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“DES DE LA FECUNDACIÓ 
JA HI HA UN ÉSSER HUMÀ” 

 

NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA 
 

1. El dia 9 d’octubre de 2009 l’Institut Borja de Bioètica va fer públic un Document, amb el 
títol “Consideracions sobre l’embrió humà” a la seva revista “Bioètica & debat” (2009, vol. 15, 
n. 57). La intenció d’aquest Document és, segons pròpies paraules, “contribuir al diàleg social, 

aportant elements de reflexió que ajudin a trobar, entre tots, respostes raonables,  
prudents i acceptables per una àmplia majoria de la societat”. 

 

2. Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, des de la seva responsabilitat de 
pastors del Poble de Déu i f idels als successius pronunciaments que, tant col·lectivament com 
particularment, han anat fent sobre la valoració moral de la vida humana abans de néixer, se 
senten en l’obligació de manifestar que les opinions expressades en l’esmentat Document no 

estan d’acord amb la doctrina catòlica, ni amb la defensa d’un dret,  
prioritari i fonamental, com és el dret a la vida. 

 

3. En concret aquest Document, tot admetent la legitimitat ètica i jurídica de l’avortament, 
contradiu el principi fonamental de l’ensenyament de l’Església, segons el qual sempre s’ha de 

respectar i defensar la dignitat de tota vida humana i, en conseqüència, no es pot admetre una acció que directament vulgui impedir el normal 
desenvolupament de l’ésser humà iniciat a la concepció (cf . Concili Vaticà II, Gaudium et Spes, 51;Catecisme de l’Església Cat., 2270; EV, 62). 

 

4. Les dades científiques confirmen que, des de la fecundació ja hi ha un ésser humà, diferent de la mare. A més, el factor decisiu del valor de la 
vida del no nascut és la dignitat inviolable de tot ésser humà, i els conceptes i criteris ètics que se’n deriven. Els criteris ètics ens permeten, tant 

la interpretació de les dades científ iques, com la fonamentació de les lleis. De fet, són molts els científ ics i juristes ben acreditats, que sense 
renunciar a cap de les aportacions de les seves respectives ciències, no només es declaren contraris a l’avortament,  

sinó que es negarien a signar aquest Document. 
 

5. Convé precisar davant l’opinió pública que, tot i ser lloable l’aportació al diàleg sobre qüestions en les quals està en joc un dret fonamental, 
com ara el dret a la vida, aquest diàleg no és veritablement constructiu, si no es fa des de la raó, la veritat i les conviccions personals. Qui des 

d’aquestes instàncies af irma que el dret a la vida és prioritari i irrenunciable, la millor aportació que pot fer a la societat és la defensa de la vida 
humana en totes les fases de la seva existència,  com un bé per a tothom i un acte de justícia, que s’ha d’exigir als responsables socials.  

 

6. Com hem declarat repetidament els Bisbes de Catalunya, l’Església, defensant positivament la vida humana i a través de les seves institucions 
eclesials d’acollida, vol estar a prop de totes les dones que en situació humanament dif ícil hagin de fer front a un embaràs, que demana una 

responsabilitat afegida. En aquest sentit, l’Església els està oferint el seu suport i es compromet a seguir oferint-lo, al mateix temps que dirigeix 
una crida a la societat i als poders públics perquè facilitin els mitjans necessaris per tal que la maternitat 

 i la vida humana des de la seva concepció, esdevinguin veritablement un bé respectat i protegit. 
 

 

MISSA AL CEMENTIRI DE SARRIÀ PER TOTS SANTS. Diumenge vinent, dia 1 de novembre, Solemnitat 
de Tots Sants, se celebrarà una Missa al Cementiri a les 12:00, davant la Capella. 
 

REUNIÓ D’ACCIÓ CATÒLICA. Començarem dimarts vinent, dia 27 d’octubre, a les 6 de la tarda. Seguirem el 
text del Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica. El llibret es podrà adquirir a la mateixa reunió, al preu de 
4’50 €. És un llibret que contribuirà a aprofundir en temes importants de la nostra fe i ens pot ajudar en moments 
de vacil·lació. Acabarem amb la pregària de Vespres. Mn. Frederic dirigirà les trobades, que són obertes a tothom.  
 

CONSELL PASTORAL. Està convocat per al proper dimarts 27 d’octubre, a les 20:00 h, a la sala de juntes de la 
rectoria.  
 

COL·LECTA DEL DOMUND. Fins ara s’han recollit 6. 274,00 €. Els qui no van fer el seu donatiu encara poden 
fer-ho utilitzant els sobres de la col·lecta. 
 

CENTRE PARROQUIAL. Dimecres 21, a les 20'30h, fem la projecció  Celebration of flight. Més informació 
al bloc del Centre empremtadelcentre.blogspot.com. Podeu venir al Centre a fer tallers diversos, a passar l'estona 
en companyia, a llegir llibres o revistes que rebem periòdicament, a connectar-vos a internet...I  l'Orfeó 
Sarrianenc necessita cantaires de totes les edats i gèneres: podeu venir dijous a les 20h. Diumenge 25 a les 19h. 
concert del grup de cambra CONJUNT XXI! Preu: 4€ 
 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa:  18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions:dies feiners de 8:45 a 10:00 i de 
19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). 
Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – 
Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net 



 
 

CONSELL D’ECONOMIA 
MOVIMENT ECONÒMIC DEL 2on i 3er TRIMESTRES DEL 2009 

 
INGRESSOS ORDINARIS 
Rendes Patrimoni    
Ingressos financers 
Donatius nominals dels feligresos: 

- Subscripcions 
- Puntuals 

Donatius bústies i celebracions 
 
    TOTAL 
 
 
DESPESES ORDINÀRIES 
Material culte 
Cera 
Publicacions (CC-FD-FP) 
Remuneració personal seglar i S.S. 
Comissions bancàries 
Aigua-gas-llum-neteja 
Reparacions 
Material oficina, comunicacions, 
relacions públiques i publicitat. 
Obres assistencials 
QUOTA FONS COMÚ DIOCESÀ 
 
    TOTAL 
 
 
INGRESSOS EXTRAORDINARIS 
Donatius ascensor 
Cobrament assegurança cobertura 
per l’incendi porta rectoria 
 
 
DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
Despesa neta reparació rosetó 
Pagaments ascensor a compte 
Pagaments megafonia 
 
 
PAGAMENTS PENDENTS 
Sr. Moyès – obres  
Megafonia 
 
 
COL·LECTES RECOLLIDES AMB DESTINACIONS DIVERSES: 
Caritas Diocesana 
Caritas Parroquial 
Seminari 
Sants Llocs 
Assís 
 
    TOTAL 

 

 
5.453,87 € 
234,54 € 

 
8.754,34 € 
8.520,--  € 

42.414,12 € 
 

65.376,87 € 
 
 
 

696,50 € 
2.270,95 € 
4.173,73 € 
9.643,89 € 

36,67 € 
5.211,73 € 
1.125,86 € 

 
3.775,28 € 
929,--  € 

23.323,32 € 
 

51.186,93 € 
 
 
 

3.005,06 € 
 

1.045,49 € 
 
 
 

2.486,74 € 
6.000,--  € 
14.000,--  € 

 
 
 

5.096,96 € 
8.000,--  € 

 
 
 

6.055,--  € 
3.222,50 € 
5.455,50 € 
1.422,50 € 
2.500,--  € 

 

18.655,50 € 

BREU COMENTARI 
 

 

1 Gràcies, una vegada més, pel vostre 
sentit de responsabilitat en el 
manteniment de la parròquia, en un 
temps de crisi que ens afecta a tots. 
 

2. Els ingressos ordinaris, com podeu 
veure,  són superiors a les despeses 
ordinàries.  Hi han ajudat les rendes 
del patrimoni. Ara bé, hem dut a 
terme despeses extraordinàries, les 
quals es van cobrint sense especial 
problema, però el deute demana no 
baixar la guàrdia: devem encara una 
part de les obres de paleta per a 
resoldre problemes d’humitats i  un 
darrer pagament de la  nova 
megafonia. 
 

3. Aclariment necessari a la despesa 
de cera: no es tracta de la cera per al 
culte  litúrgic sinó dels llantions 
vermells que posem al servei dels 
fidels per a les seves ofrenes, 
llantions que es poden agafar 
lliurement dipositant un donatiu de 
1,30 €. La demanda va en augment, 
la qual cosa incrementa els ingressos, 
per bé que aquests no estan 
comptabilitzats a part. El que es 
recull se suma als donatius realitzats 
en les altres bústies.  
 

4. La quota mensual del Fons Comú 
Diocesà ens suposa una despesa de 
prop de 4.000 €.  Hem d’ajudar la 
diòcesi perquè aquesta pugui ajudar 
a les parròquies amb pocs recursos. 
La quantitat ens és fixada pel Bisbat.  
 

5. També cal posar de manifest 
aquelles quantitats que destinem a 
finalitats diverses : són l’expressió de 
la nostra caritat. Cal tenir molt 
present la crida a col·laborar amb la 
Càritas diocesana en uns moments en 
que cal atendre tantes famílies 
necessitades.  
 

6. Constatem el fet que hi ha 
feligresos especialment generosos, i 
d’altres que potser en podrien ser un 
poc més. El sol fet de mantenir tantes 
hores obert el temple –de la qual cosa 
n’estem orgullosos- té  un cost elevat.  
 
  


