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

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

