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tant, un actiu i zelos continuador
del apostolat de Jesucrist.
Nosaltres fills sumissos de la
Santa Iglesia Catòlica, que si actuem en l'estrada periodística, ho
fem amb l'unic desitg de promoure
en el radi de nostra humil esfera,
cl major be relligiós moral i material possible, proclamen ben alt que
vostra pastoral Visiïa es una mena
d'embaixada del mateix Crist pera
vetllar per la puresa de la Fe i bo
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nes costums i sembrar per tot arreu
corrents de pau, de germanor i de
caritat cristiana.
Amb plaer i satisfacció, us diem
doncs:
Benvingut siau Prelat estimadíssim. Parleu que com humils Samuels escoltarem vostra paraula i
desitjant que us sigui agradosa l'estada en mig nosaltres us supliquem
vostra pastoral benedicció.

Veus-aquí el programa de les
festes que profusament s'ha repartit per nostra vila i comarca:
Solemnes Festes amb que la
«Congregació de Maria Inmacuiada i Sant Lluís Gonzaga de Malgrat», celebrarà la seva erecció i
la inauguració de son hostafje social «Foment Cultural», en el dia
16 de Juny de 1918.
Vigília: a les è de la tarda.
Arribada del nostre aimat Sr. BisLA REDACCIÓ.
be pel carrer de Girona a fi de fer
la visita pastoral i n la vegada pendre part a les festes, essent rebut
per les Autoritats, Congregacions,
Societats, Col·legis, etc. etc.
Dia 16: a les 7 del matí.—Arribada de la «Congregació Mariana
acudint tots a rebrer-lo; al passar de Girona», amb son il·lustre Dipels carrers de nostra vila devant rector P. Creixell S. J. per a donar
nostra acotem nostres caps reve- major explendor als festeigs.
rentmenf i com a signe de sumissió
A les 8.—Imposició de la medaa tan alt representant de Crist en lla als novells Congregants i sela terra. Els actes relligiosos de de- guidament Missa de Comunió gemà han d'ésser l'esclat de la fe de neral que diré nostre volgut Prelat.
nostre poble. La Comunió General Durant la mateixa, la C. M. de Gii l'Ofici han de constituir urt acte rona interpretarà l'«Angelus Domiexuberant de pietat cristiana. Que ni» (Mas i Serracant), «In monfc
no hi falti ni un.
oliveti» (Palestrina), «Ave verum»
Al acte inaugural de la farda (Saint Sàenz), «Domine non sum
hem de demostrar la nostra cultura dignus» (Vitòria), «Salve Regina»
assistint a escoltar als oradors i (Gregoriana).
A les 11. -Solemne Ofici exemúsics que vindJén a sadollar els
nostres cors de fe i entussiasme cutant la dita C. M. de Girona la
per a lluitar per la causa de la mo- Missa (Palestrina). Sermó a càrrec
ral e instrucció cristianes. Malgra- del Hm. Dr. Mas.
A la sortida.—Benedicció sotencs! A demostrar que no volem
quedar ressegats en aquet desvet- lemne del local social de nostra
llament relligiós i social que aneu Congregació «Foment Cultural»
s'observa. De Girona, de Lloret, situat en el carrer del Carme, núm.
de Blanes, de Calella i demés punts 22, pel bondadós Prelat de nostra
de la comarca vindran representa- Diócessi.
Tarda a les 4 i mitja.—Grandiós
cions per a honrar i donar mes relleu a nostres «estes, donem-los-hi acte literarí-musical d'inauguració
gran exemple de relligiositat i cultu- del «Foment Cultural».
ra. Que cada bú ocupi son lloc d'
1.K part
honor i Malgrat podria escriure
1. «Obriu que volem entrar»
aquesta dada amb lletres d'or en el
(Lamberl) per la Secció de tiple»
llibre de la seva historia.
del Foment Cultural.

: Les festes del di
Hem arrivat ja a la jornada que
amb tant goig esperàvem els bons
malgratencs, jornada que ja per endevant podem assegurar constituirà una esplèndida manifestació de
relligiositat del poble malgratenc.
Les autoritats totes han rivalitzat
en els preparatius per a homenatjar degudament a nosire digníssim
Prelat, i per a donar la major solemnitat a les fesíes.
Els nostres novells i simpaties
lluisos han trevallal i ireballen encara amb gran entussiasme per a
que la diada de la constitució solemne de la seva Congregació resulti una diada grandiosa, plena de
fe i pietat. En fi iots els veíns i
principalment els dels carrers ont
passarà el Sr. Bisbe al fer l'entrada en nostra vila no s'han donat
punt de repòs en aquets últims dies
per a engarlandar-los. Falta are
únicament que avui i demà cumplim tots com a bons cristians i
com a fills nobles i caballerosos.
Avui fa la seva solemnial entrada per primera volta en nostra vila
nostre aimadíssim Pastor l'Hm. Dr.
Mas. Donem prova palesa de nostre amor i veneració a nostre Pare
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