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Malgratencs:
Cent anys fo que els nostres avantpassats,
aquells fills de Malgrat que portaven la fe en
el cor ben arrelada, aquells homes que en sentir tocar I'«Angelus» deixaven l'eina del freboll, es treien la barretina i cap-cot, devotament, aixecaven cel amunt la dolça oració de
la "Déu vos salve Maria ...".
Cent anys que desitjant que tots els fills
de Malgrat. creixessin vora l'ombra protectora
de la fe i l'ensenyança, els nostres avis varen
demanar o la superioritat de les Germanes
Carmelites, que vinguessin a prendre carta de
naturalesa o Malgrat, a aquesta vila que un
jorn va veure, amb la més gran complaença, el
naixement de Paula De/puig, una de les seves
filles més preclares i que tanta i tanta glòria
donà a la consagració que un dia li obria els
braços ... Volien i ho han aconseguit, que Malgrat, que ells el preveien dintre el seu gran
desenvolupament, amb fàbriques, tallers i
conreus, es desenvolupés, també, cara a Crist
i a una més gran cultura.
Tot s'ha lograt en el transcurs d'aquests
cent anys: l'engrandiment de Malgrat, la bellesa de la vila, la vitalitat en totes les seves
activitats industrials i comercials, i s'ha lograt,
també, l'arrelament de la fe en el cor de tots
els fills de la vila.
Per això avui, al celebrar aquest centenari, us demanem, malgratencs, la vostra assistència. Que cada acte sigui un homenatge als
nostres avantpassats i a la Congregació de les
Germanes Carmelites que, sota l'ombra protectora de Paula De/puig, ha d'assolir, encara,
jornades més triomfants.
LES EXALUMNES DEL COL'LEGI
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Dia 7
A lo capella de les Germanes Carmelites

A las 8'30.-Misso.
Tarda, a las 6'30.-Tridu en acció de gràcies per la celebració del centenari.

Dia 8
A la capella de les Germanes Carmelites

A les 8'30.-Missa.
Tarda, a les 6'30.-Continuació del tridu.

Dia 9
A l'Església Parroquial
A_les 8'30.-MISSA DE COMUNIO GENERAL amb sermó.
Acabod<J la missa, en el col·legi de les Germanes Cor·
melites, ESMORZAR DE GERMANOR.
A les 71-0FICI SOLEMNE, cantat per les exolumnes i Te·
deum en acció de gràcies.
A les 71'30.-A UDICIO DE SARDANES davant del col·legi,
per l'orquestra "Maresma", cedida per l'Agrupació
Sardanfstico, associant-stl, així, a les festes del centenari.
Tarda, a les 4'30.-Funció amb sermó i acabament del
tridu.
A les 5'30.-VETLLADA LITERARIA ol col·legi de les Germanes Carmelites, a càrrec d'alumnes y exalumnes.

Dia 10
A les 8.-A la capella de les Germanes Carmelites, MISSA
DE DIFUNTS, per les alumnes, exolumnes i Germanes
mortes en el decurs del centenari.
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-Durant les festes del centenari, predicarà el Reverend
Dr. Redín.
-S'assabenta a totes les exolumnes que desitgin assistir a
l'esmorzar de germanor, que poden retirar el corresponent líquet, per tot el divendres.
-En nom de totes les exalumnes, les gràcies més i el més
ver reconeixement a tots els donants que, amb lo seva aportació, han fet possible la celebració, tant brillant, del centenari.

v. J.
Himne del centenari de la vinguda de les
Germanes Carmelites, a Malgrat
Fa cent anys que treu florida
Dins Malgrat amb fort anhel
Un fruiter que reb la vida
De la caritat del Cel.
Es del Carme/ esperança
Aqueix brot que va donar
Filla il'lustre de la vila
Mare Paula qui el plantà.
Déu ha fet que l'arbre pugi
Ben ombrívol i fruitós,
I que hi trobin son refugi
L'infantesa i les tristós.
Que no el toqui el llenyataire,
Ni l'assequi mai l'eixut,
Ni el mustigui cap mal aire
Ni mai perdi sa virtut.
ESTROFA
Lloeu a Déu donzelles vilatanes,
Lloe u a Déu i enaltiu sa bondat,
D' Ell són un do la Mare i les Germanes,
Que us va donar creixent la caritat.
Sa llibertat, sa·vida i sa persona,
Han dat a Déu per vostra salvació,
Perquè visqueu guanyant-vos la corona
Que us posarà en el cel Nostre Senyor.
Malgrat, Octubre del 1952.
Emlllo Conel, lmprtiOt
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