qüc en eixa divina aparició se 'ns revela evidentment la voluntat de
Ntra. Senyora per a animar-nos a resar el Rosari? ^No '1 portaba
Ella en ses puríssimes mans? i portant-lo, no l'ensenyava en públic?
i ensenyant-lo no '1 predicaba? i predicant-lo, no es obligació nostra
i de tothom postrar-nos a sos peus amb el Rosari en la mà i resar-lo
com la Bernadeta en la cova de Massabrille?
Catòlics ripollesos, a resar tots cl Sant Rosari; Deu ho vol! La
Verge Santíssima ens ho demana! El Papa ens ho mana!

La Comunió fora de la Missa
La Comunió del poble cristià deu ésser durant la Missa, perquè
les oracions q u e ' s diuen en la Missa després de la Comunió es refereixen no sols al sacerdot celebrant, sinó també als demés.
La Iglesia prefereix preparar per si mateixa als fidels a la Sagrada
Comunió, doncs mana al sacerdot associarse'ls en la litúrgia, per a
que siguin sacerdots i víctimes amb Jcsucrist, i a més Ell mateix
els prepara a la Comnnió per medi de les oracions que resen després del Pater noster.
La Comunió aislada del sacrifici dóna lloc a molts abusos, ja
que a més de deixar sol al sacerdot mcntres diu la seva Missa, els
fidels no presten a Deu per Jesucrist els quatre deures de religió,
que son: adoració, acció de gràcies, propiciació e impetració.
Combregant en la Missa es participa de ta preparació feta amb
la Iglesia, que val més que les oracions privades; la preparació feta
amb la Iglesia, ens uneix més estretament amb Jesús, perquè aquesta
unió la prepara el mateix Esperit Sant quant 1' invoca en 1' Ofertori
i en la consagració i per últim es beneficia de 1' eficàcia de la post,comunió, ja que aquesta oració es resa per a els que han combregat durant la Missa.
Aquestes raons deuen excitar-nos a combregar durant la Missa,
com feien els primers fidels que assistien als divins misteris i combregaban durant la seva celebració.
Tornem a lo tradicional, a lo que prefereix el Cor de Jesús i son
Vicari en la ícrra.

Funcions religioses de Ja setmana
AVUI, a les deu, al Monestir, Ofici.
A les tres de la tarda, a la iglesia de St. Pere, doctrina pels nois
i noies.
*
A les quatre al Monestir, Rosari i Via Crucis.
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