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Or. D. Franciscà de P. Mas y

Benedictuà, qui
elsmalgratencs covenit irr nomineDofois de vostra plaenmini. Si; beneït i
ta Visiía us espeben vinguí síauDocren, amb els cors
for Mas, qui veniu
abrandats de Fe i
an aquesta xamosa
endiumengadesses
vila en nom del Sepersones, còm en
nyor.
jorns de llurs grans
Parafe vias Dofeslivitats.
mini.
:,'••
Les rosses garPrepareu-li el
bes <Je blat qu'han
camí al Pastor in<k proporcionarcansable qui apenos el Pa eucarísnes acabada una
lic, del que en sou
Visita en comença
Vos ran aimant, auna altra, freturós
coten son cap a tede conèixer ses airra, com per retremades ovelles, de
us homenatge, al
beneir-les i enseigual que feren amb
nya'ls hi les paracl cast Josep de 1'
des de vida eterna.
Historia Sagrada.
I tu Malgrat que
Les plàcides otens la ditxa de fornes de.nostra mar
mar part de la Costranquila us envien
ta Blava, tota rutambé Reverendíblerta de llum i gassim Senyor, els
lania, Costa incommurmuris de ses
parable qu'ha dofrescals brises en
nat a TEsglesia per
senyal de benvinprelats d'Ella a va^
guda.
ris deis seus mes
I els clavells i
preclars fills, tots
roses de nostres
«lis espills eminenjardinssadollatsenLa vila de Malgrat a son Pastor l'Il-lustríssim i Rdm. Dr. 1). Prancisco de P. Mas
I Oliver en testimoni de respecte i filial sumissió, arçib jnotiu de la Santa Visita
tíssims de bondat i
cara del misticisme
Pastoral practicada en ella, desde'l 15 <il 17 de juny de 1918.
sabiduría; tu Malde la Diada del Corgrat que plena d'apus embaumaran
morsepiscopals esde fragàncies voscollires un d'ells per Patró, al glo- cordies demanant gràcies i indul- tre pas al recorre nostres carrers i
riós bisbe de Mira sant Nicolau, gències per una vila treballadora i places, com l'incens que acompapreparat pfir a rebre dignanjent i enfeinada com la que mes en els' •'nyà'va sempre al Sumo Sacerdot
amb grandesa al Sacerdot sant qui afers neguitosos de la vida.
••'•• •dè^i'anfiga Llei, del qual sou Vos
ve a ofrenar al Deu de les miseriVeniu vigilantíssim Senyor qu' aimat Prelat un llegítim represen-
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