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Diumenge II de Pasqua.                             11 D’ABRIL DE 2021. Nº 15 
 

¿TENIM UNA OPINIÓ FETA SOBRE 

L’EUTANÀSIA? 
 

Margarita Bofarull, metgessa, religiosa del Sagrat Cor, presidenta de 
l’Institut Borja de Bioètica, assessora del Vaticà en la Pontifícia Acadèmia 
per la Vida i professora de la Facultat de Teologia de Catalunya va oferir 
una xerrada sobre l’eutanàsia, al Monestir de Sant Cugat, en el marc dels 
dijous de Formació per a adults de la Parròquia Sant Pere d’Octavià. 

Bofarull va aclarir molts conceptes relacionats amb la mort i va lamentar la 
forma com s’ha aprovat la llei al Congrés ja que “ha prosperat sense que hi 
hagi hagut cap debat ni parlamentari ni social sobre la mort” i va criticar 
que la comissió de treball no hagués tingut en compte l’informe del comitè 
de bioètica d’Espanya, contrari a la despenalització. I va alertar del perill 
de desprotecció de les persones més vulnerables “aquells que la societat 
descarta o aquells que senten que són una càrrega per les seves famílies”. 

Segons Bofarull, la mort encara és un tabú en la societat: “Ens estem 
acostumant a escoltar xifres de morts però no hi ha un diàleg social sobre 
la mort; i la mort ens interroga a tots sobre el sentit de la vida”. Bofarull va 
comentar que, en el marc d’aquest buit de diàleg, existeix molta confusió 
sobre el significat de l’eutanàsia i “moltes persones quan diuen “vull 
l’eutanàsia” en realitat demanen no patir, tenir una bona mort. I això és 
possible amb altres opcions, com la sedació pal·liativa” 

Bofarull va lamentar que aquí a l’Estat Espanyol encara no les tenim 
garantides. En aquest sentit, va destacar que a Espanya, s’ha calculat que 
en un any, abans de la pandèmia, havien mort 80.000 persones sense rebre 
les cures pal·liatives que necessitaven. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 10.- Sant Ezequial, profeta. Sant Dimes, el bon lladre.  
 

Vespre (festiva), 20 h.-  Beat Pere Tarrés en acció de gràcies; 
Teresina Baqués Ollé; 
Dolores Prats i Josep Ferrés. 

 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE II DE PASQUA. 
9 h.- Josep Martí Solanes Yherla (7è. aniversari); 
      Vicenç Ferrés; 
      Carme Parés (13è aniv.) i espòs Vicenç. 
 

12:30 h.- Víctor Hernando i Jaume Mompart. 
 

Dilluns dia 12.- Sant Juli I, papa 
Vespre, 20 h.- Difunts família Prat Salvans 
 

Dimarts dia 13.- Sant Hermenegild 
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.- Celebració de Paraula i Comunió 
 

Dimecres dia 14.- Santa Domnina, verge i màrtir 
Matí, 9 h.-  Missa 
 

Vespre, 20 h.- Josep Torras Rusinés (6è. aniversari) 
 

Dijous dia 15.- Santa Basilissa i Anastàsia, màrtirs  
Matí, 9 h.-  Josep M. Aymerich Costa 
Vespre, 20 h.-  Celebració de la Paraula i Comunió. 
 
Divendres dia 16.- Santa Engràcia, verge i màrtir  
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dissabte dia 17.- Sant Anicet, papa i màrtir  
Vespre (festiva), 20 h.- Oleguer Boloix (1r aniv.) 
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE III DE PASQUA 
9 h.- Missa 
12:30 h.- Isidre Prats i Maria Almirall; 
     Vicenç Ferrés; 
     Eleuteri Termes (sant) 
 

 

 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-margarita-bofarull-membre-ordinari-academia-vida
https://www.catalunyareligio.cat/ca/eutanasia-fer-excepcio-norma


Bofarull va explicar amb detall com les cures pal·liatives ajuden a evitar el 
patiment dels malalts i contribueixen a donar-los una bona mort, un bon 
final. Per això, va insistir en la necessitat de formació, tant de la societat 
com dels futurs professionals de la salut en els temes relacionats amb el 
final de la vida i els pal·liatius. 

Margarita Bofarull va concloure recordant un dels aspectes més importants 
i necessaris de la vida cristiana, en el món actual, com és el fet que la vida, 
a més de ser un bé individual, també és un bé comunitari i va assegurar 
que “si vivim en autèntica comunitat hi haurà menys peticions d’eutanàsia”. 

(Resum tret del “Catalunya Religió”) 
 

 
 

 OBRES MAJORS DE CONSERVACIÓ 
Ben aviat començaran les obres a la nostra església parroquial. 
Obres exteriors, façanes, neteja campanar, sanejat de teulada, 
neteja de canals i impermeabilització, seguretat, sistema anticoloms 
a cornisa, rosassa i portalada d’entrada, etc. etc. etc. 
Unes obres que potser no són de lluïment, però molt necessàries per 
aturar el deteriorament d’aquesta església que tant estimem. 
El Consell d’assumptes econòmics de la parròquia, amb el beneplàcit 
del Consell pastoral, han cregut que ara era un bon moment per tirar 
endavant aquestes obres de conservació: veuen que amb el fons 
rebut de les antenes i comptant amb la col·laboració que sempre hi 
ha hagut per part dels feligresos no és arriscada aquesta proposta. 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de la Núria Prats Escala, viuda de Joan 
Costa Ubach, la qual va morir el dia 8, a l’edat de 91 anys. Les 
exèquies s’han celebrat aquest dissabte, en el marc de la parròquia 
on ella sempre hi ha ocupat el seu lloc, on sempre hi ha celebrat la 
seva fe. Que el Senyor l’hagi acollit, com demanava en aquests 
darrers dies de la seva malaltia. Descansi en la pau del Senyor. 
 

 AQUEST DILLUNS, DIA 12: ESPAI DE PREGÀRIA 

Exposició del Santíssim a les 19,15h. i missa a les 20,00 h. 
 

 COL·LECTES EXTRES DE SETMANA SANTA 
. Dijous Sant: Càritas interparroquial: 615,00 € 
. Divendres Sant: Cristians de Terra Santa: 435,00 € 
 

 REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL 
Dimarts vinent, a 2/4 de 8 del vespre, al Casal parroquial. 

 RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS 
Els infants que faran la Primera Comunió, són convocats amb els seus 
pares el dissabte, dia 17, a les 12 del migdia a una missa familiar a 
l’interior de la qual faran la renovació de les Promeses baptismals. Si 
tenen el ciri del seu Baptisme el poden portar. 

 

 

UNA PASQUA DE PEL·LÍCULA 

Quan veiem una pel·lícula o una sèrie, solem identificar-nos amb el 
personatge central de la història. De vegades ho fem perquè representa el 
que som, i altres vegades perquè representa el que ens agradaria ser. Quan 
veiem Superman, per exemple, ens identifiquem amb el periodista Clark 
Kent perquè és una persona agradable però mediocre, insegura, plena de 
defectes. I, quan es desdobla i es converteix en Superman, ens hi 
identifiquem perquè és un personatge totpoderós, que supera les lleis de 
l’espai i del temps i que va pel món solucionant tota mena de conflictes. 
A l’evangeli d’aquest cap de setmana també hi he trobat aquesta relació 
dialèctica entre el que som i el que voldríem ser. Per una banda, els 
personatges centrals reflecteixen la nostra trista realitat: els apòstols 
pateixen sentiments de por i de tancament (“Per por dels jueus tenien 
tancades les portes”), a Tomàs l’envaeixen els dubtes i la inseguretat (“Si 
no veig i toco, jo no creuré pas”) i s’abandona al pessimisme i a la negació 
(“No siguis incrèdul”).  
Per altra banda, Jesús els fa una proposta de vida ideal: els ofereix la pau 
amb Déu, amb ells mateixos i amb els altres (fins a tres vegades els diu 
“Pau a vosaltres”), els ofereix el perdó (“A qui perdonareu els pecats, li 
quedaran perdonats”), els reconforta amb la força de l’Esperit (“Rebeu 
l’Esperit Sant”) i els fa una crida a la fe, lligada a la felicitat (“Feliços els qui 
creuran sense haver vist”). 
La nostra vida es mou sempre, com les pel·lícules i com l’evangeli, en una 
tensió, en una relació dialèctica entre aquests dos pols oposats: el que som 
i el que hauríem de ser, o bé el que som i el que ens agradaria ser.  
No ens ha d’estranyar, perquè Jesús va ser el primer a viure aquesta tensió 
dialèctica. Ell també va patir sentiments de por (“Pare, si és possible, que 
passi de mi aquest calze”). També va ser envaït pels dubtes i la solitud 
(“Déu meu, per què m’heu abandonat?”). 
La Pasqua, com les pel·lícules, ens garanteix un final feliç, però en aquest 
cas és Jesús qui el fa possible. Seguirem envaïts per les pors, els dubtes i 
les mancances, però l’abandó confiat a les mans der Déu Pare i la força de 
l’Esperit faran que cada vegada tinguin més pes a les nostres vides la 
felicitat derivada de la fe i la capacitat de viure en pau. 

Joan Ferrés Prats 


