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Avui, Dia de la dona, fem una mirada a l’Evangeli per
veure com Jesús tracta la dona. Ho fem de la mà de
Teodor Suau, en la seva publicació “Les dones a
l’evangeli de Marc”.
L’autor adverteix que hi ha una cosa que impedeix
la felicitat de les persones, i és tota idea equivocada
de Déu. En aquell temps, les dones a Israel no
solament eren marginades socials sinó també
teològicament. Es presentava la seva submissió al
mascle com a voluntat de Déu.
Jesús de Natzaret va comprendre ben aviat que
això no era així. El Mestre –com apunta Teodor
Suau– fa passar del Déu-Llei al Déu-Abba, i
automàticament suposa una altra manera de veure
la dona i de comportar-se amb ella.
Hi ha un conjunt de textos a l’evangeli de Marc que
tenen com a protagonistes les dones. En tots els
textos hi ha l’aprovació tendra i afectuosa del
Mestre de Natzaret, cosa que permet demostrar la
tesi de l’autor Teodor Suau: que Marc s’ha servit de
la figura de la dona per presentar les actituds que,
segons ell, es necessiten per seguir Jesús. Amb
altres paraules: amb les narracions que tenen a les

dones per subjecte, l’evangelista ha construït el
retrat-robot del veritable deixeble. Uns exemples:
En la narració de la sogra de Pere (Mc 1,29-31), Jesús
convida a passar de la servitud al servei. En el
passatge de la dona que patia hemorràgies (Mc 5,25-
34) la invita a passar de la por a la confiança. Al relat
de la pagana siro-fenícia (Mc 7,24-30), la fa passar de
la submissió al mal a l’alliberament. Al passatge de la
viuda pobra que dóna tot el que té (Mc 12,41-44), es
passa de la indigència a la gratuïtat. A la narració de la
dona que ungeix Jesús amb perfums (Mc 14,3-9),
Jesús fa passar de la coneixença a la tendresa. Al relat
de la Passió, les dones que acompanyen Jesús al peu
de la creu (Mc 15,40-41.47) han passat de l’afecte a la
fidelitat. I les dones que el matí de Pasqua troben la
tomba buida (Mc 16,1-8) van de la por al coratge i
finalment a l’experiència de la resurrecció.
L’evangeli de Marc és com una gramàtica del bon
deixeble de Jesús; i les dones hi tenen un
protagonisme peculiar, cridades per Jesús a deixar
de patir sota el jou del Déu-Llei i a abraçar les
entranyes del Déu-Abba (Pare).

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Testimoni de la setmana

MAGDALENA AULINA SAURINA

Magdalena Aulina (1897-1956) és la
Fundadora de l’Institut Secular
“Operàries Parroquials”, pionera del
laïcat consagrat, dedicat a l’ajuda
parroquial i a l'evangelització de la
joventut. La Serventa de Déu
Magdalena Aulina va néixer a Banyoles, de família
piadosa i de ben jove ja apuntava capacitat d’atracció
pedagògica sobre els altres per apropar-los a Déu.
Admiradora i devota de santa Gemma Galgani, reunia
les noies obreres a la mansió banyolina anomenada
“Casa nostra”, combinant la seva formació humana i
cristiana. Des de 1931 va començar a viure en
comunitat amb altres noies que compartien el seu
ideal de vida i apostolat, sense deixar l’estat laïcal. Van
obrir cases a Navarra, Osca, La Rioja, València, Ro-
ma... Es treballa en la seva causa de canonització.

Pensament de la setmana

“Quan ja no podem parlar de Déu als fills
ha arribat l’hora de parlar dels fills a Déu”.

Sant Francesc de Sales

La Paraula del diumenge
DIUMENGE II DE QUARESMA

“Jesucrist ha desposseït la mort del
poder que tenia i, amb la Bona Nova
de l’Evangeli, ha fet resplendir la
llum de la vida i de la immortalitat”.

(De la 2ª carta de sant Pau a Timoteu)

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

(De l’evangeli segons sant Mateu)



LA PARRÒQUIA ALS SEGLES XV-XIX
Demà dilluns, dia 9, nova conferència del cicle
sobre la història del temple de Sant Pere, que té
lloc a les 19’30 h, al Cercle Sport, amb motiu
del Mil·lenari.

Joan Ferrerós, catedràtic de l’Institut Ramon
Muntaner i articulista, parlarà sobre “Frares,
capellans, confraries, relíquies i processons a
Figueres (segles XV-XIX)”. Obert a tothom.

CONÈIXER EL NOU TESTAMENT
Com a xerrada de Quaresma i finalitzant el cicle
d’Introducció al Nou Testament, s’ofereix a les
parròquies del nostre arxiprestat una sessió a
càrrec del biblista i professor Joaquim Malé i
Ribera, que explicarà “Les institucions, els
escrits i el pensament del judaisme en temps
de Jesús”. Serà a la rectoria de Darnius,
dimecres dia 11, a les 20 h.

TROBADA FAMILIAR DE CATEQUESI
A LA SALUT
Dissabte que ve, dia 14, és el dia de la Trobada
Familiar de Catequesi de les parròquies del
nostre arxiprestat a La Salut de Terrades, des
de les 10 del matí fins a migdia. Aquest any
amb el lema: “Construïm l’Església del Senyor”.

Hi haurà jocs per la mainada, taller pels pares
amb l’aportació de Mar Casas, psicòloga,
celebració de l’Eucaristia i dinar de pícnic
opcional.

CINEMA ESPIRITUAL PEL MIL·LENARI
Dins dels actes del Mil·lenari, La Cate
programa dues pel·lícules de renom sobre la
figura de Jesús. La primera, diumenge que ve,
dia 15, a les 5 de la tarda, projecció i comentari
del film “L’Evangeli segons sant Mateu”, de
Pier Paolo Pasolini, a la sala Toni Montal de La
Cate. És possible que el protagonista que va
encarnar el paper de Jesús assisteixi a la
projecció, ja que viu a Llançà.

L’altra pel·lícula serà “La Passió de Crist” de
Mel Gibson, el diumenge 22, a les 5 de la tarda.

VIA CRUCIS
Els divendres de Quaresma, a les 9’30 h, abans
de la missa, hi ha la pràctica del Via Crucis a
l’església de Sant Pere. També es fa el Via
Crucis a la parròquia del Bon Pastor, els dilluns,
a les 16’30 h.

LEGIÓ DE MARIA
Dimarts vinent, reunió de la Legió de Maria a
les 11 del matí al local del c/ La Jonquera, 7.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
EL PRESBITERI DE SANT PERE

En aquest any del Mil·lenari seguim fixant-nos en
els continguts i elements del temple de Sant Pere
de Figueres i el seu significat.

Avui mirem el presbiteri. Tota la clau de volta del
presbiteri representa l’acció de l’Esperit Sant, i
recorda la seva influència en els actes que realitza
l’Església a l’altar que es troba a sota. Les sis
impostes o mènsules des d’on arrenquen els arcs
que van a reunir-se en aquesta clau de volta
representen sis moments gloriosos de la vida Sant
Pere. Començant per l’esquerra, són: la crida de
Jesús a Pere, mentre estava pescant amb el seu
germà Andreu; la promesa del Mestre de donar-li
les claus del Regne; l’ordre que rep de Jesús de
conduir les ovelles; la primera predicació de Pere el
dia de Pentecosta; l’alliberament de la presó on
havia estat tancat per ordre d’Herodes; i finalment el
seu martiri, que la tradició suposa en una creu de
cap per avall, com a mostra d’humilitat del qui no
volia igualar-se al seu Mestre.

MOVIMENT PARROQUIAL

PREPAREN EL SEU CASAMENT

Joan Carles Caparrós Pérez amb
Florentina Lucica Cornea.

Josep Maria Vilanova Olmedo amb
Carlota Gorgot Coll.

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

INTENCIONS DEL SANT PARE
MES DE MARÇ

– Pels catòlics de la Xina: Preguem perquè
l’Església a la Xina es mantingui ferma en
la fidelitat a l’Evangeli i creixi en la unitat.

– Pels joves que són cridats a una vocació
d’especial consagració, perquè escoltin la
veu de Déu que els crida i les nostres
Esglésies es vegin enriquides amb abun-
dants servidors i testimonis de l’Evangeli.


