rretja del neu calçat. Doncs quan serem preguntats i tinguemobligació de parlar, sien les nostres respostes^ les nostres paraules,,
sinceres i verdaderes; mai fingides ni falses. Com éll encara que
alguna volta siguem contradits i s'ens fassi algun càrrec immotivat,
desfem aquell càrrec injust, eontestant amb nol·lesa de cor i santa
calma.
Finalment, imitem la gran lliçó de humilitat que'ns dona aquest
gloriós Sant.
Ell, de qui el mateix Jesús digué un dia: «de tots els
homes no n'hi ha cap de mes gran que Joan;» s'humilià davant de
Jesús i es considerà indigne de desfer-li la corretja del seu calsat.
Humiliem-nos doncs, també nosaltres, Practiquem-la sempre, amb
nostres paraules i nostres obres, la virtut santa de la humilitat, fonament i base la més ferma de la verdadera
santedat.

/ j / Í4 desembre de Í705
Fes fes per Carles III.
A principis de setembre de 1705 una representació de la vila formada per individus del Municipi, Monestir i Comunitat de Sant Pere,
anà al camp de Barcelona a prestar homenatge a l'Arxídüc d'Austria,
Garles tercer, ocupat en atacar la plaça defensada per les tropes de
Felip V.
Guanyada la ciutat, Carles tercer, aquell rei tan cstirnat dels catalans, hi feu sa entrada trionfal el dia 7 de novembre. Amb tal motiu
celebrà Barcelona grans festes que repercutiren arreu de Catalunya.
En nostra iglesia parroquial de Sant Pere* segons una nota del
seu arxiu, es van celebrar de la següent manera: «Hem als 13 y 14
de lOi^fj de 1705 se son fetas las festas de la entrada del Sr. Rey
Carlos tercer (que deu guar!) eh la Província de Catalunya. Se son
fetas del modo següent. Se han fetas llüminarias 3 dias. Lo dia
13 a 6 oras de la nit se digué lo Tedeum laudamüs a cant de orga.
Los Carrers feren lluminària als altars, de dita Igla.»

La ensenyansa del Gaíecisme segons @ls enemics
de l'íglesia
L'esperit impiono's troba pas en la verdadera ciència (Spencer),
La ciència creix més quan es més religiosa (Hpseley).
La cüitüra clerical d'un bon religiós civiieix mes que la multitút de
nostres manuals d'instrucció civical (Mr. Bertrand, anticlerical).
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