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MANIFEST PER LA CURA DE LA VIDA I CONTRA L’EUTANASIA 

 
El dimecres 23 de juny es va presentar el manifest dels religiosos sanitaris que preñen el compromís 

de l´alleujament del patiment, la cura de la vida i el rebuig de l´eutanàsia. Les entitats que ho 
presentaren van ser: Germans Camils, Orde de Sant Joan de Déu, Federació de residències LARES, 
CONFER i Hospitals Catòlics de Madrid. 

A continuació presentem alguns punts del manifest:Institucions religioses dedicades a l'assistència 
sanitària que oferim a la societat un compromís constant i fefaent, des de sempre, amb la cura de les 
persones en el període final de la seva vida o d'aquelles persones amb greus discapacitats i limitacions 
funcionals, davant la promulgació d'una Llei d’Eutanàsia a Espanya, 

Constatem: 
Que la vida és un bé i un valor fonamental sobre el qual se sustenta la persona, per això el seu 

respecte és imprescindible per fer possible una convivència social en pau. Ningú no està legitimat 
moralment a suprimir o provocar la mort d'un semblant. 

Que la vida humana té els seus límits, tant temporal com pel que fa a les condicions concretes en 
què es desenvolupa. 

Que la societat, mitjançant la solidaritat, pot fer possible que persones amb vides fràgils o molt 
limitades es trobin integrades i acollides en l'entorn social i familiar proper, aconseguint una experiència 
de confort vital adequat per viure-la amb esperança. Per això són necessàries actituds de compromís 
interpersonal solidari amb els malalts i persones discapacitades, i recursos suficients sanitaris i socials 
que facin possible l'afrontament efectiu d'aquestes situacions. 

Que el dolor i la mort, de fet, no poden ser els criteris últims que mesurin la dignitat humana, ja que 

aquesta dignitat és pròpia de cada persona, pel sol fet de ser un "ésser humà" i no hauria d'estar 

subjecta a condicions subjectives atribuïdes per la pròpia persona ni pel seu entorn. 
Declarem: 
Que accelerar la mort, ja sigui per acció o per omissió de tractaments i cures deguts a qualsevol 

persona a la fi de la seva vida o en situació de greu discapacitat, ens sembla un dany irreparable que no 
estem disposats a infringir a ningú.  

Que facilitar una acció suïcida o una actuació homicida, encara que aquesta actuació sigui 
sol·licitada i acceptada pel propi interessat, és un error, perquè suposa un menyspreu per la dignitat 
humana, ja que suprimeix la persona a mans d'altres persones. 

 

 
 
 
 
 



 
Oferim: 
 
La nostra hospitalitat, la nostra capacitat d'acompanyament i cura de la persona malalta en les fases 

terminals de la vida de manera que se l'ajudi respectant i promovent sempre la seva inalienable dignitat 
humana, la seva crida a la transcendència i, per tant, el valor suprem de la seva mateixa existència. 

El nostre compromís amb la humanització de la cura de la vida de les per- sones sense pretendre 
allargar-la, quan ja arriba la inevitable hora de la mort, i sense provocar la o  escurçar-la 
irresponsablement. 

El nostre acompanyament integral, que ajudi a viure el propi procés de morir intentant alleujar el 
sofriment des de totes les dimensions de l'ésser humà. En aquest context, la sedació pal·liativa 
correctament indicada, quan no són efectives altres mesures,i  administratives previ consentiment del 
pacient,   respecta i humanitza el procés de la fi de la vida mitigant el patiment intens i incoercible.  

 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO:Mc 6,1-6 
 

«Y se extrañó de su falta de fe» 
 

    Hoy la liturgia nos ayuda a descubrir los sentimientos del Corazón de Jesús: «Y se 
extrañó de su falta de fe» (Mc 6,6). Sin lugar a dudas, a los discípulos les debió impresionar 
la falta de fe de los conciudadanos del Maestro y la reacción del mismo.  
    Parecía lo más normal que las cosas hubieran sucedido de otra manera: llegaban a la 
tierra donde había vivido tantos años, habían oído contar las obras que realizaba, y la 
consecuencia lógica era que le acogieran con cariño y confianza, más dispuestos  que los 
demás a escuchar sus enseñanzas. Sin embargo, no fue así, sino todo lo contrario: «Y se 

escandalizaban a causa de Él» (Mc 6,3).  
    La extrañeza de Jesús por la actitud de los de su tierra, nos muestra un 
corazón que confía en los hombres, que espera una respuesta y al que no 
deja indiferente la falta de la misma, porque es un corazón que se da 
buscando nuestro bien. Lo expresa muy bien san Bernardo, cuando 
escribe: «Vino el Hijo de Dios e hizo tales maravillas en el mundo que 
arrancó nuestro entendimiento de todo lo mundano, para que medite -mos 
y nunca cesemos de ponderar sus maravillas. Nos dejó unos horizontes 
infinitos para solaz de la inteligencia, y un río tan caudaloso de ideas que 
es imposible vadearlo. ¿Hay alguien capaz de comprender por qué quiso 

morir la majestad suprema para darnos la vida, servir Él para reinar nosotros, vivir 
desterrado para llevarnos a la patria, y rebajarse hasta lo más vil y ordinario para 
ensalzarnos por encima de todo?». 
    Podría pensarse en lo que hubiera cambiado la vida de los habitantes de Nazaret si se 
hubieran acercado a Jesús con fe. Así, tenemos que pedirle día a día como sus discípulos: 
«Señor, aumenta nuestra fe» (Lc 17,5), para que nos abramos más y más a su acción 
amorosa en nosotros. 

P. Joaquim Petit Llimona, L.C.(Barcelona) 
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INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

 DISSABTE   3 20h. Pro populo 

 DIUMENGE 4 11h. 
13h. 

Claudia Casals Pagés 
Alejandro Luque López  

 DILLUNS       5 20h. Francesc, Josep i Mª Carme 

 DIMARTS      6 20h. Francesc, Josep i Mª Carme 

 DISSABTE   10  20h. Jorge-Juan Sebastiani Portugal (1è aniv.) 

 DIUMENGE 11   11h. 
13h. 

 
Pro populo 

 DILLUNS     12 20h. Missa en temps de Pandèmia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REUNIÓ 
 

Consell Parroquial  dia 5 a les 20’35h. 
 

PREGUEM 
 

Per tots els que pateixen els efectes mèdics, psicològics, econòmics i socials de la pandèmia, i 
per tots els que treballen per atendre’ls. Que superem la incertesa i el desànim amb 
responsabilitat i amb esperança, i que Déu ens protegeixi i ens ajudi.  
 

AVUI  DIUMENGE  COL·LECTA  EXTRA  DEL  PRIMER  DIUMENGE  DE  MES 

 
 

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.  
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

E-Mail: santjust664bisbatsantfeliu.cat    www.santjust.org/parroquia 
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