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Les obres de Misericòrdia avui
a les noves tecnologies
Les obres corporals
1. Donar menjar a qui té fam.
Ajudar sempre que ens demanin
la nostra col·laboració en cas de
problemes i dubtes que es puguin derivar de l’ús de les noves
tecnologies: programes ofimàtics, navegadors, recerques...

ens vam preocupar quan vas
deixar de venir al parc.

2. Donar beure a qui té set. Actuar sempre de forma amable, intentant imitar l’actitud del Mestre, el bon professor.
3. Vestir el despullat. Ser sempre
els primers a deixar els nostres
equips a qui els necessita: ordinador, mòbil, tablet... i fer-ho sense
protestar.
4. Acollir el foraster. Deixar entrar a les nostres xarxes socials
les persones que ens ho demanin
però que també ens aportin coses
d’interès a les nostres vides.
5. Visitar els malalts. No oblidar-nos d’aquells que pateixen una
malaltia o que passen un mal moment. No ens costa res trucar-los a
través del nostre Smartphone, enviar-los un WhatsApp o mantenir
una conversa pel xat del Facebook.
6. Redimir els presos i captius. Ajudar que les nostres famílies i amistats no s’empresonin en les noves
tecnologies. Fer-los veure que hi
ha vida darrere d’aquests aparells.
7. Enterrar els difunts. Deixar de visitar aquells webs o aplicacions que
no aporten res a les nostres vides.

Les obres espirituals
1. Ensenyar a qui no sap. Oferirnos sempre a ensenyar trucs

d’ofimàtica a aquell que ens ho
demani. Demostrem que bons
que som amb el Word!

ar-nos un WhatsApp demanant-nos perdó, segur que ens
sentirem més bé si l’hi acceptem.

2. Donar consell a qui l’ha de
menester. A vegades no tot es
redueix a cercar alguna cosa al
Google. Hi ha altres cercadors,
portals, webs personals que també ens poden donar respostes.

6. Suportar amb paciència els
defectes del proïsme. Sigues pacient amb aquells que només saben «parlar» pel WhatsApp mitjançant les emoticones. Algun dia
maduraran. Perdona aquells que
per desídia o per mala voluntat
manifesta t’envien virus.

3. Corregir el que va errat. Per damunt de tot, quan ajudem algú a
consultar coses a través d’Internet,
busquem la qualitat d’allò que llegim. Hi ha molts de «savis» que escriuen sense consultar fonts. Contrastem sempre un enunciat amb
els webs seriosos.
4. Consolar el qui està trist. No
ens ha de pesar estar en contacte
amb el nostre mòbil amb aquella persona que està passant un
mal moment. Escoltar és un valor
molt cristià.
5. Perdonar les ofenses. Si una
persona té la valentia d’envi-

7. Pregar Déu pels vius i pels difunts. Buscar a Internet pregàries
que ens ajudin a demanar a Déu
un món humanament més ben
connectat, i també poemes o frases que ens recordin els nostres
éssers estimats.
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Nota: la vinyeta que acompanya aquest
text és de l’il·lustrador i pintor surrealista
americà Daniel Charles Piraro (Kansas
City, Missouri, 1958).

