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Un dia el recol·lector dels tributs del Temple
exigí el tribut a Nostre Senyor, que consistia en
2dracmes pcrpersona.Jesúsvadir a Sant Pere: «Véstc'n
al mar, tira l'ham i a la boca del primer peix que piqui
hi trobaràs un stater; agafa'l i paga per tu i per mi».
El «stater» valia quatre dracmes, 1 tot es compli íal
com Nostre Senyor havia pronosticat.
Però com dimoni s'ho havia fet un peix per servir
de portamonedes?
En el mar de Tiberíades hi neden uns peixos que-'
tenen una boca molt grossa. Suficientment grossa perpoder portar les cries dintre la boca força' dies. Quan els petits ja corren
sols s'omplen la boca del primer que troben, siguin pedres siguin diners...
En recordança d'aquest fet, aquesta classe de peixos s'anomenen
«peixos de Sant Pere»;

Per

una petita

broma

Sant Pau perseguia terriblement els cristians fins que un dia Nostre
Senyor el féu caure de cavall i se li aparegué Dzs d'aquell dia, Saule es
convertí en apòstol, en el gran apòstol Sant Pau.
Però Déu no sempre fa caure la gent de cavall per a convertir-los.
Heus ací un cas bastant mes senzill, contat per un dels qui hi intervingueren:
«Tenia jo nou anys i al costat de casa vivia una família Jueva,
Salomó, l'hereu de la casa era de la mateixa edat que jo i ben aviat ens
férem amics. Cada diumenge anàvem a la parròquia, a jugar en un pati
çm hi abundaven tots els jocs.
Amb el meu germà vam convidar Salomó per a anar a Missa. EU de
moment s'hi oposava per por dels seus pares. Però amb la nostra insistència va venir. A mitja Missa passaven la safata i Salomó va preguntar
per què. Li responguércm ben seriosos, encara que només ho féiera per
riure, que passaven la safata perquè agaféssim una pesseta. EU així ho va
fer i després ena la vara repartir per a comprar caramels.
El senyor rector s'assabentà de la facècia i li va ler gràcia, I des
d'aleshores cada diumenge que Salomó anava a l'Església li pertocava
una pesseta,
I heus nquí <Kïm per una broma aquell nen jueu va començar d'assistir a tots els actes de la parròquia i als setze anys va demanar el Baptisme.
Generalitat de Cataluña — L'Infantil (1951-1962), 1/6/1959, página 9

