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LA VIDA ÉS UN DO, L’AUTANÀSIA UN FRACÀS 
 

A continuació presentem un extracte de la nota de la Conferència Episcopal Espanyola 
davant l’aprovació de la llei de l’eutanàsia (11/12/20). 
1.- El Congrés dels Diputats està a punt de culminar l’aprovació de la Llei Orgànica de 
regulació de l’eutanàsia. La tramitació s’ha realitzat de manera sospitosament accelerada, 
en temps de pandèmia i estat d’alarma, sense escolta ni diàleg públic. El fet és 
especialment greu, ja que instaura una ruptura moral; un canvi en les finalitats de 
l’Estat: de defensar la vida a ser responsable de la mort infringida; i també de la professió 
mèdica, «cridada en allò possible a guarir o almenys a alleujar, en qualsevol cas a 
consolar, i mai a provocar intencionadament la mort». 
2.- La Congregació per a la Doctrina de la Fe, amb l’aprovació expressa del papa Francesc 
va publicar la Carta Samaritanus bonus sobre la cura de les persones en les fases 
crítiques i terminals de la vida. Aquest text il·lumina la reflexió i el judici moral sobre aquest 
tipus de legislacions. També la Conferència Episcopal Espanyola, amb el 
document Sembradors d’esperança. Acollir, protegir i acompanyar en l’etapa final 
d’aquesta vida, ofereix unes pautes clarificadores sobre la qüestió. 
3.- Urgim a la promoció de les cures pal·liatives, que ajuden a viure la malaltia greu sense 
dolor i a l’acompanyament integral, per tant també espiritual, als malalts i a les seves 
famílies. Aquesta cura integral alleuja el dolor, consola i ofereix l’esperança que sorgeix de 
la fe i dona sentit a tota la vida humana, fins i tot en el sofriment i la vulnerabilitat. 
4.- La pandèmia ha posat de manifest la fragilitat de la vida i ha suscitat sol·licitud per les 
cures, al mateix temps que indignació pel fet de descartar l’atenció a persones grans. Ha 
crescut la consciència que acabar amb la vida no pot ser la solució per tal d’abordar un 
problema humà. (...) La mort provocada no pot ser una drecera que ens permeti 
estalviar recursos humans i econòmics en les cures pal·liatives i l’acompanyament integral. 
(...)  
5.-L’experiència dels pocs països on s’ha legalitzat ens diu que l’eutanàsia incita a la 
mort dels més febles. (...) 
6.- Amb el Papa diem: «L’eutanàsia i el suïcidi assistit són una derrota per a tots. La 
resposta a la que estem cridats és no abandonar mai els qui pateixen, no rendir-se mai, 
sinó cuidar i estimar per a donar esperança». (...) 
7.- Demanem als qui tenen responsabilitat en la presa d’aquestes greus decisions 
que actuïn en consciència, segons la veritat i la justícia. 
8.- Per això, convoquem els catòlics espanyols a una Jornada de dejuni i pregària el 
proper dimecres 16 de desembre, per a demanar al Senyor que inspiri lleis que respectin 
i promoguin la cura de la vida humana. Convidem totes les persones i institucions que 
vulguin unir-se a aquesta iniciativa. 
Ens acollim a santa Maria, Mare de la Vida i Salut dels malalts i a la intercessió de sant 
Josep, patró de la bona mort, en el seu Any Jubilar. 

 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO: Jn 1,6-8.19-28 
 

 «En medio de vosotros está uno a quien no conocéis» 
 
Hoy, en medio del Adviento, recibimos una invitación a la alegría y a la esperanza: 
«Estad siempre alegres y  
orad sin cesar. Dad gracias por todo» (1Tes 5,16-17). El Señor está cerca: «Hija 
mía, tu corazón es el cielo para Mí», le dice Jesús a santa Faustina Kowalska (y, 
ciertamente, el Señor lo querría repetir a cada uno de sus hijos). Es un buen 
momento para pensar en todo lo que Él ha hecho por nosotros y darle gracias.  
 

La alegría es una característica esencial de la fe. Sentirse amado y salvado por 
Dios es un gran gozo; sabernos hermanos de Jesucristo que ha dado su vida por 
nosotros es el motivo principal de la alegría cristiana. Un cristiano abandonado a 
la tristeza tendrá una vida espiritual raquítica, no llegará a ver todo lo que Dios ha 
hecho por él y, por tanto, será incapaz de comunicarlo. La alegría cristiana brota 
de la acción de gracias, sobre todo por el amor que el Señor nos manifiesta; cada 
domingo lo hacemos comunitariamente al celebrar la Eucaristia.  
 

El Evangelio nos ha presentado la figura de Juan Bautista, el precursor. Juan 
gozaba de gran popularidad entre el pueblo sencillo; pero, cuando le preguntan, él 
responde con humildad: «Yo no soy el Mesías...» (cf. Jn 1,21); «Yo bautizo con 
agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás 
de mí» (Jn 1,26-27). Jesucristo es Aquél a quien esperan; Él es la Luz que ilumina 
el mundo. El Evangelio no es un mensaje extraño, ni una doctrina entre tantas 
otras, sino la Buena Nueva que llena de sentido toda vida humana, porque nos ha 
sido comunicada por Dios mismo que se ha hecho hombre. Todo cristiano está  
llamado a confesar a Jesucristo y a ser testimonio de su fe. Como discípulos de 
Cristo, estamos llamados a aportar el don de la luz. Más allá de esas palabras, el 
mejor testimonio, es y será el ejemplo de una vida fiel.  
 

Rev. D. Joaquim MESEGUER García(Rubí, Barcelona, España) 
     

 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE : 12  19h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE: 13  11h. 

 

 13h. 

Elfride i Kahtarina, Conchita Reig i  

Antonia López. 

Joaquim, María, Nicolás i Felisa; 

Mari  Carmen Colom, María Treserras 

. 

DIMECRES: 16    20h. Edgar Baron. 

DISSABTE: 19 19h.. Pro populo 

DIUMENGE:20        11h. 

 13h 

Emilia Touzòn Arza. 

Edgar Baron. 
 
 
 

JORNADA  DE PREGÀRIA I DEJUNI PER LA VIDA 
 

Seguint la invitació dels bisbes es farà a la parròquia una hora de pregària el dimecres 16. De les 
20,30 a les 21,30 h. 
Per demanar al Senyor que inspiri lleis que respectin i promoguin la cura de la vida humana. "La 
vida és un do, l'eutanàsia un fracàs". 
 
 

EL PROPER CAP DE SETMANA COL·LECTA EXTRA  

PER CÀRITAS DIOCESANA 
 
 
 
 
 



 
 

Resultat de la  col·lecta extra per la parròquia, 
mes  passat 369,36 €,  aquest mes 507,08 € 
Resultat de la col·lecta per al Seminari, 
any passat  508,08 €,enguany 371,35 € 

 

2021, AÑO  DE  SAN  JOSÉ   
 

El papa Francisco ha convocado un año dedicado a San José, del 8 de diciembre 2020 al 8 de 
diciembre 2021. El martes de esta semana firmó la carta apostólica “Con corazón de padre” 
(Patris corde), donde  recuerda el 150 aniversario de la declaración de san José como patrono de 
la Iglesia universal y convoca este año especial 

 
 

HORARIS DE DESPATX PARROQUIAL 
 

Dimarts i Dijous de 18 a 20h. Excepte vigílies de festa. 
 
 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars Na Emilia Touzòn Arza  i Concepción García López I desitgem que les 
difuntes  gaudeixin  de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html



