
PER A LES PREGÀRIES, CELEBRACIONS I EUCARISTIES DEL 

DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE 

Diumenge anterior al 25 de novembre. Dia de l'eliminació de la violència 

contra les dones 

Introducció 

El poble de Déu és aquí reunit amb la certesa que Jesús de Natzaret és present, tal com 

ens ho va prometre. Ell, que va passar detenint la seva mirada en cada persona, s’atura 

avui i mira a les dones de tota la terra que pateixen violència només pel fet de ser dones. 

I s’atura  perquè cadascuna de les persones que som aquí, tenim els seus ulls i tenim la 

seva mirada. Som cridats, dones i homes,  a canviar la realitat des dels ulls de Jesús, des 

de les actituds de Jesús, per construir un Regne de Déu en el qual cada ésser humà, tingui 

la dignitat de fill i filla de Déu. El 25 de novembre és el dia mundial de l'eliminació de la 

violència contra la dona. El poble de Déu no passa de llarg davant aquesta xacra de la 

societat 

Monició a la lectura 

La marginació i el sofriment de les dones només pel fet de ser-ho, la violència religiosa, 

social i familiar sobre qui viu en un cos de dona, és denunciada per Jesús i alliberada per 

la seva manera de relacionar-se amb elles trencant els models de conducta patriarcals de 

la seva època, especialment amb les més oprimides i vulnerades. Però també les dones, 

com la hemorroïssa de l'Evangeli, que pateix per una malaltia maleïda associada en el seu 

context a la seva condició de dona, les porta a prendre decisions transgressores més 

enllà de les lleis i preceptes injustos per reclamar el seu dret a la salvació, a la felicitat, a 

viure amb dignitat i justícia. És aquest desig el que porta a aquesta dona a prendre la 

iniciativa d'apropar-se per darrere de Jesús, confosa en una massa anònima i reclamar 

l’alliberament, la justícia, com tantes dones avui al món reclamem una vida digna per a les 

dones, alliberada de la pobresa, la violència i la revictimització. La dona hemorroïssa és 

molt més que una víctima, és una dona empoderada i el seu anhel de justícia i 

d’alliberament la  porta a prendre la iniciativa de tocar el mantell  de Jesús. Jesús és 

sensible al seu tacte i al seu clam i enmig d'una massa anònima li  demana que 

s'identifiqui, la singularitza i la sana reconeixent-la com a dona de fe i subjecte 

d'alliberament de la seva pròpia història. 



LECTURA: MATEU 9,20-22, L'HEMORROÏSA 

En això, una dona que patia hemorràgies des de feia dotze anys es va acostar per darrere 

Jesús i va tocar la vora del seu mantell, doncs  pensava per a si mateixa: «Amb tot tocant 

el mantell, em curaré». Però Jesús es va girar i, en veure-la, li va dir: Ànim, filla, la teva fe 

t'ha curat. I en aquell mateix instant la dona va recuperar la salut. 

PREGÀRIA DELS FIDELS 

La pandèmia ha agreujat l'aïllament i la indefensió de la situació de les dones que 

conviuen amb el seu agressor. En el que va d'any han mort a l’estat espanyol  38 dones 

per violència de gènere. Què hem de fer i de deixar de fer com a comunitats cristianes 

per acabar amb la violència contra les dones dins i fora de l'església? 

El proper dia 25 de novembre un any més recordarem a les dones de tot el món que han 

estat i són víctimes de la violència de gènere. 

Les seves històries d'humiliació i indignitat culminen amb la seva mort però no acaben 

amb ella perquè deixen un rastre de dolor que perdura en les persones que les van 

estimar. 

En el seu record, que ens crida al compromís, com a creients que creiem que totes i tots 

estem cridats a la dignitat i a la llibertat de les filles i fills d'un Déu PareMare preguem: 

Senyor, et demanem llum i decisió perquè l'Església acompanyi la societat civil en 

l'educació, la denúncia i la lluita contra la violència de gènere. PREGUEM 

Et demanem, Senyor, que l'Església avanci en la mateixa actitud per educar, denunciar i 

lluitar contra totes les formes de violència cap a les dones que s'exerceixen dins d'ella 

mateixa: el sosteniment d'un sistema patriarcal, l'absència de les dones en igualtat amb 

els homes en tots els àmbits de la comunitat, els abusos d'autoritat i els abusos sexuals 

que, de vegades contrastades, contra elles s'exerceixen. PREGUEM 

Aquesta proposta està pensada per a incloure-la a les pregàries, celebracions i eucaristies 

de diumenge 22 de novembre. Ha estat elaborada per la coordinadora Alcem La Veu i pels 

col·lectius de dones de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia d’arreu de l’estat espanyol. 




