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El dijous passat es va aprovar, al Congrés dels Diputats, el projecte 
de llei sobre l’eutanàsia i el suïcidi assistit. Després de les festes de 
Nadal haurà de passar l’aprovació del Senat i, probablement, tres 
mesos després entrarà en vigor. El suïcidi assistit i l’eutanàsia 
provoquen la mort del malalt, però no solucionen el sofriment de la 
persona. 

Una llei com aquesta significa un canvi revolucionari en la forma 
de considerar la vida humana i genera por en molts pacients. És un 
canviï a favor de la eugenèsia (seleccionar els millors), és un triomf 
de l’utilitarisme, on el ciutadà és valorat per si és útil o productiu, és 
motiu de desconfiança en els professionals de la medicina, don cs la 
llei els permet matar. 

Les raons més freqüents a favor de l’eutanàsia són dues: evitar el 
sofriment i no prolongar la vida amb tractaments excessius. La primera 
es resol bé amb una Medicina Pal·liativa de qualitat i la segona ja 
està garantida actualment i, a més a més, es pot concretar signant un 
document de voluntats anticipades. 

Avui la capacitat científica i mèdica per combatre el dolor és molt 
gran. Així, la solució òptima passa per donar una atenció pal·liativa 
universal i de qualitat. No siguem ingenus en pensar  que són 
compatibles l’eutanàsia i les cures pal·liatives. 

 

 

 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO: Lc 1, 26-38 

 

 Que ningú es cregui que l’eutanàsia és només “una opció”. 
L’eutanàsia i el suïcidi assistit són un canvi de paradigma que 
introdueix la mort com a solució, i això canvia la mentalitat del 
metge, dels familiars, del malalt i de la política sanitària... implica 
considerar que hi ha persones amb vides que no mereixen ser 
viscudes. 
L’eutanàsia genera més problemes que solucions. El malalt, en 
l’etapa final de la vida, és força vulnerable i les pressions fàcilment li 
poden fer demanar el que en realitat no vol. Fàcilment la decisió passa 
a ser dels familiars o del metge i no es demana el consentiment, no es 
respecta la llibertat individual que es pretenia defensar. En llocs on 
l’eutanàsia és legal la situació s’acaba descontrolant, com a Holanda, 
on són freqüents les “eutanàsies involuntàries”: no demanades pel 
pacient però aplicades per acabar amb seva vida, llavors els pacients 
tenen por d’anar a l’hospital. 
En contra d’una llei despenalitzadora de l’eutanàsia s’han manifestat, 
entre altres, el Consell General de Col·legis de Metges, el Comitè de 
Bioètica d’Espanya, la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives, 
l’Organització Mundial de la Salut i l’Associació Mèdica Mundial. 
Entitats formades per persones de molt diverses cultures i religions. 
Recordem que quan un malalt ingressa a l’hospital, a vegades, et 
diu que així no es pot viure. Quan porta uns pocs dies amb un bon 
tractament pal·liatiu deixa de demanar que vol morir. 
 
 

 

 
«Vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús» 
Hoy, el Evangelio tiene el tono de un cuento popular. Las rondallas 
empiezan así: «Había una vez...», se presentan los personajes, la 
época, el lugar y el tema. Ésta llegará al punto álgido con el nudo de la 
narración; finalmente , hay el desenlace. 

 

San Lucas, de modo semejante, nos cuenta, con tono popu 
-lar y asequible, la historia más grande. Presenta, no  una 
narración  creada   por la imaginación , sino una realidad 
tejida por el mismo Dios con colaboración humana. El punto 
álgido es: 

 

http://parroquiasarria.free.fr/txtaltreutanasia.html


 

 
«Vas a dar a luz u n h i jo, a quien pondrás por nombre Jesús 

» (Lc 1,31). 

Este mensaje nos dice que la Navidad está ya cercana. 
María nos abrirá la puerta con su colaboración en la obra de 
Dios. La hu milde doncella de Nazaret escucha sorprendida el 
anuncio del Ángel. Precisamente rogaba que Dios enviara       
pronto al Ungido, para salvar el mundo. Poco se imaginaba , en 
su modesto entendimiento, que Dios la escogía justamente a 
Ella para realizar sus planes. 

María vive unos momentos tensos, dramáticos, en su 
corazón : era y quería permanecer virgen ; Dios ahora le propon 
euna maternidad. María no lo entiende: 

«¿Cómo se hará eso?» (Lc 1,34), pregunta. El Ángel le  
dice que virginidad y  maternidad no se contradicen ,sino que, 
por la fuerza del Espíritu Santo, se integran perfectamente. No 
es que Ella ahora lo entienda mejor. Pero ya le es suficiente, 
pues el prodigio será obra de Dios:«A Dios nada le es 
imposible» (Lc 1,38). Por eso responde: «Que se cumplan en 
mi tus palabras»  (Lc 1,38).  ¡Que  se cumplan! ¡Que se haga! 
¡Fiat! Sí.Total aceptación de la Voluntad de Dios,medio a  tien 
tas,  pero  sin con diciones. 

En aquel mismo instante, «la Palabra se hizo Carne y         
habitó entre nosotros» (Jn 1,14). Aquel cuento popular devien a 
un mismo tiempo la realidad más divina y más humana. Pablo 
VI escribió el a ñ o 1 9 7 4 : 

«En María vemos la respuesta que Dios da al misterio del 
hombre; y  la pregunta que  el hombre  hace sobre Dios y la 
propia vida». 

 
Fray Josep Mª Massana i Mo la OFM (Barcelona) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORARIS DE DESPATX PARROQUIAL 

 
 

 
 

DISSABTE 19 20h. MISSA FAMILIAR 

DIUMENGE 20 11h. 

13h. 

Emilia Touzòn Arza. 

Joaquim,María, Nicolàs i Felisa. 

DIJOUS 24 

Vigilia de 

Nadal 

18’30 h. 

20h. 

MISSA FAMILIAR DE NADAL 

MISSA DEL GALL ANTICIPADA 

DVENDRES 25 

NADAL 

NAVIDAD 

11h. 
 

 
13h. 

Esposos Pere Pruna i María Pons i 

germans Pere-Antón i María-Antonia 

Pruna Pons. 

María-Guadalupe Méndez Barrera 

DISSABTE 26 19h.  

DIUMENGE 27 

Sag. Familia 

11h. 

13h. 

Pro populo 

Joaquim, María, Nicolàs i Felisa. 

AQUEST DISSABTE I DIUMENGE COL·LECTA EXTRA 

PER CÀRITAS DIOCESANA 

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

 

La donem als  familiars Na Francisca Fernández  Fernández  i 
desitgem que la difunta gaudeixi de la Vida eterna a la casa del Pare. 

 

“Us desitgem que visqueu 
un sant i bon Nadal 

amb tots els que us 
envolten” 

CONDOLENÇA 

INTENCIONS DE LES MISSES 


