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Nou “Testament Vital” , no al dolor i no a l’eutanàsia 
 

Los obispos reunidos en asamblea, del 19 al 23 de abril, han presentado el texto 
actualizado de “Testamento Vital” que dice: “si llegara a padecer una enfermedad grave e 
incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación 
crítica; que se me administran los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar 
el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de 
sus formas, sea la eutanasia o el “suicidio médicamente asistido”, ni que se me prolongue 
abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte”. 
También se pide “ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y para ello 
solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren los sacramentos 
pertinentes”. 
  

ELS  METGES  I  L’EUTANÀSIA 
 

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, davant l’aprovació de la llei de l’eutanàsia, 
va presentar un comunicat que aporta elements molt interessants per tots. A continuació 
presentem alguns punts de l’escrit: 
1. Existeix un ampli consens a l’hora d’assumir que un dels objectius de la medicina del 
segle XXI, a més de prevenir i curar malalties, és el d’ajudar les persones a pal·liar el dolor 
i el patiment, sobretot al final de vida, com ja va apuntar l’investigador i expert en ètica 
biomèdica Daniel Callahan al Hastings Center Report l’any 1996 i en publicacions posteriors 
(...).  
 

2. Hi ha prou gruix de coneixement per identificar precoçment la persona malalta que es troba 
en situació de final de vida, així com per posar en marxa la planificació de decisions 
anticipades (PDA) amb el final de vida digne, sense intervencions fútils i d’acord amb els 
seus valors i preferències.  
 

També hi ha prou doctrina sobre les competències necessàries per comunicar-se amb 
empatia amb el malalt, per conèixer els seus valors, temors, inquietuds i preferències, així com 
per atendre les seves necessitats físiques, psíquiques i espirituals. Hi ha prou base legal i 
deontològica per evitar l’obstinació terapèutica mitjançant l’adequació de l’esforç terapèutic, així 
com per alleujar el patiment, si és necessari mitjançant la sedació. (...) 
 

Però no totes les persones que ho necessiten tenen accés a les cures pal·liatives. Les 
autoritats sanitàries tenen aquí una assignatura pendent i una gran responsabilitat per, 
esmerçant voluntat, imaginació, formació i recursos, capgirar el “com” moren moltes persones. 
Ningú no hauria de desitjar la mort per la manca d’accés a cures pal·liatives. Per això, es fa 
necessari, i així ho reivindiquem, que l’atenció pal·liativa en el final de vida sigui 



universalment accessible i, per tant, que es comprometin els recursos públics suficients per 
materialitzar-la adequadament. 
 

La visió integral del malalt exigeix, a més, contemplar també el vessant familiar, social i 
econòmic del seu benestar, així com valorar les condicions que permetin viure bé una malaltia 
greu, sense mancances importants prèvies a la mort. Situacions de precarietat poden 
condicionar la llibertat de decisió individual. Per tant, les autoritats polítiques no poden eludir la 
seva responsabilitat en el complet desenvolupament previ de la llei de dependència. 
 
4. Cal garantir la llibertat de consciència del metge, en tant que dret fonamental, establint 
mecanismes que respectin el dret a l’objecció de manera reglada i planificada, evitant que 
pugui ser discriminat en el seu lloc de treball per raons de consciència.  
El registre administratiu previst de professionals sanitaris objectors de consciència en l’ajut a 
morir pot no garantir la preservació d’aquest dret constitucional: la seva creació no sembla 
una solució ni idònia (el registre no reflectiria totes les situacions posibles i, d’altra banda, 
sense el registre es garanteix igualment l’efectivitat i la qualitat de l’acte de l’ajut a morir), ni 
necessària (hi ha mesures menys costoses que no restringirien el dret a la llibertat de 
consciència), ni supera, en definitiva, un judici de proporcionalitat. 
 

 

 
 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO , Mc 16, 15-20     
 

«El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de 
Dios» 

 

Hoy en esta solemnidad, se nos ofrece una palabra de 
salvación como nunca la hayamos podido imaginar. El Señor 
Jesús no solamente ha resucitado, venciendo a la muerte y al 
pecado, sino que, además, ¡ha sido llevado a la gloria de Dios! 
Por esto, el camino de retorno al Padre, aquel camino que 
habíamos perdido y que se nos abría en el misterio de 
Navidad, ha quedado irrevocablemente ofrecido en el día de 
hoy, después que Cristo se haya dado totalmente al Padre en 
la Cruz. 
 

¿Ofrecido? Ofrecido, sí. Porque el Señor Jesucristo, antes de 
ser llevado al cielo, ha enviado a sus discípulos amados, los 
Apóstoles, a invitar a todos los hombres a creer en Él, para 

poder llegar allá donde Él está. «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a 
toda la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará» (Mc 16,15-16). 
 
Esta salvación que se nos da consiste, finalmente, en vivir la vida misma de Dios, 
como nos dice el Evangelio según san Juan: «Ésta es la vida eterna: que te conozcan a 
ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo» (Jn 17,3). 
 

Pero aquello que se da por amor ha de ser aceptado en el amor para poder ser recibido 
como don. Jesucristo, pues, a quien no hemos visto, quiere que le ofrezcamos nuestro 
amor a través de nuestra fe, que recibimos escuchando la palabra de sus ministros, a 
quienes sí podemos ver y sentir. «Nosotros creemos en aquel que no hemos visto. Lo 
han anunciado aquellos que le han visto. (...) Quien ha prometido es fiel y no engaña: 
no faltes en tu confianza, sino espera en su promesa. (...) ¡Conserva la fe!» (San 
Agustín). Si la fe es una oferta de amor a Jesucristo, conservarla y hacerla crecer hace 
que aumente en nosotros la caridad. 

 

Lluc Torcal. Monje del Monasterio de Sta. Mª de Poblet.Fray  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE    15 20h. Gemma  Cartró  Campamà i Jaume Cartró Vives 

 DIUMENGE  16 11h. 
13h. 

Joan i Angelina 
Pro populo 

DIMARTS     18 20h. germans  Just  i  Concepció  Amigó i Rius  

DISSABTE    22 20h. difunts familia Junquera-Ezquerra 

DIUMENGE  23 
Pentecosta 

11h. 
13h. 

 
Pro populo.  Cantada per Just Gospel Cor 

 
 

 

ELS  ALIMENTS  DE  CÀRITAS 
 

Aquest mes de maig es repartiran aliments, des del “Rebost de Càritas”, a 60 famílies, que 
suposen 125 persones. Moltes gràcies a tots els que ho feu possible amb el vostre treball com 
a voluntaris i amb les vostres aportacions d´aliments o econòmiques.  
Donatius: CaixaBank, ES42 2100 0277 6902 0038 9537. 
 
 

RECOMENDAMOS LA PELÍCULA  “VIVO”   
 

En cines actualmente. 
Son cuatro historias, reales, de personas que se encontraron cara a cara con alguien que 
muchos no logran ver… aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles aseguran que está 
VIVO y les ha devuelto la vida. Si escuchas le podrás oír y, si miras, le podrás ver, 
porque, aunque cueste creerlo: Ahí hay vida. 
 

 

El grup "Just Gospel Cor" interpretarà els cants de la Missa del dia 23, festa de 

Pentecosta, a les 13h. 
 
 
 

Resultat de la col·lecta  extra per  la PARRÒQUIA de maig: 681.10 € 
 
 

Despatx parroquial, 
 Dimarts i Dijous de 18 a 19,30h. 

Horari de misses : de dilluns a dissabte a les 20h., 
 diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 

Sant Rosari: de dilluns a dissabte 19,30h. i diumenge 12,30h. 
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