians dels primers
segles van preferir les repre-
sentacions de Jesucrist per
mitjà de símbols com el del
peix. El peix simbolitzava la
fe en Jesús perquè les lletres
de la paraula en grec eren les
inicials de: Jesús-Crist-Fill de
Déu-Salvador.

I quan comencen a representar la seva persona,
també ho fan amb un to simbòlic. La figura del Bon
Pastor, inspirada en l’evangeli de Joan, és la més
difosa en l’antiguitat cristiana (com la de les
catacumbes de Priscil·la de Roma, al segle II).
Jesús, envoltat d’animals pacífics o portant a coll
l’ovella perduda, ens fa adonar que porta la
humanitat cap a la benaurança eterna, cap al regne
de la Pau.

MOVIMENT PARROQUIAL

PREPAREN EL SEU CASAMENT
Fermín Alonso Cañellas amb Anna Isern Pi.

-----------------

LA IGLESIA EN UCRANIA

Ucrania es una nación mayoritariamente orto-
doxa, pero hay una significativa presencia
católica por medio de la Iglesia Greco-Católica
Ucraniana. Se trata de una de las 24 Iglesias
católicas orientales en comunión con el Papa de
Roma. Es también la Iglesia oriental más
numerosa. Esta Iglesia católica de rito oriental se
separó de la obediencia romana en 1054,
después del gran Cisma de Oriente, pero regresó
a la comunión con el Papa en 1596 y desde
entonces ha permanecido en esa comunión. Este
hecho le mereció un aislamiento, discriminación
y persecución por parte de la Iglesia ortodoxa
rusa, dominante en Ucrania durante cuatro
siglos. Fueron también los ortodoxos rusos los
que le dieron el mote despectivo de “uniatas”.


