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VIDA DE LA COMUNITAT

RESUM SOBRE LA RESURRECCIÓ DIGITAL
I LA RESURRECCIÓ CRISTIANA
DES DE LA FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
Joan Tarruell
Amb aquests resums sobre les conferències, La resurrecció digital a càrrec de David Jou i La
resurrecció cristiana a càrrec de Francesc Torralba, tanquem els resums de totes les propostes
de la comissió de Fe i Cultura penjades a la pàgina web de la parròquia.
Redacció
La resurrecció digital per David Jou
Sobre la resurrecció digital cal fer-ne una certa atenció ja que la ciència mai havia parlat de
resurrecció ni n’havia contemplat la possibilitat.
Ara s’obren algunes encletxes, algunes finestres
que poden portar a un diàleg entre teologia i ciència. Un nou àmbit s’obre davant nostre.
Jou parteix de que som matèria/energia, les
quals quan morirem es fondran i dispersaran
però no pas la informació, ja que aquesta podria transferir-se a un super ordinador, a fi de
poder-ho aplicar a posteriori a altres identitats
virtuals o éssers vivents que han quedat i que
podrien intercomunicar-se.
Totes les sinopsis hagudes en el nostre cervell
podrien ser recuperades, també les sensacions
tingudes en vida a través dels cinc sentits: vista oïda, olfacte, gust i tacte. Fins i tot el que la
nostra consciència ha copsat en el decurs de la
vida. Igualment els records gravats en la memòria. Tot això resulta tan abundant que convindria
retallar-ne una part però es podria emmagatzemar en super ordinador.
Cada època té els seus somnis tecnològics, els

seus àmbits de conquesta, cada època ha tingut les seves torres de Babel. Avui potser es podria aconseguir dins les nostres torres de Babel
totes aquestes idees de resurrecció digital.
El que podria passar és que a tot això només
hi tinguessin abast unes quantes persones, les
que ho poguessin pagar i s’establiria una discriminació flagrant; quedaria molta gent exclosa.
Jou acaba dient que avui la ciència i la tecnologia poden intentar fer coses increïbles, però ell
té confiança en Déu i espera un esdevenidor no
tant de ciència-ficció.
(Continua al darrera)

La resurrecció cristiana per Francesc Torralba
Torralba contraposa aquesta resurrecció especulativa a la resurrecció cristiana, basada en la
Bíblia i els Evangelis, on si que es parla d’una
resurrecció, que no serà de la carn, sinó un renaixement amb un cos espiritual, i aquest si que
entrarà en una dimensió sense espai ni temps,
per tant la paraula eternitat vol dir, un ara ple
sense límits.

foscor, aclareix que no seran llocs sinó estats.
Posa l´exemple de la llavor que acaba en espiga,
així serà la nostra resurrecció.

A més a més se’ns diu hi haurà un judici impartit des d’una misericòrdia infinita, que poden
decantar a un cel o un infern, un gloriós i l’altre

La resurrecció cristiana és una gràcia, un
do de Déu que se’ns ha promès que obtindrem.

Resumeix que si la resurrecció digital només
aconsegueix romandre amb les dades de la
identitat, pròpiament no hi ha resurrecció ni vida
eterna.

CULTES
DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY Missa de
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge,
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 8 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària familiar amb els més menuts. Atesa la
situació de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs
2020-2021 fent una tramesa mensual d’un
guió de pregària per fer-la a casa en família.
Els interessats podeu sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

Mc. 5, 21-43

Filla
la teva fe
t’ha salvat.
Queda lliure
de la teva
malaltia
i ves-te’n
en pau.
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