
                                                                       
L’evangeli d’avui és el de la dona adúltera. És un relat que no 
només ens parla del perdó, sinó que també hi veiem com Jesús 
trenca amb els esquemes patriarcals del seu temps, i defensa la 
dona. L’actitud de Jesús envers la dona contrasta amb la d’ex- 
clusió de la dona que ha adoptat tan fermament l’Església.  

’ha dit que el segle XX ha estat el segle del feminisme, i 
és cert que gran part de les reformes socials i legals en favor 
dels drets de les dones s’han assolit aquestes últimes dècades. 
La societat de mica en mica ha anat prenent consciència que 

s’ha de lluitar contra les desigualtats entre homes 
i dones, que cal incorporar la manera de fer i de 
ser  que només la dona pot aportar.  Tanmateix 
l’Església ha optat per quedar-se al marge 
d’aquests canvis socials i de l’aportació pròpia de 
les dones. Ramon M. Nogués recorda que 
“l’Església catòlica manté en la seva legislació una 
exclusió expressa de la dona de tota 
responsabilitat d’ordre i jurisdicció pel sol fet de 
ser dona. Tot això, sense cap raó teològica 
consistent”. I afirma que “resulta escandalós 
atribuir a Déu aquesta exclusió, tal com han fet 
les autoritats catòliques”. És més, en qualsevol 

organització no religiosa si es tractés a les dones tal i com ho fa 
l’església seria socialment rebutjada i legalment clausurada. 

És curiós adonar-se com en el fragment de la dona 
adúltera en cap moment el relat parla del pecat de l’home que 
estava amb la dona. Només ella és culpable per ser dona. Jesús 
es mostra comprensiu, ple de cor, i incapaç de condemnar una 
dona pecadora. Així ens empeny a construir una Església que 
tracti els homes i les dones amb igualtat de condicions, perquè 
si la jerarquia continua exercint aquesta discriminació  farà que 
es vagi perdent la presència femenina en el seu si. 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 7:      A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Teresa Guillamet i  

Terricabras; Josep Vilaregut i Casals; Miquel Novellas 
i Pere Novellas; esp. Valentí Boix i Pepeta Sellés;  flia. 
Castellà Roqué i filla Marina) 

Dissabte,     dia 13:     A les 20,00: Missa (dif. Hipòlit Degès)          

DIUMENGE,dia 14:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Fornols 
Puigoriol) 

ANY XXXVI+ Núm 1580 
V diumenge de QUARESMA 

7 d’abril del 2019 

cultes de la setmana cultes de la setmana 

déu ens crida a canviar  
 
 

la situació de la dona  
en l’Església 

  

cultes de la setmana 



la campana avisa     MISSA FAMILIAR: Serà dissabte, dia 13, a les 8, amb els 
infants que es preparen per la Primera Comunió, els pares, els 
infants, joves i monitors del Casalot. 
Les mares que preparen la missa es trobaran dilluns, dia 8, a les 
9 del vespre. 
 

VESPRES: Divendres, dia 12, a dos quarts de 8, a la 
capella del santíssim, es farà la pregària de vespres, com 
fem tots els divendres de quaresma. 
 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Serà el dimarts sant, 
dia 16, a 2 quarts de 9 del vespre. Una ocasió per rebre el 
perdó amb tota la comunitat i així preparar-se per la 
Pasqua. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un se 300 €  per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 

CONFERÈNCIA R.M. NOGUÉS: Dijous, dia 11, a les 
8, el catedràtic R.M. Nogués, farà la segona part de la xerrada 
als locals parroquials sobre Quin futur té la religió a casa 
nostra? No us la perdeu. 
 

 


