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MÉS  AVORTAMENT  A  EUROPA? 
 

Malgrat les protestes, el Parlament Europeu aprova un informe a favor de 
l´avortament.  

La Conferència de Bisbes de la Unió Europea (Comece) ha comentat l'aprovació en el 
Parlament Europeu de l'Informe Matic sobre la salut i drets reproductius i sexuals. Barrios 
Prieto, secretari de la Comece, ha manifestat que és “inacceptable que l'accés a 
l'avortament pugui prevaler sobre l'objecció de consciència. Els no nascuts tenen el dret 
fonamental a la vida. Està molt absent el nen no nascut, privat del seu dret fonamental a la 
vida”. 

Barrios es pregunta "Com és possible que una Europa que té arrels cristianes, una 
Europa que posa en primer lloc la dignitat de 
la persona i quan el projecte europeu es 
caracteritza precisament per la defensa de la 
vida i de l'ésser humà, de l'home i de la dona, 
vegi l'avortament com un dret? "  

L' "Informe Matic" és un text, no vinculant 
per als estats membres, que equipara 
l'avortament a un dret fonamental i considera 
les lleis restrictives d'alguns estats membres 
com una violació dels drets humans i una 
forma de violència de gènere.  La resolució, 
que va votada pel Parlament, aprovada amb 
378 vots a favor, 255 en contra i 42 

abstencions, també demana que es garanteixi l'accés universal a l'avortament segur i legal 
a tots els Estats membres. 

"Això és un gran error" 
És evident, per tant, que l'Església vol que es promogui el dret a la salut, però el 

problema és incloure en aquest àmbit també l'avortament, considerat gairebé en el 
document com un dret fonamental. Crec que és un gran error i el fet que els parlamentaris 
hagin votat a favor d'aquest text és preocupant". 

No existeix el dret a l'avortament 
"No hi ha cap tractat internacional" que contempli el "dret humà a l'avortament", 

subratllen els bisbes europeus.  
La llibertat de consciència s'ha de respectar sempre 
En la resolució del Parlament Europeu es diu que "lamenten que la pràctica comuna en 

alguns Estats membres permeti el personal mèdic i de vegades a institucions mèdiques 
senceres prestar serveis sanitaris sobre la base de l'anomenada objecció de consciència", 
el que posaria en perill "la vida i els drets de les dones". "Això no és acceptable", subratlla 
Barrios.  

"L'objecció de consciència inclou per nosaltres no només el dret del treballador sanitari 
individual", explica, "sinó també el dret d'una institució que té la seva pròpia missió, la 
seva pròpia vocació i no pot lligar-se a una cosa que veu precisament com contrari als 
seus principis fonamentals".  El dret a l'objecció de consciència procedeix precisament del 
dret fonamental a la llibertat religiosa i la llibertat de pensament i s'ha de respectar sempre. 



Un canvi de mentalitat que preocupa 
"La votació de l'informe Matic va ser molt disputada, la diferència entre el sí i el no, no va 

ser tan gran", continua el secretari general de la COMECE, "però, aquesta deriva és 
preocupant". "Mostra una crisi antropològica, posa en qüestió una forma d'entendre a 
l'ésser humà. Aquesta votació de Parlament Europeu, encara que sigui un document no 
vinculant, és preocupant, perquè hi ha un canvi de mentalitat a l'hora de veure les coses". 
En aquesta resolució, subratllen els bisbes, està molt absent el nen no nascut, privat del 
seu dret fonamental a la vida, com tot ésser humà. 

´ 

 
 
 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO: Mc 6, 7-13 
 

“Jesús llamó a los Doce y comenzó a enviarlos 
de dos en dos” 

Hoy, Domingo XV (B) del tiempo ordinario, leemos en el Evangelio que Jesús envía a los Doce, 
de dos en dos, a predicar. Hasta ahora han acompañado al Maestro por los caminos de 
Galilea, pero ha llegado la hora de comenzar la difusión del Evangelio, la Buena Nueva: la 
noticia de que nuestro Padre Dios nos ama con un amor infinito y que nos ha traído a la vida 
para hacernos felices por toda la eternidad.  

Esta noticia es para todos. Nadie ha de quedar al margen de la enseñanza liberadora de Jesús. 
Nadie queda excluido del Amor de Dios. Es necesario llegar hasta el último rincón del mundo. 
Hay que anunciar el gozo de la salvación plena y universal, por medio de Jesucristo, el Hijo de 
Dios hecho hombre por nosotros, muerto y resucitado y presente activamente en la Iglesia. 

Equipados con «poder sobre los espíritus inmundos» (Mc 6,7) y con un bagaje casi inexistente 
-«Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón: ni pan, ni alforja, ni 
calderilla en la faja; sino: ‘Calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas’» (Mc 6,8)- inician la 
misión de la Iglesia. La eficacia de su predicación evangelizadora no vendrá de influencias 
humanas o materiales, sino del poder de Dios y de la sinceridad, de la fe y del testimonio de 
vida del predicador. «Todo el impulso, la energía y la entrega de los evangelizadores provienen 
de la fuente que es el amor de Dios infundido en nuestros corazones con el don del Espíritu 
Santo» (San Juan Pablo II). 

Hoy en día, la Buena Noticia no ha llegado todavía a todas partes, ni con la intensidad que era 
necesaria. Se ha de predicar la conversión, hay que vencer a muchos espíritus malignos. 
Quienes hemos recibido la Buena Noticia, ¿lo sabemos valorar? ¿Somos conscientes de ello? 
¿Estamos agradecidos?. 

Sintámonos enviados, misioneros, urgidos a predicar con el ejemplo y, si fuera necesario, con 
la palabra para que la Buena Nueva no falte a quienes Dios ha puesto en nuestro camino.  

Rev.D.Jordi Sotorra i Garriga. (Sabadell) 
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INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

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

 DIUMENGE  11 11h. 
13h. 

Pro populo 
Esposos María Ruth i  Wiilber t Muelles 

 DILLUNS     12 20h. Missa en temps de Pandèmia   

 DISSABTE   17  20h. Difunts família Junquera-Ezquerra 

 DIUMENGE 18   11h. 
13h. 

 
Pro populo 

 DILLUNS     19 20h. 
 

 

 

 

 

 



AVIS 
 

 A Partir del Diumenge 25 de Juliol fins el 29 d’Agots Inclusius. El horari de misses serà 
nomes els diumenges a les 11’30h. 
 

FRASSES DEL PAPA FRANCESC.  Homilía, 23-10-2013  
 

Todas las familias tenemos necesidad de Dios: todos, todos. 
Necesidad de su ayuda, de su fuerza,de su bendición, de su misericordia, 
de su perdón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  col·lecta  extra  d’aquest  mes  per  la  Parròquia a  estat  de  441,97 € 
 
 
 
 

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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