PROPOSTES DE REFLEXIÓ-PREGÀRIA
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
"Soc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones"
Aquest és el tema que l’ONU ha elegit aquest any per commemorar aquest dia. Està
relacionat amb una campanya organitzada per l’ONU "ONU Dones, Generació Igualtat" que
commemora el 25è aniversari de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing (China-1995).
Aquesta trobada va ser molt important doncs va dissenyar un full de ruta que segueix
essent actual perquè les dones i nenes de tot el món visquin amb dignitat.
Des de la nostra Família Vedruna acollim de bon grat aquest lema i ens unim a totes les
dones del món que, de una o altra manera, segueixen somniant i lluitant perquè totes
visquem amb dignitat. Siguem de la generació que siguem, ens sentim unides amb totes
elles.
"Família Vedruna, casa de portes obertes" diu que vivim en una casa amb tresors a dins.
Com a bones exploradores que som, hem anat a la recerca d’aquests tresors, pensant en el
dia internacional que celebrem; ens hem trobat amb alguns.
Us els proposem perquè en algun moment del 8 de març o abans, o després, puguem
gaudir-los juntes:
El tresor d’uns adjectius qualificatius
Dones de fe i d’esperança (Paraules de la Mª Inés García en la presentació)
Dones cuidadores de la vida (n. 2)
Dones arrelades en la confiança i la humilitat (n. 7)
Dones creients, confiades en què en la debilitat es manifesta la teva força (n. 7)
Dones d’esperança (n. 10)
Dones creients (n. 20)
Elegeix el que més t’atregui i passa temps amb ell.
Completa la llista amb altres adjectius que t’agraden

El tresor d’unes dones testimonis de la fe
Maria de Natzaret (Paraules de la Mª Inés García en la presentació)
Joaquima de Vedruna (Paraules de la Mª Inés García en la presentació; n. 14)
La dona del Càntic dels Càntics (n. 13)
Marta i Maria de Betània (n. 20)
Rut i Noemí (n. 30)

Tria la dona amb la que t’agradaria passar una bona
estona avui. Què t’atreu d’ella? Deixa’t portar encara
més.
Què li vols dir sobre tu i sobre les dones en el món
d’avui?

El tresor d’un encàrrec
Dins l’Església reconeixem costums molt arrelades al llarg de la història que topen
amb la mentalitat dels nostres temps, no atorgant, per exemple, el lloc que li
correspon a la dona. Davant d’això, ens entestem a construir comunitats en equitat
de gènere, amb relacions alternatives a un món patriarcal desigual. (n. 12)
Ens urgeix, com a dones, treballar per una Església on sigui reconeguda i permesa la
nostra aportació, tant a l’hora de pensar el futur de l’evangelització com en la presa
de decisions. Volem ser escoltades des de la riquesa que aporta la nostra identitat
de gènere. Creiem que una Església així, en camí, oberta a la reciprocitat i
complementarietat, és possible. (n. 12)
A la mateixa entranya de l’evangeli trobem Jesús en contacte amb les perifèries del
seu temps. “Jesús els diu: traieu-li les benes perquè pugui caminar” (Jn 11,44b)
Joaquima de Vedruna ens mostra la seva manera d’entrar en les perifèries del seu
temps, tant en els hospitals i cases de caritat, com en l’atenció educativa a la dona i
a les necessitats dels pobles. (n. 14)
Les anomenen des de les situacions d’injustícia i deshumanització que viuen avui:
migrants, refugiats, joves, dones, ancians, pobles autòctons, persones i grups humans
sense possibilitat de tenir el bàsic per a viure. (n. 14)
Els moviments migratoris posen de manifest una gran varietat de desplaçaments
humans... “Homes, nenes, dones que pateixen las conseqüències d’unes polítiques
migratòries i de control de fronteres, de retenció i expulsió, d’intervenció militar
exterior que podem catalogar de genocides” (n. 17)
Algunes realitats socials suposen un desafiament per a nosaltres. Las persones
polivictimizades, els abusos sexuals silenciats, les noves formes d’esclavatge i tracta
d’éssers humans, especialment dones, nenes i nens venuts com objecte de
mercaderia sexual i les fronteres geogràfiques deshumanitzades són, entre altres,
les doloroses ferides per on sagna el nostre món global. (n. 31)
Una ferida social que ens interpel·la profundament és la violència i l’abús sexual en
l’Església, en la vida religiosa i en la societat. Aquests fets ens qüestionen com a
Església i especialment com a dones. Ens correspon donar una resposta profètica
davant d’ells. (n. 32)
Quin d’aquests encàrrecs et qüestiona avui més, o
voldries que et qüestionés més?
Tracta d’ells amb Jesús.

Acabar amb un brindis... ¡per la Vida!
Per les dones que la han perdut violentament
Per les dones que la van perdent a trossets
Per les dones que no s’acovardeixen i lluiten
Per nosaltres, seguidores de Jesús i de Joaquima.

