Comença l’any de gràcia tousià.
El 26 de març passat s’inicià, amb una Solemne Eucaristia a Santa Maria
d’Igualada, els actes commemoratius del Bicentenari del naixement del
Beat Josep Tous i Soler.
El dissabte 26 de març, a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, va tenir lloc l’acte
inaugural d’aquest any de gràcia per a la Congregació de Germanes Caputxines de la
Mare del Diví Pastor, amb una solemne i joiosa Eucaristia presidida pel Bisbe de Vic,
Monsenyor Romà Casanova, tal com estava previst, i concelebrada per un grup
nombrós de sacerdots: el rector de la Basílica, Mn. Josep Massana, i Fra Jacint Duran,
Provincial dels Caputxins, entre d’altres.
Eren les 11 del matí quan se sentí el retoc de les
s’entén
la
campanes i s’elevà un cant de lloança a Déu pel do de “No
la vida d’aquest fill d’Igualada, el Beat Josep Tous i fortalesa en el Beat
Soler.
Josep Tous sense la
Després d’una breu introducció tot recordant la vida
d’aquest deixeble de Crist, l’assemblea es disposà a seva vida de fe i
escoltar la Paraula de Déu. Seguidament, Monsenyor confiança en Déu”
Romà dirigí als assistents unes sentides paraules sobre digué
el
bisbe
la figura d’aquest humil i senzill sacerdot.
Primer de tot, ens convidà a donar gràcies a Déu pel do Casanova.
de la vida del Beat Josep Tous i per la seva recent
beatificació, el passat 25 d’abril de 2010. Alhora, animà a invocar-lo com a intercessor
i a mirar-lo com a model de vida cristiana. “Per a l’Església i per a la Congregació que
ell fundà és avui una gràcia poder celebrar el seu naixement en la mateixa Basílica
on van tenir lloc el baptisme d’aquest fidel de Crist i apòstol infatigable de
l’Evangeli”, va afirmar.
Continuà dient: “la vida del P. Tous no s’entén sense la fe en Crist, la fe cristiana va
modelar la seva existència”; i afegí: tampoc no s’entén la fortalesa en el Beat Josep
Tous sense la seva vida de fe i confiança en Déu, lema que va coronar la vivència
heroica de totes les seves virtuts”.
En la seva homilia també destacà la importància, en la vida del Beat Josep Tous, del
sagrament del Baptisme i de l’Eucaristia. “En el baptisme fou constituït hereu de la
vida eterna ,i a més, amb la recepció d’aquest sagrament va començar una aventura
d’amor entre Josep Tous i Jesús. La centralitat de l’Eucaristia en la seva vida va
configurar la seva persona amb Crist, el Bon Pastor, que donà la vida per les seves
ovelles. L’ oblació de la seva vida arribà a la plenitud en l’acte més sagramental en la
vida d’un sacerdot, la celebració de l’Eucaristia”.
Finalment, proclamà que “el nostre món necessita sacerdots com el Beat Josep Tous,
cristians compromesos i fidels, sense oblidar la roca de la qual hem estat tallats,
sense oblidar les nostres fonts: la gràcia i la vida dels sagraments”.
Arribats al moment de les pregàries, representants de les diferents comunitats
educatives i religioses presentaren a Déu les seves necessitats, tot invocant la
intercessió del Beat Josep Tous.
Seguidament, en el moment de l’ofertori, tot actualitzant el carisma llegat pel Beat
Josep Tous, s’oferiren a Déu diferents símbols relacionats amb la seva vida i obra així

com amb l’apostolat que avui realitzen les G.G. Caputxines seguint les petjades del seu
Fundador.
Abans de rebre la benedicció final, el Bisbe llegí una carta enviada pel Secretari d’Estat
del Vaticà, Cardenal Tarcisio Bertone, en nom de Benet XVI, tot donant la seva
benedicció apostòlica a la Congregació de Caputxines de la Mare del Diví Pastor i a
totes les persones que amb elles col·laboren en la seva activitat apostòlica. En un dels
fragments diu: “el Senyor realment ha fet obres grans per la seva Església a través del
geni espiritual del P. Tous i la fidel col·laboració de les seves filles. Desitjo que les
celebracions i les iniciatives en les que participaran tots els membres de la vostra
gran família portin un aire de renovació i estímul, no només a l’Església particular de
Vic, bressol del seu naixement, sinó a tota Espanya i Llatinoamèrica”.
En sortir de l’Eucaristia, en un clima molt festiu i alegre, tots els participants gaudiren
de l’actuació de la Moixiganga d’Igualada. Tot seguit, els participants encaminaren els
seus passos cap a la Casa Natal del Beat Josep Tous, on s’oferí una visita guiada pels
diferents espais de la vivenda:
- La cripta, on reposen les seves despulles. Amb unes senzilles paraules per part
d’una germana, es convidà als assistents a la reflexió i a la pregària.
- La Sala Josep Tous: a través dels documents i objectes esposats en tres vitrines
es va poder resseguir la història del P. Tous i de la Congregació.
- La capella on es pot venerar una relíquia del Beat Josep Tous. Aquí tingué lloc
una breu explicació de la història de la casa i l’apostolat actual que les
germanes hi desenvolupen.
El programa del dia continuà tot pujant fins a Montserrat, on es va compartir un dinar
de germanor i es visità la Basílica, tot invocant la Moreneta, Patrona de Catalunya.
Va ser un dia ple de vivències i records que durant aquest bicentenari que iniciem, ben
segur que podran recordar aquells que han tingut l’ oportunitat d’assistir-hi.
Amb aquest acte les Germanes Caputxines obren un seguit de celebracions i activitats
que al llarg d’aquest any es duran a terme en els quals es convida a tothom a participar
per tal de conèixer i estimar, encara més, aquest beat de la nostra terra.
Que el Beat Josep Tous intercedeixi per tots nosaltres i ens ajudi a viure l’avui amb Fe i
Confiança en Déu.

