FESTIVITAT DEL P. JOSEP TOUS I SOLER

INTRODUCCIÓ

“Tot arbre bo dóna fruits bons”
“JOSEP TOUS, UN HOME QUE DONÀ FRUIT”.

El Pare Tous va ser com l’arbre plantat vora l’aigua, que donà fruits durant
tota la vida (nen, jove, adult…) Va ser com la sarment, lligada estretament el
cep (Jesús), per això donà fruit i el seu fruit perdura.
Es tracta d’apropar-se a la vida del Pare Tous i intentar conèixer la seva
persona a partir dels seus fruits, de viure l’aventura de desvetllar els seus
secrets, és a dir, adonar-nos de quina va ser la font de la qual ell es va
nodrir, la saba que el va fer viure amb plenitud i posar nom als seus fruits.
Tot això, no només amb l’objectiu de recordar la seva obra sinó amb el
propòsit d’enmirallar-nos en ell i aprendre a conrear l’arbre de la nostra
pròpia vida, per tal de poder, com ell, donar bons fruits.
Com a marc bíblic sobre el qual podem treballar es poden fer servir les
mateixes lectures de l’Eucaristia.

GUIÓ PER A L’EUCARISTIA
Cant d’entrada (La lletra dels cants es projecterà en pps)
Monició inicial
Avui estem aquí reunits per a conèixer millor una persona que ens és molt
propera. És un home que tots coneixem, uns millor, uns altres no tant, però
que si més no, sempre ens sona el seu nom. El Pare Josep Tous i Soler
representa un gran arbre que dóna generosament els seus fruits a tothom.
El seu fruit, per a nosaltres, el més dolç de tots, va ser l’ensenyança. Ell va
ser el fundador d’aquesta i d’altres escoles. Gràcies a ell aprenem a ser
millors persones, gràcies a ell aprenem valors com la sinceritat, humilitat i
d’altres. Doncs, mireu, sense portar a la pràctica tot el que ens ha ensenyat
aquest home de Déu, mireu com està el nostre món: Per què creieu que hi
ha tantes guerres, fam, cobdícia...? Doncs, senzillament, perquè no seguim
l’exemple del Pare Tous i no descobrim el nostre propi univers veritable.
Aprofitem aquesta Eucaristia per a fer possible que tots siguem conscients
de les ensenyances del Pare Tous i les fem realitat en el nostre dia a dia.
PRIMERA LECTURA
Ezequiel 47,1-2.6-9.12
L'home em va fer tornar a l'entrada del santuari i vaig veure que de sota el
llindar del santuari, que té la façana a l'orient, naixia una font d'aigua que
baixava cap a l'orient, pel costat dret del temple, al sud de l'altar. Tot
seguit em va fer sortir del temple per la porta nord i em va fer donar la
volta per fora fins a la porta exterior que mira a l'orient. Vaig veure que
l'aigua baixava del costat dret.
Llavors ell em digué:
--¿Has vist, fill d'home?
Després em va fer tornar a la riba del riu. Vaig tornar-hi i vaig veure que
hi havia molts arbres a banda i banda. Llavors em digué:
--Aquesta aigua corre cap a la conca oriental, baixa a l'Arabà i desemboca al
Mar Mort. Arreu on arribi aquest riu, tot viurà.
A banda i banda del riu creixeran tota mena d'arbres fruiters. No perdran
mai la fulla i sempre tindran fruit. Cada mes donaran una collita nova,
perquè l'aigua que els rega neix del santuari. Els seus fruits serviran
d'aliment i les seves fulles seran un remei.

SALM 92 (Cant com a resposta)
És bo de lloar l'Altíssim,
de cantar al teu nom, Senyor,
de proclamar al matí el teu amor,
i de nit la teva fidelitat.
Els justos creixeran com les palmeres,
es faran grans com els cedres del Líban;
plantats a la casa del Senyor,
creixeran als atris del nostre Déu.
Encara donaran fruit a la vellesa,
continuaran plens d'ufana i de vigor,
per proclamar que és recte el Senyor, la meva roca,
i que en ell no hi ha injustícia.

Cant abans de l’Evangeli

EVANGELI
Joan 15,1-5. 15b-16.
»Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les sarments que no
donen fruit, el Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè
encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he
anunciat. Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les sarments, si
no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu
donar si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui
està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res.
A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit
del meu Pare. No m'heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a
vosaltres i us he confiat la missió d'anar pertot arreu i donar fruit, i un
fruit que duri per sempre.

PREGÀRIES (ESO)
1. Et demanen, Senyor, perquè regni la pau al món, que nosaltres, en el
dia a dia, siguen constructors de pau.
T’ho demanem, Senyor
2. Et demanen, Senyor, per tota la Comunitat Educativa: Germanes,
Professors, Alumnes i també pels postres pares, perquè tots
nosaltres siguem portadors del missatge del Pare Tous
T’ho demanem, Senyor
3. El Pare Tous és el reflex d’un arbre ple de vida que ens dóna fruits
diversos.
Ens ofereix castanyes marrons com la terra que ens sosté i ens aguanta.
Ens regala les prunes tendres com el meu cor.
Ens dóna les peres de color verd com l’esperança.
Les llimones amargues com en algun moment de la vida i grogues com el
sol que ens il·lumina el camí del bon cristià.
Ens dóna fruits com algunes pomes i maduixes vermelles com l’alegria i la
festivitat d’un dia com avui.
Hi ha moltes fruites, totes diferents, i han sortit d’ell, perquè ens ha
fet persones de bé.
Gràcies per a donar-nos fruits tan diversos i, alhora, tots tan especials.
I ara et demanem, Senyor, que ens ajudis a conrear l’arbre de la nostra
vida i ens ajudis a aprendre a donar fruits.
T’ho demanem, Senyor
OFRENES
Oferim aquesta llibreta que representa el fruit dels nostres esforços
durant el curs.
Oferim aquesta altre, que representa la nostra dedicació per tal d’ obtenir
aquests resultats.
La constància del nostre treball en aquesta llibreta ha fet possible
aconseguir bons resultats.

I per últim, volem oferir-vos aquesta que és la més important, perquè
representa el treball en equip i el companyerisme.
Cant d’ofertori
Himne d’aclamació (Sant)
Cant de Pau
Cant de Comunió
Cant final

“TOT ARBRE BO
DÓNA FRUITS BONS”

“EL P.TOUS,
UN HOME QUE DONÀ FRUIT”

FESTIVITAT DEL PARE JOSEP TOUS
(27 de febrer)
Introducció:
Enguany, aquesta festa s’emmarca dins els primers dies de la Quaresma, per
la qual cosa, prendrem el p. Tous com un exemple de vida de seguiment de
Jesús, essent LLUM enmig de les ombres amb les quals es va trobar en el
camí de la vida.

A les aules:
A) Prèviament a la celebració, s’explicarà o es llegirà el conte de la vida del P.
Tous, o bé, es veurà el DVD, per tal de poder-hi descobrir, enmig de les
dificultats i ombres del camí, el testimoni de LLUM que ens va donar.
B) La participació dels alumnes de cara a la celebració a la Capella consistirà
en pintar amb els dits o fer amb plastilina o amb paper de cel·lofana MIMOSA
(d’una mida d’un quart de foli) tot expressant així el reconeixement de la Llum
que ens dóna Jesus, el testimoni del P, Tous i la nostra voluntat de ser llum en
el món.

Celebració a la capella
SÍMBOLS: Ornaments de la Miss (alba, estola, calze, patena...) com a mostra
del gran amor que va tenir el Pare Tous per Jesús en la Eucaristia. El P. Tous
estimava tant l’Eucaristia que es passava moltes estones davant el sagrari i
d’allí en treia la llum que donava als altres. D’aquesta manera podem dir que el
P. Josep Tous és un testimoni de llum. Ell va compartir la llum, la va escampar
malgrat les dificultats que es va anar trobant al llarg de la seva vida.
A més a més, es guarnirà la capella amb mimosa (com a flor del temps i com a
símbol de llum) i espelmes entorn al sagrari.
Text bíblic: Mateu 5, 13-16 (Vosaltres sou la llum del món)

Horari de celebracions:
9:00
10:00
10:40
11:10
12:00
Cants:

3r Primària
C. Superior
Educació Infantil
4t Primària
Cicle Inicial
Al servei de tothom

............

Festivitat del Pare Josep Tous
Es farà com una mena de joc de pistes, des del dia 18 de febrer.
A cada classe es posaran uns interrogants enmig d’una cartolina i, cada
dia, hi apareixerà una pista del personatge misteriós que ens
acompanyarà durant la Quaresma (El personatge és el P. Tous i les pistes
estan relacionades amb la seva vida). L’últim dia s’enganxarà la foto del P.
Tous.
PISTES:
Per llegir de nit s’il·luminava amb un quinqué.
Eren 12 germans i ell era el 9è fill.
Va néixer l’any 1811, el 31 de març.
El seu pare es deia Nicolau i la seva mare Francesca.
Va viure un temps a França, a Toulouse de Lenguadoc.
A Barcelona va ajudar molt a 3 noies: Marta, Remei i Isabel.
“Fe i Confiança”
Va morir el 27 de febrer de 1871. Quants anys fa? (Fes una resta)
Pensava i creia que amb bones paraules i afecte s’obtenen bons
resultats.
A través de les reflexions que sorgeixin cal preparar pregàries o ofrenes
per a les celebracions de la Paraula o les Eucaristies.

Dates de celebracions:
Els dies de les celebracions seran el 25 i 26 de febrer, entorn al P. Tous
Dijous 25
9’00
10’00
10’30
11’30

2 ESO
Ed. Infantil
3 ESO
3 EP

Divendres 26
9’00
C Superior
10’00
C. Inicial
10’30
1ESO
11’30
4 EP

FESTA DEL P. TOUS
Data:

dimarts 27 de febrer

Objectiu:
Celebrar amb agraïment la vida del P. Josep Tous per la seva
donació plena a Déu i a la gent del seu temps, des de l‟escolta en el
silenci tant de Déu com dels germans.
Introducció:
Tot relacionant el lema d‟enguany amb la vida del P. Tous podem
descobrir-hi una punts de contacte:
- SILENCI: el P. Tous va ser un home de profund silenci, de
pregària i d‟adoració de l‟Eucaristia.
- ESCOLTA:
a) De la veu de Déu
* des de ben petit: la crida a ser frare caputxí als
13 anys
* de jove per a descobrir què fer en temps
adversos (persecució…)
* en el guiatge de les germanes i en la ubicació de
les primeres comunitats
* per a discernir els signes dels temps i donar-hi
resposta
b) Dels sons del món manifestats en les necessitats de
la seva gent, de la societat i el moment eclesial del s.
XIX: manca d‟educació per a les nenes, moment social
especialment
complex,
impossibilitat
de
poder
manifestar-se externament com a religiós…
Desenvolupament:
1.- Pasar el DVD P. Tous com a eix central de reflexió. Per tant,
aquesta vegada farem un recorregut linial per la vida del P. Tous,
des de petit fins a la seva mort.

2.- Reflexió a l‟aula a partir de les imatges i missatge del DVD. Hi
haurà un dibuix de suport amb un espai en blanc per a poder-hi
escriure pensaments, pregàries...
3.- Celebració a la capella, amb la presència d‟una germana, que
pugui donar la seva experiència com a seguidora de Jesús amb
l‟estil que el P. Tous va impulsar amb la seva vida.
Cal preparar
- La lectura de l‟Evangeli: Mateu 19, 13-15
- Pregàries o agraïments a Déu
- Cants apropiats: “Al „cole‟ tot és festa...” (E. Infantil)
“ Al servei de tothom”
El DVD es pot passar dins la celebració o bé abans, tal com cada
tutor/a ho cregui més convenient.
Distribució horària de la capella:
 9‟15:
C. Superior
 10‟00: C. Inicial
 10‟45: Ed. Infantil
 11‟15: 3r. E.P.
 12‟00: 4t. E.P.

Campanya de recollida de material escolar
Com a resposta a l‟escolta dels sons del món, tal com en el seu
moment ho va fer el P. Tous, procurarem descobrir les necessitats
que tenen altres nens i nenes, fer prendre consciència d‟algunes
realitats socials - especialment en l‟àmbit de l‟educació i la manca
de recursos econòmics per a tenir-hi accés - i, en conseqüència
promourem la CAMPANYA DE RECOLLIDA DE MATERIAL
ESCOLAR per als alumnes de l‟escola Nuestra Señora de Fátima a
EL RAMA (Nicaragua).
Es durà a terme durant la setmana del 26 de febrer al 2 de març.
(ja es passarà una circular per a informar a les famílies). Per la
nostra part, procurarem sensibilitzar i motivar sobre aquest tema als
nostres alumnes.

¡

GUIÓ PREGÀRIA
Dalt d’una taula hi haurà 9 cubs on es podrà llegir. Festa del Pare Tous




Cant d'entrada:Tu has descobert
Motivació inicial: Any especial per la beatificació i explicar
perquè estem col·locats en parelles.
Testimonis: Perquè és important el P. Tous a la meva vida
(màxim 2 minuts)
1. Una germana
2. Un/a mestre/a
3. Un/a exalumne/a

Es giren els cubs i es veu un paisatge



Conte sobre la vida del Pare Tous
Cant: Infantil - el Pare Tous

Es giren els cubs i es llegeixen les virtuts del Pare Tous

Ofrenes: Cada etapa presenta una ofrena com a símbol
1. Llar d'infants:alegria
Oferim l’alegria perquè com el Pare Tous volem estar sempre
alegres malgrat les dificultats, volem oferir sempre el nostre
somriure.
2. Parvulari: amor a la natura
Oferim l’amor a la natura perquè com el Pare Tous volem ser
responsables amb el nostre planeta i el nostre entorn. Volem fer de
la Terra la nostra llar.
3. Primària: paciència
Oferim la paciència, que sovint ens falta, que com el Pare Tous
sapiguem esperar i no vulguem que tot se’ns resolgui en el moment.

4. ESO: responsabilitat
Oferim la responsabilitat; que com el Pare Tous perseverem en la
feina començada i que sapiguem trobar moments per a tot: per a fer
amics, compartir... i, alhora, també per a treballar i estudiar.
5. Batxillerat: servei
Com a joves, oferim el servei; volem ser com el Pare Tous, és a dir,
estar atents a les necessitats dels altres, joves solidaris que veuen
més enllà de la pròpia realitat.
6. Professors: amor als infants i joves
Oferim l’amor als infants i joves. Com el Pare Tous tenim clar que
per educar a un infant cal estimar-lo i acceptar-lo tal com és,
confiant en ell i en les seves possibilitats.
7. Pares: donació als altres
Oferim la nostra donació als altres. Volem, com el Pare Tous, donar
la vida. Volem estimar als nostres fills i filles i acompanyar-los, ser
tolerants i, alhora, posar límits; fer dels nostres fills i filles persones
de pau i bé.
8. PAS: amor a Maria
Oferim l’amor a Maria, com Maria restem sempre atents al que
tenim al voltant, sovint des d’ una posició discreta, però molt
important per a la vida de l’escola.
9. Ex alumnes: fidelitat
Oferim la fidelitat del Pare Tous, en un món on tot és efímer i dura
tan poc, que com ell sapiguem ser fidels als nostres principis.




Pare Nostre
Cançó: És un amic és
Descobriment de la Pancarta. Cal crear molta expectació.
Mirant la façana, es descobrirà la pancarta, en aquell moment
es tiraran confettis, globus i una gran traca.

Es giren els cubs i es pot llegir: Beatificació 25 d’ abril


Cant final: Nou himne del Pare Tous

