
perquè la vida prosperi, animem a tota la família cristiana a 

unir-se a nosaltres en aquest temps especial per pregar, 

reflexionar i prendre mesures audaces per realitzar un 

Jubileu per la Terra. Es podrà seguir telemàticament en 

directe a través de https://esglesia.barcelona/en-directe 

********************************************** 

Hem celebrat les exèquies, tot donant el condol a les 
famílies de:  
 
Joaquima-Consuelo Santamans Mélich (+ 31 agost, 90 
anys). 
Montserrat Pujol Valls (+ 31 agost, 85 anys) 
Celia Gibernau Mestres (+ 1 setembre, 85 anys). 
Juan José Carranzo Barberan ( +13 setembre, 76 anys) 
 
Han rebut el sagrament del bateig el dia 12 de setembre: 
Soraya-Aylen Sosa Benitez, Jonathan-Daniel López 
Sánchez, Avril Escobar Viñolas. 
 
El passat dia 11 de setembre a les 13h a la parròquia de 
sant Miquel Arcàngel, van contreure matrimoni José-Luis 
Sánchez Izquierdo i Laura Herrera Maldonado, oficiant 
la cerimònia el Bisbe Auxiliar de Barcelona, Mn.Sergi 
Gordo.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Codi Bizum  per donatius parròquia Sant Miquel:01696 
número compte corrent ES07 2100 0620 2402 0006 2591 

PARRÒQUIES DE MOLINS DE REI 
(St. Miquel Arcàngel – St. Bartomeu de la Quadra) 
Despatx parroquial: dilluns i divendres de 18 a 20 h. 
Despatx de Càritas: dimecres de 10 a 12 h. 
Plaça de l’església, 1 (St. Miquel)  
08750 Molins de Rei. Tel-Whatsapp  93 668 18 39 

19 de setembre de 2021 Núm. 751 

Diumenge XXV temps durant l’any (B) 

 

 

La Conferència Episcopal, anima a 

catòlics i no catòlics a signar el testament 

vital, que han elaborat perquè els 

pacients expressin la seva voluntat que 

no li apliquin la eutanàsia contra la seva 

voluntat (Llei en vigor des de el 25 de 

juny de 2021). El testament és, 

l'expressió escrita de la voluntat d'un 

pacient sobre els tractaments mèdics que 

desitja rebre, o no està disposat a 

acceptar, en la fase final de la seva vida. 

El testament vital també especifica els 

tractaments adequats per pal·liar els 

patiments. Els bisbes expliquen que la 

persona que signi aquesta declaració ha 

d'estar en plena possessió de les facultats 

mentals. A més, la rúbrica es farà davant 

la presència de tres testimonis o bé sota 

l'eventual intervenció d'un notari. Davant 

la nova llei de l'eutanàsia, per la  



 

Subcomissió de Família i Defensa de la Vida de la 

Conferència Episcopal, el testament vital és essencial per 

deixar constància, de forma anticipada, de la nostra voluntat 

d'acceptar o rebutjar determinats tractaments mèdics. 

D'aquesta manera, s'allibera als familiars del pes de prendre 

decisions pel malalt en situacions tan difícils. La Llei 

Orgànica de regulació de l'eutanàsia recull que no es podrà 

aplicar l'eutanàsia en cas que la persona hagi subscrit amb 

anterioritat un document amb instruccions, testament vital, 

voluntats anticipades o documents equivalents reconeguts 

legalment. Per això és important que es faci i s'inscrigui en el 

registre de voluntats vitals de la comunitat autònoma 

corresponent perquè tingui valor jurídic. També  és 

important que s'incorpori a l'historial mèdic del pacient, ja 

que a l'igual que consten les seves malalties o la medicació 

que pren, també quedi constància que ha realitzat una 

declaració d'últimes voluntats o testament vital. 

https://www.conferenciaepiscopal.es/nuevo-testamento-

vital-cee/ 

34ª VIATGE APOSTOLIC INTERNACIONAL DEL 

PAPA FRANCESC. 

Amb motiu de presidir la Santa Missa de cloenda del 52 

Congrés Eucarístic Internacional, del 12 al 15 de setembre, 

el sant Pare ha visitat Budapest i Eslovàquia. Un viatge de 

quatre dies de durada, que el Sant Pare ha calificat 

d'espiritual, i que va començar amb la Adoració de 

l'Eucaristia i va acabar amb la invocació a la Verge dels 

Dolors, que no ha deixat de vetllar per les terres eslaves 

ferides per  el totalitarisme. 

 VIDA COMUNITÀRIA 

 

COR PARROQUIAL SANT MIQUEL: El passat mes de 

juny, va fer deu anys des de la seva creació. Les components 

del cor, per celebrar-ho, han creat un punt de llibre, un petit 

record d'aquest endevinament, i que a més té la finalitat de 

recollir diners per Càritas de Molins de Rei. Estaran a la 

vostra disposició el 29 de setembre, després de l'ofici de 

Festa Major. Totes les vostres aportacions 

 aniran íntegrament a Càritas de Molins de Rei. Gràcies a 

tots i totes per la vostra col·laboració. 

*********************************************** 

 UNA CASA PER A TOTHOM? El diumenge 3 

d’octubre de 2021, a les 18h i des de la Basílica de la 

Sagrada Família, hi haurà la celebració  ecumènica en el 

Temps de la Creació, amb la participació del cardenal Joan 

Josep Omella. En l’esperit ecumènic de la nostra vocació 

comuna de protegir la Terra i mantenir les condicions 


