Glossa

Cerca el sentit de la vida!
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Fa poc hem viscut les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis.
Aquestes festes, cada vegada, ens impulsen més al consumisme, a oblidar-nos de les preguntes més importants:
Quin sentit té la vida? Cap on anem? És possible la felicitat? Què hi ha després de la mort? Aquestes no són preguntes irrellevants. No són fàcils de respondre però no
per això deixen d’assaltar-nos quan ens aturem i reflexionem sobre nosaltres mateixos i sobre el que ens envolta.
Ser feliç és el somni de tota persona humana. Mentre els
filòsofs i els gurús de la cultura actual intenten desllorigar el secret de la felicitat, mentre tots els comercials
intenten vendre’ns pessics de felicitat, els carrers i les
places dels nostres pobles, viles i ciutats estan plens de
persones amb cares tristes i abatudes i els psicòlegs i psiquiatres no donen l'abast a atendre persones profundament infelices. I és que la persona quan no troba el sentit de la seva vida, quan no troba el per què ha vingut en
aquest món, inevitablement emmalalteix.
Més de 40 milions de persones d’arreu del món han cercat la resposta d'aquestes preguntes en el curs Alpha i
les han trobades i això els ha canviat la vida. Us convido

a mirar a la nostra web un vídeo que retrata amb senzilla
i atractiu aquest petit miracle. Això, a petita escala, també està passant al nostre bisbat. Ja fa nou anys que organitzem aquest curs i, poc a poc, està renovant les nostres
parròquies fent que cada dia esdevinguin comunitats
més vives, orants, fraternes i evangelitzadores.
El curs Alpha és un conjunt de trobades entorn d'un sopar, en un ambient agradable i distés, que inclou una xerrada i un espai de debat on tothom pot dir el que pensa,
sempre en un clima de respecte i llibertat.
Us convido a que el proper dia 7 de febrer convideu algun fill o nét a un dels sopars de presentació en alguna de
les parròquies que enguany organitza un curs Alpha. No
deixeu perdre aquesta oportunitat: qui sap si els que més
estimeu i, fins i tot, vosaltres mateixos trobareu resposta
a una de les poques preguntes que val la pena trobar-hi
resposta: quin sentit té la vida?
Trobareu publicitat i contactes per a inscriure-us en
aquest mateix full, a la web del bisbat i a moltes de les
parròquies de referència d’arreu de la diòcesi.
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