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El recés d'Emmaús
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Estem en un món on les notícies volen. En qüestió de segons podem saber què està passant a l’altra banda del
planeta. Podem comunicar-nos immediatament amb
qualsevol persona sigui on sigui. A través de les xarxes socials sabem moltes coses de les nostres amistats:
on han anat de viatge, quina activitat han fet i fins i tot
quina roba s’han posat. Tenim mòbils que ens ho diuen
tot: les calories que gastem, les passes que fem i si hem
d’agafar el paraigua quan sortim al matí. La tecnologia
s’ha convertit en un element indispensable i no ens imaginem viure sense.
La tecnologia, però, ens pot fer perdre la llibertat i la nostra veritable identitat. Ens pot portar a jutjar els altres pels
«likes» que tenen a l’Instagram o per la rapidesa amb què
contesten els nostres missatges. Ens pot forçar a crear una
imatge falsa de nosaltres mateixos, de la qual acabem esclaus. Ens pot aïllar i ens pot fer situar les nostres relacions
només en la virtualitat. Fins i tot ens pot fer incapaços d'estar una estona tranquils i perdre el tu a tu amb algú.
Alguns sociòlegs defensen que, simultàniament amb la
màxima comunicació, vivim en una cultura del màxim
aïllament i individualisme. No és d'estranyar que la ma-

joria de la població visqui en una buidor ben dissimulada.
Tots busquem sentir-nos estimats, valorats i acceptats.
Hem estat fets per a la relació i per a l'amor i les xarxes
socials no fan sinó recordar-nos que som una generació
amb dificultats per a relacionar-nos. No és d'estranyar
que sigui difícil una relació veritable amb Déu.
La Delegació de Nova Evangelització ofereix una oportunitat per a descobrir qui som i on es troba la veritable felicitat: el recés d'Emmaús. Un cap de setmana per a viure
sense màscares i experimentar el bàlsam de l'estimació
dels germans i de Déu.
Un recés que no deixa indiferent ningú i que a molts els
suposa una oportunitat per a començar una nova vida, per
a reconciliar-se, per a perdonar, per a guarir la pròpia historia...Una experiència única que pot transformar la vida.
Com ja heu pogut llegir en els fulls del dies 13 i 27 d’octubre, aquest recés tindrà lloc pròximament: del 22 al 24 de
novembre (Recés Dones) i del 6 al 8 de desembre (Recés Homes). Apunteu-vos-hi contactant amb Helena Tarragó, tel.
676 241 157, o bé amb Ventura Codina, tel. 679 818 088.
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