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.

¡

