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DECLARACIÓ DELS BISBES DE LES DIÒCESIS AMB SEU A 
CATALUNYA SOBRE LA LLEI DE L’EUTANÀSIA 

 

«El dia 25 de juny entrarà en vigor la Llei Orgànica 3/2021 de 
regulació de l’eutanàsia l’eutanàsia. No és fàcil ni senzill abordar 
el final de vida ni el patiment.  
L’Església Catòlica, des dels seus orígens, ha tingut cura de les 
persones en situacions d’especial fragilitat i vulnerabilitat tant en 
l’àmbit sanitari com social. És des d’aquest compromís de servei 
constant a la societat que vol oferir una paraula davant l’eutanàsia.  
L’Església Catòlica demana la promoció de les cures pal·liatives i 
el desplegament efectiu de la llei de dependència, donant 

realment cobertura a les 
necessitats dels malalts i 
les seves famílies.  
Davant les situacions de 
patiment i de final de la 
vida, és clau l’atenció 
integral, abordant 
patiment físic, psicològic, 
espiritual i social, i no 

perllongant la vida per tots els mitjans possibles.  
En aquest context, és important clarificar que no són eutanàsia 
aquelles accions, com la sedació, encaminades a mitigar el dolor 
o altres símptomes ni tampoc no ho són la retirada o no aplicació 
de tractaments desproporcionats, inadequats o fútils.  
L’objectiu de l’eutanàsia és acabar amb la vida de la persona de 
forma directa i intencional. Des de la convicció que la vida és un  
 

 
do de Déu que cal respectar, el compromís de l’Església és el 
d’ajudar a les persones a viure més d’acord amb la seva dignitat  
intrínseca i afavorir el seu major benestar, especialment en situa- 
cions de proximitat de la mort o de sofriment.  
 
Aquestes situacions representen un desafiament per a malalts i 
famílies. És desitjable reflexionar-ne des dels propis valors i 
creences, i deixar-ne constància per escrit en el Document de 
Voluntats Anticipades, on es pot especificar tant el rebuig a 
l’eutanàsia com a les accions destinades a perllongar el procés de 
mort. 
  
En aquest sentit suggerim signar el Document de Voluntats 
Anticipades elaborat per la Conferència Episcopal i que, 
properament, es facilitarà a les parròquies i comunitats amb les 
degudes orientacions. Altrament, recomanem als professionals 
sanitaris que es plantegin el seu dret d’objecció de consciència 
davant d’aquesta llei».  
Barcelona, 16 de juny de 2021 

 

 

Mons. Agustí Cortés ens ha escrit dient que els bisbes “hem 
cregut convenient fer difusió d’aquesta declaració per ajudar al 
Poble de Déu en la seva orientació davant un fet tant greu”. I prega 
que “el contingut de dita declaració sigui difosa pel mitjà que 
cregueu més convenient: llegint-la en les celebracions dominicals, 
incloent-la en els vostres fulls parroquials o per altres mitjans.  

+ Agustí Cortés Soriano 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO: Mc 4,35-41 
 

«Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» 
 

Hoy -en estos tiempos de «fuerte borrasca»- nos vemos 
interpelados por el Evangelio. La humanidad ha vivido 
dramas que, como olas violentas, han irrumpido sobre 
hombres y pueblos enteros, particularmente durante el siglo 
XX y los albores del XXI. Y, a veces, nos sale del alma 
 



 
 preguntarle: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» 
(Mc 4,38); si Tú verdaderamente existes, si Tú eres Padre, 
¿por qué ocurren estos episodios? 
Ante el recuerdo de los horrores de los campos de 
concentración de la II Guerra Mundial, el Papa Benedicto se 
pregunta: «¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué 

permaneció callado? ¿Cómo pudo 
tolerar este exceso de destrucción?». 
Una pregunta que Israel, ya en el 
Antiguo Testamento, se hacía: «¿Por 
qué duermes? (…). ¿Por qué nos 
escondes tu rostro y olvidas nuestra 
desgracia?» (Sal 44,24-25). 
Dios no responderá a estas preguntas: 
a Él le podemos pedir todo menos el 
porqué de las cosas; no tenemos 
derecho a pedirle cuentas. En realidad, 

Dios está y está hablando; somos nosotros quienes no 
estamos [en su presencia] y, por tanto, no oímos su voz. 
«Nosotros -dice Benedicto XVI- no podemos escrutar el 
secreto de Dios. Sólo vemos fragmentos y nos equivo amos 
si queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese 
caso, no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos 
sólo a su destrucción ». 
  

En efecto, el problema no es que Dios no exista o que no 
esté, sino que los hombres vivamos como si Dios no 
existiera. He aquí la respuesta de Dios: «¿Por qué estáis 
con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?» (Mc 4,40). Eso dijo 
Jesús a los apóstoles, y lo mismo le dijo a santa Faustina 
Kowalska: «Hija mía, no tengas miedo de nada, Yo siempre 
estoy contigo, aunque te parezca que no esté». 
 

No le preguntemos, más bien recemos y respetemos su 
voluntad y…, entonces habrá menos dramas… y, 
asombrados, exclamaremos: «¿Quién es éste que hasta el 
viento y el mar le obedecen?» (Mc 4,41). -Jesús, en ti confío! 
 

 Rev. D. Antoni Carol i Hostench (Sant Cugat del Vallès . 

 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

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

  DIUMENGE  20              11h. 
12h. 
13h. 

Difunts  familia Junquera-Ezquerra 
Conferencia  
Pro  populo 

DILLUNS       21 20h. Francesc, Josep i Mª Carme 

DIMARTS      22 20h. Pepita Ribalta Vda. Modolell 

 DISSABTE   26  20h. 
 

DIUMENGE   27 11h. 
13h. 

Pro  populo 
Isabel Muriano Soliers 

 
 

CONDOL 
 

El domen als familiars de: Isabel Borrajo Esteve, Celia Varela García, Pepita 
Salvat Valls, Antonio Gómez Castro, Rufina García Carretero, Ángel-
Enrique Lanceros Salcedo, Encarnación Calvo Quesada, Isabel Acosta 
Cobos, Dolores Mañalich Aguilar i Amalia Morrales Suarez. I desitgem que 
els difunts i difuntes gaudeixin de la Vida eterna a la casa del Pare. 
        

 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 

   La  col·lecta  extra  d’aquest  mes  per  la  Parròquia  
 a  estat  de  410.54 €   

 

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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