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Diumenge, 10 dtí Maig de 1931
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i Rvíim, P. JOAN PtíRELLÓ i POU, ÜISDC de Vich, concedcïx 50 dies d' iadulgèncií
_ — y | g quins devotatneat ilegeíxio o seotiií llegir la FULLA PARKOQUÍAL.
-—
( A M a i-LicÈMoiA e c LES I A S T i C A )
'

Avui diumenge, 10; >^ Nostra Senyora dels Desamparats. Sta Beatriu,, vg.
Dilluns, 11; Sant Eudald í Sant Anastasi, màrtirs i Santa Felisa, màrtir.
Dimarts, 12; Sant Pancràs, màrtir, Sant Domingo, de C.i Sant Alexandre.
Dl necres, 13; Sant Pere Regalat, franciscà i cfr. i Santa Glicèria, verge.
Dijous, 14; ® L'ASCENCIÓ DEL SENYOR, i Sant Bonifaci i Sant Daniel.
Divendres, dia 15; (Abans f ) Sts. Isidre Llauradó, cfr. i Joan Bta. de la Salle.
Dissabte, 16; Sant Joan Nepomucè, canonge i m a r t i r i Sant Fèlix, màrtir.
Diumenge, dia 17 ® Sant Pasqual Bailón, fr. i confessor i Sta. Basila, mr.

Dominica

V després de Pasqua

Reflexió sobre l'Evangeli: L'ORACIÓ INFAL·LIBLE.
iPodia Jesús parlar més clar per moure'ns a fer oració amb tota la segurança d'ésser oïts?—En veritat, en veritat us dic, que fot quant demanareu a! Pare en nom meu, us tiò concedirà.
Afegí:—Fins ara no haveu demanat rés en nOm meu; demaneu i rebreu,
pertai que vostre goig sigui complert—Es a dir: si no sou atesos, és • per
què i!0 detnaneu en nom de Jesús, ço és, pels mèrits inifnits de Jesucrist
I en la forma ensenyada per Jesús
Si confiem en la valor de nostres pregàries, com a nostres solament,
mai no mereixem rés; puix davant de Déu, tots sols, rés no valem ni mereixem, perquè som el mateix no-rés i encara indignes per nostres pecats.
Si, però, ens refiem dels mèrits infinits de Crist, presentant-nos amb
ells davant el Pare Celestial i fent el que poguem per nostra banda, satisfarem per tots nostres pecats i obtindrem tot el què voldrem, demanant-ho
en nom de Jesús,
L'oració, per poguer ésser feta en nom de Jesús, ha de fer-se demanant
coses agradables a Jesús, és a dir bones, i pregant en la forma ensenyada pe! mateix Jesús, ço és, conformant-nos sempre a la voluntat de Déu,
dient-hi sempre ei «facis la vostra voluntat...»
Doncs hem de recordar el què Jesús ens assegura, que si creiem eh
Ell, el Pare ens estima i Eli també; que el Pare del Cel ens vol conce' l i r t o l ei bé que'ns convingui i Jesús mateix li demanarà per nosaltres.
Si no som atesos desseguit, és que hem de pregar més o que tai volta no
ens convé allò que demanem, sinó una altra cosa millor, que ens serà
donada per nostra oració. iNo oblidem tampoc, que prop de Jesús hi tenim una intercessora i mitjancera omnipotent i amantíssima en la Verge
M.'ina, i ais Sants i àngels per advocats." Fem molta oració, en nom de
,is3ús, per mitjà de iVIaria i invoquem el Sants i serem oïts, com fills predilectes de! gran Pare de les Misericòrdies.
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