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Diumenge, 18 de març de 1928

NúM. 942

L'Ilm. i Rvdm. P. JOAN PERELLÓ i POU, Bisbe de Vich, concedeix 50 diei d' iodulgèoei»
aii quins devotament llegeixin o sentin llegir la FULLA PARROQUIAL.
(AMa

LLICÈNCIA

EtiLEaiASTICAl"

SANTORAL.—Dilluns, dia 19; gB Sant Josep, Espòs de Nostra Senyora.
Dimarts, 20; Sts. Ambròs de Sena, confessor, Anatoli, nnr. I Sta. Alexandra.
Dimecres 21; Sants Benet, abat, Fabià, màrtir, i Santa Fabiola. — Dejuni.
Dijous, 22; Sant Deogràcies, bisbe, i Octavià, arcedià. Santa Catarina, vge.
Divendres, 23; Sants Josep Oriol, prev., i Victorià—Dejuni.—Abst. de carn.
Dissabte, 24; L'Arcàngel Sant Gabriel, i Sants Timolau i Ròmul.—Dejuni,
Diumenge, dia 25; ^ de Passió. La Anunciació de Nostra Senyora.

DOMINICA IV DE QUARESMA
Reflexió sobre I' Evangeli.-L'Evangeli del dia d'avui ens conta aquell
passatje hermosíssim, o miracle de Jesús, de la multiplicació dels pans i
peixos allà en el desert, pera saciar la fam d'aquella multitut que'l seguia,
ço es, d' uns cinc mil homes, sense contar-hi les dones i la canalla, que
serien altres cinc mil, al menys.
Aquest miracle de Jesús, demostra el seu poder i la seva omnipotència,
com també la seva misericòrdia i bondat infinita; noteu sinó com el Bon
Jesús va volguer premiar aquella fe i aquella confiança de la multitut, que
desitjosa de sentir la seva divina paraula, va seguir-lo fins al desert, deixant els seus pobles i les llurs cases, i sense recordar-se de procurar-se
res per menjar; i com Ell, el seu cor bondadosíssim no va permetre, ni va
Poguer sofrir que patíssen fam; i per això, aixis com havia saciat les
seves ànimes amb el pà espiritual de la doctrina evangèlica, va saciar els
Seus cossos amb el pà material que, miraculosament, va multiplicar i els
Va repartir.
Pobres eren els apòstols i l'auditori de Jesús: uns pocs pans i un parell
de peixos fou tot lo que portava de provisions un noi. Jesús li demanà
aquella seva pobresa per a fer-ne caritat al poble, i ell no solament no hi
posà cap obstacle, sinó que ho donà, content de treure-s' ho de la boca
Per amor al pròxim. Mes com l'almoina no empobreix jamai al qui la fa,
després d' haver-ne menjat tothom, restaren encara dotze coves de pà,
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