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GUNO, EL CEC

Un amic capellà, del bisbat de Girona, m’envia, de tant en tant, un 
conte que ell acostuma a reproduir i a comentar en el Full Parroquial 
de la seva parròquia. Fa poc em va enviar aquest que reprodueixo 
aquí perquè em sembla molt interessant. El conte porta per títol “La 
llàntia d’un cec”. I diu així: 

“Una vegada, en una ciutat d’Orient, hi havia un home que caminava de 
nit pels foscos carrers portant una llàntia d’oli encesa. 
Inesperadament, es troba amb un amic. Aquest se’l mira i el reconeix. 
S’adona que és Guno, el cec del poble. Llavors li diu:
- Què fas Guno, tu que ets cec, amb una llàntia encesa a la mà? Si no 
hi veus...
El cec li respon:
- Jo no porto la llàntia encesa per veure el meu camí. Conec de 

memòria la foscor dels carrers. Porto el llum perquè altres trobin el 
seu camí quan em vegin a mi...”

Què ens diu aquest conte? Què em diu aquest conte? Cadascú pot 
pensar-hi i fer la seva interpretació personal. Jo, hi veig això: hem 
arribat a la vida cadascú amb uns talents determinats i també amb 
mancances. Del que es tracta és de gestionar el millor possible, tant 
de cara a nosaltres com de cara als altres, els propis talents i les 
pròpies mancances. En Guno, el cec del conte, sap gestionar la seva 
mancança (la seva ceguesa) de dues maneres: al llarg de la seva 
vida s’ha espavilat (coneix els carrers de la seva ciutat), però, alhora, 
ha decidit fer quelcom per al proïsme (porta un llum perquè els altres 
trobin el seu camí). 

Nosaltres,  com  a  persones  i  com  a  cristians,  tenim  un  repte 
permanent:  saber  “rendibilitzar”  tant  els  nostres  talents  com  les 
nostres  mancances.  Ser  com en  Guno,  el  cec,  és  haver  entès  el 
missatge  evangèlic  i  fer-lo  realitat.  Els  cristians,  amb  els  nostres 
talents i les nostres mancances, hauríem de recordar-nos sempre de 
ser  missatgers  al  servei  de  l’evangeli,  acostar  la  llum  -que  per 
nosaltres és Crist ressuscitat i el seu evangeli-  a les persones per tal 
que tothom trobi el seu camí.              

 
El mossèn 



CATEQUESI SOBRE EL DIUMENGE

Tots us haureu adonat que, a la paret de la nau lateral de migdia de l’església 
parroquial, hi hem penjat, provisionalment, uns cartells que fan referència al 
diumenge  cristià.  N’hi  ha  6.  Caldria  mirar-los  començant  pel  de  més  a 
l’esquerra. Fixeu-vos que, aquests cartells, ens diuen el més essencial del que 
hem de saber sobre el diumenge cristià: el diumenge és el dia del Senyor, 
el  dia de Crist, el  dia de l’Església, el  dia de l’home, el  dia dels dies. 
Proposem de llegir-los no tots de cop, sinó un cada setmana, quan vinguem a 
celebrar  l’eucaristia.  La  lectura  reposada  dels  textos  d’aquests  cartells  i  la 
contemplació atenta de les fotografies, ens farà adonar de com n’és d’important 
per a la vida cristiana que, el diumenge, cada diumenge, celebrem l’Eucaristia, 
anem a missa.

Durant sis diumenges, reproduirem els textos de cada cartell, així els podrem 
llegir també a casa. 

Primer cartell:  EL DIUMENGE. El  diumenge, centre del temps litúrgic, 
que té el seu cim en la Pasqua, la festa de les festes. 
Fixem-nos que la fotografia ens mostra una gran campana, símbol de la crida 
setmanal a celebrar l’eucaristia. El text ens parla del “temps litúrgic”, això és, 
del temps en què durant al llarg de l’any, seguint el  calendari  de l’Església, 
anem  recordant,  celebrant  i  revivint  l’obra  de  la  salvació  a  favor  de  la 
humanitat, les meravelles que Déu ha fet a favor nostre. Aquest temps, té un 
punt culminant: la Pasqua, la festa més important de l’any pels cristians. 
______________________________________________________
AGENDA

INTENCIONS DE MISSES:  dijous, dia 13: pels difunts de la parròquia; 
dissabte, dia 15:  per Josep Font i Raimunda, difunts;  diumenge, dia 16: 
pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS 
COL·LECTA DE CÀRITAS:  en la col·lecta que vam fer diumenge passat, dia 
de Corpus, a favor de Càritas, es van recollir  656,96 euros, que ja han estat 
lliurats a Càritas. Moltíssimes gràcies.  

MES DEL SAGRAT COR DE JESÚS:  Tots els dies feiners d’aquest mes de 
juny, després del rés del sant Rosari, es farà el mes del Sagrat Cor. 




