
 

LES CEBES I LA QUARESMA 

Hi havia un bonic hort amb plantes de totes les espècies. En ell 
també hi creixien les cebes. Un bon dia, inesperadament, 
començaren a néixer unes cebes especials. Cadascuna començà 
a agafar un color i una brillantor diferent. Després de molta 
investigació sobre el perquè d’aquella inexplicable resplendor, es 
pogué verificar que cada ceba portava dintre seu una pedra 
preciosa. Un topazi, un rubí… Aquest fet incomodava i es 
començà a dir que allò era perillós, intolerable, vergonyós…  
 
Aquestes boniques cebes, mortificades pel clima hostil creat al 
seu entorn, començaren a produir capes i més capes per amagar la seva pedra preciosa. Cada 
vegada eren de color més fosc i més lletges, per tal de dissimular la seva pedra preciosa. 
D’aquesta manera acabaren transformant-se en cebes totalment vulgars. 
 
Però precisament passà per allí un savi al qual agradava asseure’s a l’ombra de l’hort i 
entenia el llenguatge de les cebes. Sorprès del que passava amb elles, els va preguntar per 
què no es mostraven tal com eren realment per dintre. Elles li varen explicar que es van 
veure obligades a fer ús de les capes per no ésser criticades i hostilitzades. 
 
El savi verificà que eren tantes les capes que les cebes havien sobreposat que moltes d’elles 
ni recordaven com eren de veritat. Això entristí el savi fins al punt de fer-lo plorar. Quan 
veieren plorar el savi, pensaren que plorar davant de les cebes era cosa de savis. Es per això 
que encara avui tots continuen plorant quan una ceba obre el seu cor.  

 

La Quaresma és un temps privilegiat per centrar-nos en el que és essencial, cercar “la pedra 
preciosa”, per bé que ens faci plorar l’exercici d’anar-nos despullant de capes superficials que al 
llarg del temps, com un rovell, l’han oxidat. 

La cendra, tocada per la creu en el front a l’inici d’aquests quaranta dies previs a la Pasqua, 
recorda la caducitat del nostre cos, però no de la nostra vida. Quant d’orgull o d’amor propi per 
cremar! 

El dejuni, més enllà de la “carn” o el “peix”, ens parla de ser capaços de viure més feliços amb 
molt menys, potenciant l’assaborir, sense presses, unes relacions humanes fraternes o les 
mateixes coses de què ens servim. O potser per a molts, particularment aquest any serà viure la 
precarietat buscant-hi la “pedra preciosa”. 

L’almoina, sempre fruit de l’esmentat dejuni i no del que ens sobra, d’entrada que no sigui per 
tranquil·litzar la consciència, sinó per exercitar la nostra solidaritat, tot pagant el deute social 
que tots tenim. 

La pregària és la que donarà gruix al dejuni i a l’almoina. A través d’ella, al llarg d’aquests 
quaranta dies, retornarem a casa com el Fill Pròdig. “Contra vós he pecat... Creeu en mi un 
cor ben pur... Torneu-me el goig de la vostra salvació” (Salm 50). 
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COMIAT P. EULOGIA FRANCISCO. 
 

El proper dissabte, dia 14, s’acomiada el nostre company 
Pare Francisco per retornar a la seva diocesi de Puebla 
(Màexic) tal com ja avançaven en el Full anterior. Vol ser un 
comiat d’agraïment per tot el que han estat aquests anys de 
la seva estada entre nosaltres. És veritat que on ha exercit 
més el seu ministeri és els pobles veïns; però també a 
Guissona hi ha col·laborat en molts moments sigui en 
celebracions, cursets, conferències, catequesis... I, sobre tot, 
ha estat un bàlsam per a Mn. Ramon ja que li ha estalviat 
molts treballs i serveis i amb qui ha  viscut moments de 
fraternitat convivint en la mateixa casa i participant en els 
àpats. Entre els dos s’ha creat una amistat que va més enllà del que és servei ministerial i 
treball pastoral; una amistat que esperem un dia poder-la celebrar en una estada allà a Mèxic. 
 

Dit comiat el farem en la celebració de l’Eucaristia coincidint amb la Missa Familiar de les 20 h. 
del dissabte 14. Esperem que moltes persones s’hi puguin fer presents tot acompanyant els 
infants de la Catequesi i tothom que d’alguna manera ha rebut d’ell formació i maduració en la 
fe. 
 
LECTIO DIVINA 

Aquest proper dimecres, dia 11, Mn. Francisco ens farà 
una reflexió biblíca sobre els dos evangels dels propers 
diumenges de Quaresma: El de la Samaritana (Aigua) i el del 
Cec de Neixament (Llum). Aigua i llum símbols del Baptisme.  
Eren les catequesis de preparació per a rebre el Baptisme els 
catecumens  la nit de Pasqua. Són textos molt interessants i 
amb un gran contingut teològic i pastoral. No ens ho 
perdem. Serà a les 20 h. a la sala parroquial. 
 
DIA DEL SEMINARI 
 

El diumenge dia 22 celebrem el dia del “Seminari”, és a dir, pregar per una nova collita de 
vocacions a l’estat sacerdotal. Necessitem sacerdots amb nova energia, nova empenta i nova 
mentalitat que siguin capaços de donar aire fresc a la nostra Església. En el proper Full en 
farem una editorial. 
 

La Col·lecta d’aquesta diumenge, dia 22 anirà destinada per l’ajut formatiu dels 
nostres seminaristes. 
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    Dilluns Dantis 
    Dimarts Josep Mª Escasany     

Dimecres  Dantis 
Dijous  Carme Escasany 
Divendres  Coloma Ribera 
Dissabte  Josep Ribó        /  Maria Tarruella Creus 
Diumenge 12 h. Ton Escasany 

Defensant la tesi doctoral 


