El nostre objectiu és que conegui la persona del P. Josep Tous i la
seva obra.
Aquí trobaràs les diferents facetes de qui es va deixar seduir per
Jesucrist i que amb el seguiment de l’Evangeli, va saber
transmetre a la seva congregació, i com bon cristià a tots nosaltres,
la força que dóna la fe, seguint les petjades de Francesc d’Assís i
confiant en la Verge, Mare del Bon Pastor.

Temes:
1. El P. Josep Tous ho deixa tot i segueix Jesús.
2. Vol seguir Jesús com Sant Francesc en la forma de vida
Caputxina.
3 Pateix l’exili.
4. Fundador de la Congregació de GG. Caputxines de la Mare del
Diví Pastor.
5. El P. Josep Tous i la devoció a Maria.

Va néixer a Igualada, (Barcelona) el 31 de març de 1811, i va ser batejat el
dia 1 d’abril, a l’església de Santa Maria, aquesta Basílica mil·lenària, on
tantes vegades va anar a pregar. Aquí és on va començar el seu camí
cristià.
Josep, des de jovenet va sentir la veu del Senyor: En el llibre de Samuel
(Sm. 3,1-11), trobem com parla Yahvè a Samuel quan era un noi: Yahvè va
cridar a Samuel :”Samuel. Ell respon:”Sóc aquí”... Josep va alimentar i va anar
fent créixer aquesta crida amb el:“Segueix-me”(Mt. 9,9), ho tenim ben clar en
la crida que fa Jesús als seus apòstols (Mt.13,18-22).
Josep, havia estat educat en un ambient religiós, dintre d’una família, on es
pregava i on es resaven aquelles oracions als Sants, que de generació en
generació s’havien transmès.
D’aquí es desprèn les seva devoció als sants, que tan bé va saber transmetre
a les germanes de la Congregació per ell fundada.
El seguiment de l’Evangeli de Jesús, amb totes les seves conseqüències, li
porten vers una donació total i radical... Si el gra de blat que cau a terra no mor
resta ell sol; en canvi si mor, dóna molt de fruit (Jn.12,24-26)
En l’Evangeli de Mateu, llegint: “Per llurs fruits els coneixereu” (Mt. 25,
4) , Josep va saber respondre amb aquella “fe profunda” i amb la
“fidelitat més preuada” la veu del Senyor que el cridava per fer en la seva

Església una gran obra, ser fundador d’una congregació dedicada a
l’ensenyament i a les missions.

1. El P. Josep Tous, va ser batejat a la Basílica de Santa Maria d’Igualada;
avui ens fixarem més quan farem el senyal de la creu pronunciant el nostre
nom, en record del nostre baptisme, i tractarem de recordar l’església o
parròquia on vam ser batejats.
En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant
2. Tractarem de llegir la Bíblia on veiem la crida de Jesús als seus apòstols i
també la crida i seguiment que va fer al P. Josep Tous. Comentarem i
farem un compromís d’anar llegint la Paraula de Déu i el seguiment de
Jesús.
Sm. 3,1-11 ; Mt. 9,9 ; Mt.13,18-22 ; Jn.12,24-26; Mt. 25, 4
3. En l’Evangeli llegim: “Per llurs fruits els coneixereu” M.25,4 Josep Tous ens
dóna exemple d’ aquella “fe profunda”, i aquella “fidelitat sense límits”,
avui procurem dirigir la nostra pregària al Senyor demanant-li que ens
ajudi a veure les coses i aconteixements amb fe i procurem ser fidels a
Déu i a les persones.

Preguem amb el Salm 62 (61)

Tan sols en Déu reposa la meva ànima
d’Ell em ve la salvació.
Tan sols ell és la roca que em salva,
És el castell on em trobo segur.

Josep Tous, des de ben jovenet vol
un seguiment de Jesús total, i vol
ser con el gran Sant italià, Francesc
d’Assis. El sant que va estimar la
natura, que va cantar al germà sol,
que va ser el gran germà de
tothom.
Els caputxins tenien convent a
Igualada i segurament que moltes
vegades, el petit Josep veia com
aquests bons frares ajudaven,
pregaven i seguien Jesús pobre i
humil; en Josep troba que és
aquesta la vida que vol seguir i,
per això, truca al convent dels
caputxins, per a seguir la crida que
el Senyor li ha fet.
El P. Josep Tous va ser un deixeble autèntic de Francesc d’Assis.
Als 13 anys ho comunica al seu pare. Però va ser als 15 anys quan
inicia el postulantat a l’Orde dels Frares Menors Caputxins.
El P. Josep Tous vol seguir Jesús pobre i humil i, el 18 de febrer de
1827, comença el noviciat com a frare menor amb la vestició de
l’hàbit.
El P. Josep Tous, va ser Fidel en tot moment al Senyor que l’havia
cridat i, durant aquest temps de novici, es va dedicar a l’estudi de
les Sagrades Escriptures, viure l’experiència en la seva vida de
Francesc d’Assis i la pregària com a font de vida interior.
I seguint a Sant Francesc moltes vegades el P. Josep Tous cantaria a
la natura, als éssers creats, a totes les meravelles que Déu ens regala.

Lloat sigues, Senyor, amb totes les criatures,
que dóna el dia i ens il·lumina,
i és bell i radiant i de gran resplendor.
El seu resplendor ens revela la Teva infinita bellesa.
Lloat sigues, Senyor, per la germana lluna
i els estels; en el cel els formares
resplendents, preciosos, bells.
Lloat sigues, Senyor, pel germà vent;
per l'aire i la boirada, la serenor i els temps
d'ells, a les criatures dónes sosteniment.
Lloat sigues, Senyor, per la germana aigua
que és útil, humil i preciosa i casta.
Lloat sigues, Senyor, pel germà foc que il·lumina
la nit i és bell i joiós i vigorós i fort.
Lloat sigues, Senyor, per la nostra germana terra
que ens nodreix i governa,
regalada amb fruits, d’ acolorides flors i herbes.

I aquella altra

pregària demanant que sempre siguem

instruments de Pau i Bé

Oh Senyor,
feu de mi un instrument de la vostra pau!
On hi ha odi, que jo hi porti amor.
On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó.
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió.
On hi ha dubte, que jo hi porti l'esperança .
On hi ha error, que jo hi porti la veritat.
On hi ha desesperació, que jo hi porti l'esperança.
On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum.
Oh Mestre,
feu que jo no cerqui tant:
ser consolat, com consolar;
ser comprès, com comprendre;
ser perdonat, com perdonar;
ser estimat, com estimar.

El 19 de febrer de 1828, Fra Josep d’Igualada
és caputxí i comença a preparar-se per al
sacerdoci. Sis anys de vida amagada, d’oració
i de silenci, viscuts amb l’alegria franciscana,
amb aquella humilitat, i senzillesa, que el
caracteritzaven. Sis anys d’estudiant, passant
pels convents de Calella (Barcelona), Girona,
Valls (Tarragona), Vilanova (Barcelona).
I el seu desig de ser ordenat, sacerdot es va
complir el 24 de maig de 1834 a Barcelona;
tenia el P. Josep Tous 23 anys, tota una
joventut donada al Senyor, amb el seguiment
de l’Evangeli i l’amor a la Mare de Déu.
Al cap d’un any és destinat al convent de Santa Madrona i encara
va continuar allí els seus estudis de moral.
El passatge de l’evangeli: “No sou vosaltres que m’heu escollit a
mi, sinó que jo us he escollit a vosaltres, i us he destinat perquè
aneu i doneu fruit, i el vostre fruit perduri”. (Joan 15,16) ens ajuda
aprofundir més en la vocació del P. Josep Tous.

El P. Josep Tous va seguir Jesús en la forma de vida Caputxina, seguidor de
Sant Francesc d’Assís, lliurat a un ideal : l’Evangeli. amb la seva vida austera,
pobra i de sacrifici; pensem en aquest fragment de l’evangeli: Jn 15, 13-17 i
tractarem de reflexionar per a fer nostres, tots aquests aspectes de la seva
vida.
Josep Tous dóna la vida pels altres, és un escollit del Senyor.
Com a seguidor de Francesc, lliura la seva vida al Crist amb humilitat i
senzillesa, vida d’oració i de silenci.
El P. Josep Tous, con Sant Francesc, canta amb la seva vida les lloances del
Senyor.

Canteu a Jahvè un càntic nou,
canteu a Jahvè, arreu de la terra,
canteu a Yahvè, beneïu el seu nom,
anuncieu de dia, en dia que ens salvat,
conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis.

El P. Josep Tous, va ser destinat al convent de Santa Madrona
(Barcelona), tot content, perquè el desig de ser frare i sacerdot
s’havia acomplert , aquí quantes vegades miraria i resaria a Sant
Antoni, en aquell preciós llenç , que ornamentava les parets del
temple, però sobre tot la imatge de la Divina Pastora, escultura
notable d’una mida natural que es venerava a la primera capella
al costat de l’Evangeli.
Va ser aquí on al P. Josep Tous la violència de la revolució del 5
de juliol de 1835, el va arrencar del convent, juntament amb els
seus germans de comunitat i altres religiosos; un gran nombre
van ser empresonats a la fortalesa de Montjuïc, després d’haver
passat una nit amuntegats i abandonats. Van ser uns dies d’un
gran sofriment. Què li demanava el Senyor al P. Josep Tous?
Aquest frare jove que volia seguir del tot a Jesucrist? Els camins
del Senyor no són els nostres camins.
Atent sempre a la voluntat de Déu accepta l’exili, s’ha d’anar fora
de Espanya, podem dir que és la gran fidelitat i vocació que ell
demostra amb tots aquests patiments.
I de poble en poble a l’estil caputxí d’aquell temps, com ell havia
vist en la seva ciutat quan era jovenet, el P. Josep Tous,
recorregué la costa mediterrània de França fins a Gareccio (Itàlia).
Ell així ens demostra la gran fidelitat al Senyor i a la seva
Església.
El fred del Piamont, no era el lloc adequat per a viure aquest exili.
Un company del P. Josep Tous, ho descriu i diu així: “Estaven tan
penetrats del fred que a vegades ens trobàvem sense sandàlies en
els peus sense adonar-nos quan les perdien”... tot això va anar
privant la salut del P. Josep Tous (Fra Josep d’Igualada) i
segurament va ser això que el va fer pensar a traslladar-se en un
lloc a on el clima fos més benigne i més a prop de la seva pàtria.
El lloc va ser Toulouse a principis de 1837, aquí va estar set anys,
va realitzar les seves tasques apostòliques en el convent de les
Benedictines. Aquí pot viure el seu esperit contemplatiu i ajudant
espiritualment a les joves internes que aquestes monges
regentaven. Sens dubte aquí serà quan el P. Josep Tous comença
a sentir la preocupació per l’educació cristiana de la joventut.
El P. Josep Tous marcat pel sofriment, ha sabut treure d’aquest
sofriment la força per anar seguint el camí de Jesucrist com el
fidel seguidor de l’ evangeli. Demostra la confiança i la fe que hem
de tenir i que tan bé va saber transmetre a la seva congregació És
una gran lliçó per tots nosaltres que a vegades ens costa
comprendre el perquè de tan sofriment. Com el P. Josep Tous
alcem la nostra mirada i preguem que ell ens ajudi des de cel.

En les Benaurances llegim:

“Feliços els perseguits per causa de la justícia, perquè d’ells és el Regne del cel”.
Y també:” Feliços vosaltres quan us insultaran i us perseguiran i diran
falsament tota mena de mal contra vosaltres, per causa meva; alegreu-vos i
celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel; que així és com
van perseguir els profetes que us han precedit”.
1. El P. Josep Tous va ser un perseguit per causa de la seva fe.
2. El P. Josep Tous seguidor de l’evangeli de Jesucrist .
3. Veient la vida del P. Josep Tous. Què podem aprendre?

Però jo cantaré la vostra ajuda,
aclamaré el vostre amor així que apunti el dia.
Heu estat per a mi la muralla
on m’heu emparat a l’hora del perill.
Jo us canto, ciutadella meva!
Déu és el meu castell és el Déu que m’estima.

El 1843, la situació política d’Espanya li va permetre de retornar a
Catalunya, però encara els religiosos no podien viure en convents.
El P. Josep Tous va estar a casa dels seus pares a Barcelona.
Va exercir de sacerdot, un bon sacerdot, dedicat a fer el bé, i a la
direcció espiritual de la joventut femenina en aquell temps tan
necessitada.
Sabem que l’Eucaristia va ser en ell el seu gran do perquè és on
rebia força i valentia per afrontar tots els contratemps que li
anaven passant. D’aquí ve el gran tresor que ha deixat a la seva
Congregació, el gran amor i devoció que han de tenir les germanes
a l’Eucaristia i Déu que té els seus designis li va concedir de morir
celebrant aquest sagrament.
I en aquest acompanyament espiritual en la Parròquia de Sant
Francesc de Paula, algunes noies dirigides seves van sentir la
crida de Déu, els va proposar de seguir al Senyor dedicant-se a
l’ensenyament cristià.
Va ser a Ripoll pel març de 1850, quan té l’aprovació diocesana
del Bisbe de Vic, i és aquí on s’obre el primer col·legi el 27 de
maig de 1850.
El P. Josep Tous, és el fundador d’una Congregació, la
Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor,
que té com objectiu principal la formació cristiana de la infància i
de la joventut, en les escoles i les missions.
També va haver de patir dificultats i no sempre fou comprès, però
no va ser per a ell obstacle, ja que sempre en aquelles proves va
veure com Déu amb el seu amor misericordiós l’ajudava, i sempre
confiava, tenia en els seus llavis i dintre del seu cor les paraules
que tant ens ha transmès a les germanes: ”Confiança, molta
confiança en el Senyor, fe i confiança”.
I ARA LA CONGREGACIÓ ESTESA PER ESPANYA I AMÈRICA, GAUDEIX DE
TENIR PER FUNDADOR AQUEST SACERDOT, CAPUTXÍ , UN HOME LLIURAT A
UN IDEAL:L’EVANGELI , QUE AMB LA FORÇA DE LA PREGÀRIA, PLE DE
L’ESPERI SANT VA SER UN TESTIMONI DE
FIDELITAT: “FIDEL A DÉU I FIDEL ALS
HOMES”.

Llegint en l’Evangeli la confiança que hem de tenir en Déu Mt 6,24-34. El P.
Josep Tous, va fer seves les paraules: ”...ja sap prou el Pare del cel que en teniu
necessitat”.
Amb la guarició del criat del centurió Mt 8,10 la Paraula de Déu ens diu:” Us
asseguro que en ningú d’ Israel no he trobat tanta fe”.
Quan Jesús envia els apòstols a tot el món Mc 28,18-20 els deia: “M’ha estat
donat tot poder al cel i a la terra. Aneu doncs, a tots els pobles i feu-los
deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i
ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia
rere dia fins a la fi del món”.
Com vivim nosaltres aquestes paraules de l’Evangeli?
Sovint reflexionem o ens passa per alt allò que hem de fer?
El .P. Josep Tous va fer seves aquestes paraules i confiava en Déu Pare. I
nosaltres?

Beneït sigui Jahvè, que escolta
la meva veu suplicant.
Jahvè és la muralla que em protegeix;
el meu cor hi confia.
M’ha defensat, i m’he rejovenit tot jo;
Vull lloar-lo de tot cor.

