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”

