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TESTAMENT  VITAL. SUGGERIMENTS  PRÀCTICS 
 

El "Testament Vital" o Document de voluntats anticipades és l'expressió escrita de la voluntat 
d'un pacient sobre els tractaments mèdics que desitja rebre, o d'aquells que no està disposat a 
acceptar, en l'etapa final de la vida. 
No tots els testaments vitals diuen el mateix i la Conferència Episcopal Espanyola proposa 
un model que convida a signar. Aquest testament vital també demana els tractaments adequats 

per pal·liar els sofriments  que no es prolongui el procés 
de morir, que no s'apliqui l'eutanàsia i que es faciliti 
l'atenció religiosa. 
Es presenten, a continuació, alguns suggeriments 
pràctics per facilitar la seva realització i la seva posterior 
inscripció en el registre, un pas important perquè el 
coneguin els professionals sanitaris i es tingui en 
compte. 
1. Cada Comunitat autònoma té les seves normes i 

s'han de consultar. 
2. Es pot signar davant el notari o davant tres testimonis. 
3. Els testimonis han de ser persones que no convisquin amb el titular, ni familiars (com pares, 
avis, germans o l´espòs/a del declarant. Tampoc podrà ser testimoni qui comparteixi un negoci 
amb el qui fa la declaració. Els testimonis han d'adjuntar fotocòpia compulsada del seu DNI. 
4. Si ho fan davant de tres testimonis, després, convé 
presentar-lo per la seva inscripció al registre oficial 
de voluntats anticipades. A Catalunya es pot presentar 
en els ambulatoris o en els hospitals. Per a això 
s'haurà d'emplenar una sol·licitud d'inscripció que serà 
proporcionada en el propi centre de salut. 
5. És convenient, encara que opcional, designar un o 
dos representants legals per si el pacient estigués 
inconscient. Aquests sí que poden ser familiars.   
6. És convenient que es lliuri una còpia al metge i als 
parents més propers (marit o dona, fills, etc.). Es 
recomana que aquesta còpia sigui còpia del document presentat en el registre, on consti el 
segell o un justificant d'haver-ho presentat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO: Mc 4,26-34 
 

 

«El Reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra» 
 

Hoy, Jesús nos ofrece dos imágenes de gran intensidad espiritual: la parábola del 
crecimiento de la semilla y la parábola del grano de mostaza. Son imágenes de la vida 
ordinaria que resultaban familiares a los hombres y mujeres que le escuchan, 
acostumbrados como estaban a sembrar, regar y cosechar. Jesús utiliza algo que les 
era conocido la agricultura para ilustrarles sobre algo que no les era tan conocido: el 
Reino de Dios. 
 

Efectivamente, el Señor les revela algo de su reino espi- 
ritual. En la primera parábola les dice: «El Reino de Dios es como un hombre que echa 
el grano en la tierra» (Mc 4,26). E introduce la segunda diciendo: «¿Con qué 
compararemos el Reino de Dios (…)? Es como un grano de mostaza» (Mc 4,30).  
La mayor parte de nosotros tenemos ya poco en común con los hombres y mujeres del 
tiempo de Jesús y, sin embargo, estas parábolas siguen resonando en nuestras mentes 
modernas, porque detrás del sembrar la semilla, del regar y cosechar, intuimos lo que 
Jesús nos está diciendo: Dios ha injertado algo divino en nuestros corazones humanos.  
 

¿Qué es el Reino de Dios? «Es Jesús mismo», nos recuerda Benedicto XVI. Y nuestra 
alma «es el lugar esencial donde se encuentra el Reino de Dios». ¡Dios quiere vivir y 

crecer en nuestro interior! Busquemos la sabiduría de Dios y 
obedezcamos sus insinuaciones interiores; si lo hacemos, entonces 
nuestra vida adquirirá una fuerza e intensidad difíciles de imaginar. 
 

Si correspondemos pacientemente a su gracia, su vida divina 
crecerá en nuestra alma como la semilla crece en el campo, tal 
como el místico medieval Meister Eckhart expresó bellamente: «La 
semilla de Dios está en nosotros. Si el agricultor es inteligente y 
trabajador, crecerá para ser Dios, cuya semilla es; sus frutos serán 
de la naturaleza de Dios. La semilla de la pera se vuelve árbol de 
pera; la semilla de la nuez, árbol de nuez; la semilla de Dios se 

 vuelve Dios». 
 

Fr. Faust Bailo(Toronto, Canadá) 

 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE  12 20h. Pro populo 

 DIUMENGE 13  11h. 
13h. 

Germanes Romero-Gimeno i resta de familiars. 
Irama  Roldán  

 DILLUNS   14 20h. Missa en temps de Pandèmia 

 DISSABTE  19 20h. Nacho Martínez Martínez (13 aniv.) 

 DIUMENGE  20              11h. 
13h. 

difunts  familia Junquera-Ezquerra 
Pro populo 

DILLUNS          21 20h. Francesc, Josep i Mª Carme 

DIMARTS         22 20h. Pepita Ribalta, Vda Modolell 
 
 

 
 

 

 Conferència  

 Què és i què no és l’eutanàsia? 

 Un tema difícil i complex 20 de juny de 2021 a les 12h a l´església. 

                                 Per Mn. Xavier Sobrevia, rector i doctor en Medicina 



 

 

 

Des del dilluns 7 de juny, la Generalitat de Catalunya a establert que l´aforament 
en els llocs de culta pot arribar 

fins al 70% de la seva capacitat. 

En el cas de la nostra església de Sant Just Desvern, es poden seure tres 
persones per banc. 
 

 
 

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. 

Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 
E-Mail: santjust664bisbatsantfeliu.cat    www.santjust.org/parroquia 
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