LA MUJER MAS AMADA DEL MUNDO
La profecia del MAGNIFICAT — Todas las
generaciones me llamaràn bienaventurada—, se
ha cumplido al pié de la letra. Millares de catedrales, de santuarios, de un extremo a otro de la
tierra, le estan dedicados. Millones de labios le
repiten cada dia: "Dios te salve, llena de gràcia..."
Yo personalmente encuentro admirable este
rosario que se desgrana como se deshoja una rosa, pétalo a pétalo. Està al alcance del pobre y del
rico, del sabio y del ignorante. Esa cadència de
las Avemarias, parecida a la de las olas del mar,
permite a todos alcanzar momentos de verdadera
contemplación.
También me gusta el Angelus. En nuestras
campiíias francesas, tres veces al dia, la campana
invita al labrador, al obrero, al intelectual, a elevarse durante algunos segundos por encima de
los asuntos de este mundo, para acordarse del
gran acontecimiento de la historia: La Encarnación, Dios hecho hombre. Y su origen es el Sí de
Mana.
Jean Guitton (de la Acadèmia Francesa)

QUE HI HA DE L'ORGUE?
Hem parlat amb el constructor del nostre orgue a fi de urgir-li el compliment de la clàusula
del contracte que senyala el mes de maig com a
termini per a l'entrega de la mateixa. Ens ha presentat les seves excuses, que creiem raonables, i
s'ha compromès a tenir-la enllestida a finals del
proper mes de juny. Confiem que serà un fet.

ü. I^ ü. O E^ U
Déu Nostre Senyor, deu haver-se dit: Aquests
homes de la terra, tan savis i llestos no saben pas
trobar un lloc per l'Amadeu; en l'estructura humanitària que han creat, malgrat els invents i la tècnica dels que es senten tan orgullosos, no ha pogut
haver-hi el "racó" per l'Amadeu.
— Me l'emporto cap a Casa on trobarà el repòs
i el remei pels seus mals. Aquí hi ha lloc privilegiat pels petits, pels senzills, pels pobres...
I els homes de la terra ens hem quedat un
xic esmaperduts per la notícia: — L'Amadeu és
mort! Tothom ha dit amb un gest de compassió:
— Pobre Amadeu!
I en el fons de molts cors, una punxada de remordiment, de dolor per no haver estat prou "savis", tal vegada prou caritatius per a trobar en la
nostra societat el lloc per l'Amadeu.

MISSES D E L A S E T M A N A
MONESTIR
AVUI, DIUMENGE: 8, esposos Erra Planella; 11,
parròquia; 12'30, Rosa Subirana Camprubí; vespre.
Rosa Vilalta.
DILLUNS: 8, Delfí Carretero; 9, Delfí Carretero;
vespre, Salvador Palmerola.
DIMARTS: 8, Teresa Selgas Martí; 9; loan Rexach i Dolors Sirvent; vespre, família Soldevila
Pujolar.
DIMECRES: 8, Delfí Carretero; 9, Joan Rexach
i Dolors Sirvent; vespre, Josep Arqués Costa.
DIJOUS: 8, difunts família Dolors Anfruns; 9,
esposos Jaume Pous i Rita Barceló; vespre. Pilar
Muntadas de Tubau.
DIVENDRES: 8, difunts família Dolors Anlfuns;
9, Joan Rexach i Dolors Sirvent; vespre, Baltasar
Colomé.
DISSABTE: 8, esposos Bartomeu Casas i Maria
Carbonell; 9, Carme Solà; vespre. Margarida Unó.
DIUMENGE: 8, parròquia; 11, Florenci Font Canal; 12'30, Rosa Subirana Camprubí; vespre, Josep Rota Camprubí.
BON

PASTOR

AVUI, DIUMENGE: 9, ànimes en acció de gràcies; i r 3 0 , esposos Josep Sala i Carme Plana; 1,
Mercè Rius Pascal; vespre, esposos Lluís Verbón
i Mercè Rius.
DILLUNS: Eudald Casanova Marquet.
DIMARTS: Coloma Francàs Carol.
DIMECRES: Animes en acció de gràcies.
DIIOUS: Antoni Font.
DIVENDRES: Animes en acció de gràcies.
DISSABTE: Esteve Delgado Ordónez.
DIUMENGE: 9, Maria Garcia de Ortega; 11'30,
esposos Pere Comellas i Anita Terradellas; 1, Eudald Casanova Marquet; vespre, esposos Josep
Sala i Carme Plana.
SANT

JOSEP

OBRER

AVUI, DIUMENGE: 9, Margarida Calaramunt;
12'30, Ramon Caula Brusi.
DIUMENGE VINENT: 9, Ramon Caula Brusi (II
aniversari); 12'30, a Sant Antoni.
t

Arxiconfraria de Maria Auxilíadora
Essent el dia 24 de maig la festa iitúrgica de Maria fluxiíiadora,
la intenció de la missa de 7, a les
Escoles Salesianes, serè per tots
e/s familiars difunís dels arxíconfrares. Hi quedeu iots convidats a
tributar aquest petit homenatge a
la nostra Mare en el seu mes.
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