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Amtntstradó:
'Catrer deJ·'Ga'rme. · n:., !5S

Sant Josep i la
· societat doméstica
Atractiva i pl~na d~ celastia1 en-cís apareix la ·Figura de Sant josep,
Patró de I'Esglesia universal.
Peró · ademés de Patró de I'Es·
glesia universal, ho es també de la
familia cristiana, en ractualitat so~
bre adament"llecessitad·a del auxms
de Patró de taJ válua, ja que tot
sembla conjurar-se pera desnatu~
ralisar-la, rompent els vincles que
devíen unir als seus membres, i remoure els fonaments en que la colocá son divf Fundador.
Especie de renaixement del Paganisme, la sodetat actual sofreix
graos dolences, gravfssimes enferJnetats. Una de elles potser la mes
greu despres del desconsolador escepticisme avui regnant, es la tendencia cada vegada mes accentuada a matar la vida de familia, de
eixa societat qu'es !'origen, el fona.ment i el sosteniment de la societat civil.
Peró avui, tot conspira d'un modo manifest a destruir l'esperit d'
aqueixa granftica base de la societat. Els pares i els tUis apenes están a casa el temps necessari per
a menjar i reposar, empleant molts
el rest en els centres de pla~r i d'esbarjo, sens advertir que'ls plaers i
esbarjos mes purs i higenics, son
els que brollen de la llar, del si de
la familia.
Consigna es de la secta masónica estabHr llocs de diversió i esplaiament sens reparar en licitut o
llicitut per a corrompre axis rnes
facilment al home,. aUunyant-lo de
la llar doméstica. 1 lo pitjor del cas·
·.e.S·, que molts fins sense htteritar-hó:'
Bona Llevor. Núm. 11, 17/3/1918. Pàgina 1

MALGRAT, 17 Mars de ·1918
No's retornen els origfnals

ni volguer-ho, seconden aqueix
designi de la masoneria que diu
<<lo esencial es aillar l'home de la
familia, fent-li perdre els usos i costums que en ella hi há. Li agraden
les llargues conversacions del café,
els espectacles del teatre i del cine,
arrastreu-li dones. sense que s'en
apercibeixi que aixó será una bona
obra?>· Aqueixa obra será l'aniquilament del CatoÍicisme.
o·aquí provenen el desmorona~
ment de la societat doméstica, la
desaparició de l'harmonía entre'l
marit i la dona, els pares i els fllls,
els superiors i els fnferiors; la insobordinació i l'esperit de rebeldía;
r abandon en ocas~ons, d'ineludibles debers que la paternitat engendra, la baixa de la fe i la proscripció de les práetiques religioses.
Model de la famma que devém
fots imitar, es Ja coneguda amb el
sujestiu de Savrada Familia . L '
amor deis sants esposos losep i
María, la subordinació
ells del
Nen Jesús, i de tots, als designfs
de la Providencia es la pauta que
hem de seguir els cristiana, car eixa
Familia significa i representa exacte cumpliment deis debers religiosos, morals i doméstics, la ditxosa
i inalterable pau de Ja llar, el gaudi dels dolcíssims que d·en broten.
les armóniques relaciona que deuen
regnar entre'ls membres que la
constitueixen, la santa resignació
en les contra·r ietats i fribulacións.
1' allunyament de t' agitació mondana. i la vida del trebatl mecánic en
el taller de un humil fuster, per el
mateix Deu ennoblida i santificada.
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Imitar eix model, serfa fer de la
terra r atri del . paradis, i resótdre
d'un modo
suau i satisfactdtl la
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paorosa qüestió social, ja que
aquesta imitació, brandaría en els
cors el foc del amor i gloria de
Deu, i mataría en ells el grosser
possitivisme que'ls enerva i empetiteix, aqueixa especie de apoteosi
del orgull satánic del sigle, aqueix
oblit de la vida futura, per no ocupar-se mes que de la present o sia
del luxe, deJ·· faust, de fruicions sensuals i materials.
Imitar eix model, valdría tan
com estrenyer amb llassos d'amor
i caritat, les relacions entre obrers
patrons, rics i pobres, impedir que
'ls pobres (lspirin a enriqoir·se per
medís distints an ets trassats per el
treball, ahorro i virtut ; i que hi ha- ·
gi obrers que, 1·eneguin de sa classe
la mes adecuada per alcan~ar la
eterna salvació i lluitin per a sortir
de. ella fins minant el fonaments de
toí ordre religios moral i social.
Tal es el cúmul de idees í de •
consideracions que sorgeixen en
nostre esperif a1 ocupar-nos de la
gran festa que s'apropera, del
gloriosíssim Patriarca Sant Josep,
Patró de la familia cristiana i de la
Iglesia Universal.

F. P . . .
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En pró de ·
nostra llengua
Dressa.na o 'llU!Ht?·ansa, astiller, ·no.
Qbligació primo'rdia1 dels que
bé o malament eecrivím en perló·
dics, ha d'ésser, al meu entendte,
soapesat el sentit i significació' de

les paraoles q tze uSé m i no ~m.:
plear-ne cap que no sía ben caitiá·
ea-i' própia... d'el llenguatge én . qU«t ·
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