amb lo qual tingué centuplicat lo que havia donat. Tinguem-ho ben pre.
sent: l'almoina feta amb Déu i per Déu, això es, feta en estat de gràcia i
per caritat, és sempre recompensada magnànimament, i no solament no
empobreix, sinó que enriqueix amb els millors tresors, en aquest món i en
l'altre; per lo tant, seguint el consell de Tobias, siem mísericordiosos de la
manera que poguem: si tenim molt, donem en abundància; si tenim poc,
donem poc íde bon grat; ja que Déu no mira la quantitat de I' almoina, sinó l'amor o caritat amb què és donada.

Llissó Quaresmal
La predestinació dels cristians, diu l'aposto! Sant Pau, consisteix en conformar-se amb la imatge de Jesús; i la imatge vivent de Jesús, diu el Dr. Torras, cap pintor l'ha treta més exacta
i atraient que l'Evangeli.
Es per això que al cristià per tal de que es pugui més fàcilment aprofitar de la vida i de la doctrina del Salvador dels homes, cristianitzant-se cada dia mes i fent-se més semblant a
Jesucrist, li és convenient la lectura i meditació dels Sants
Evangelis.
El llibre dels Sants Evangelis hauria d'ésser el primer en
tots els prestatges de les llibreries familiars i en la taula o reclinatori de tota persona piadosa; aquest llibre diví l'hauria de portar tothom a la butxaca com el primer element de vida espiritual.
Però ves alerta, devot feligrés, perquè dissortadament s'ha:i
escampat arreu llibres d'aquestos que tenen l'apariència de- bons
i essent dolents et farien mal. Les sectes protestants estan fent
esforços formidables per estampar i difondre els Llibres Sants,
mutilant-los i corrompent-los segons els seus prejudicis o malícia, amb quines edicions infesten pobles i ciutats. Pot-ser també n'ha arribat algun a les teves mans o n'ha entrat algun a casa
teva; doncs, si fos aixís pren-lo i tiral al foc o presental a l'Autoritat Eclesiàstica.
Com a molt recomanable i que està imprès en nostra parla,
és es titulat «El Sant Evangeli de nostre Senyor Jesucrist i els
fets dels Apòstols» (2." edició) publicat pel Foment de Pietat
Catalana.
Continuació de la Narració evangèlica de la Passió
de Jesús, segons Sant. Joan, apòstol i evangelista.
Jesús assotat i coronat d'espines.—Csp/7o/ XIX,

1-15.

Aleshores, doncs, Pilat prenQué a Jesús, i el féu assotar. I els soldats
teixint una corona d'espines, II posaren sobre el cap, I el revestiren d' un
mantell de porpra. I se li acostaven i li deien. «Salve jo rei dels Jueusl»
I li donaven bufetades.
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