Gènesi 12 1-4 Déu crida Abraham
El Senyor va dir a Abraham:
--Vés-te'n del teu país, de la teva família i de la casa del
teu pare, cap al país que jo t'indicaré. Et convertiré en un
gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font
de benedicció. Beneiré els qui et beneeixin, però als qui et
maleeixin, els maleiré. Totes les famílies del país es valdran
del teu nom per a beneir-se.

Un home que havia de fer un llarg viatge va cridar els seus servents i els va confiar els seus béns. A
un li donà cinc talents; a l'altre, dos, i a l'altre, un —a cada un segons la seva capacitat—, i després se'n
va anar. Immediatament, el qui havia rebut cinc talents els va fer treballar i va guanyar-ne cinc més.
Igualment, el qui n'havia rebut dos en va guanyar dos més. Però el qui n'havia rebut un se'n va anar a fer
un clot a terra i va amagar-hi els diners del seu amo. Al cap de molt de temps arriba l'amo d'aquells
servents i es posa a passar comptes amb ells. Es presentà el qui havia rebut cinc talents i en dugué cinc
més, tot dient: --Senyor, em vas confiar cinc talents; mira: n'he guanyat cinc més. L'amo li va dir: --Molt

Fragments vida P. Tous
A l’edat de 13 anys, en sentir-se cridat per Déu ho
Abraham se n'anà tal com el Senyor li havia dit, i Lot se
comunicà al seu pare; el qual s’alegrà en rebre tan bona
n'anà amb ell. Quan Abraham va sortir d'Haran tenia
nova.
setanta-cinc anys.

Impulsat per l’Esperit, canvia la vida acomodada de la
seva llar i el prestigi social dels Tous per la vida pobra,
penitent i humil del caputxí.
I després de Ripoll … Capellades i el P. Tous torna
humil, silenciós i respectuós a secundar l’Esperit que
“bufa on i quan vol”.

Pensar i reflexiona!!!
T’has preguntat alguna vegada quin és el
Projecte de Déu en la teva vida?
Et qüestiona l’estil de vida que va viure el P.
Tous? t’atreu? Ho valores? O creus que no té
gaire sentit viure d’aquesta manera?
Tu què faries per a continuar l’obra del P. Tous
que no és més que viure el missatge de
l’evangeli?

Mateu 25, 14-30 Paràbola dels talents

bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t'encomanaré molt més. Entra al goig del teu
Senyor. Es presentà també el qui havia rebut dos talents i digué: --Senyor, em vas confiar dos talents;
mira: n'he guanyat dos més. L'amo li va dir: --Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo
t'encomanaré molt més. Entra al goig del teu Senyor. Es presentà encara el qui havia rebut un talent i
digué: --Senyor, sabia que ets un home dur, que segues on no has sembrat i reculls on no has escampat.
Vaig tenir por i vaig amagar a terra el teu talent. Aquí tens el que és teu. Però l'amo li va respondre: -Servent dolent i gandul! Sabies que sego on no he sembrat i recullo on no he escampat. Per això calia que
posessis els meus diners al banc, i ara que he tornat hauria recobrat el que és meu amb els interessos.
Preneu-li el talent i doneu-lo al qui en té deu. Perquè a tot aquell qui té, li donaran encara més, i en tindrà
a vessar; però al qui no té, li prendran fins allò que li queda.

Fragments vida P. Tous

Dedicat a fer el bé al seu entorn, impulsava la seva família “rica” a emprar els seus béns de fortuna i
d'intel·ligència i a prodigar-los en bones obres.
I no sols en el pla material posava el P.Tous la seva família a treballar apostòlicament. Les diverses
vocacions sacerdotals i religioses que en el si de la família van sorgir són exponent de la injecció
eclesial que el P. Tous donava a la seva família.
L’estudi històric de la vida de l’humil i silenciós P. Tous es tradueix en un sentiment d’admiració a la
seva fidelitat a Déu, i més encara a l’obra que Déu anava fent en el seu fidel servent.
L’estar atent el Senyor havia caracteritzat el viure del P. Tous. El desig de fer la voluntat divina el
feia esperar prudentment fins a conèixer-la en llarga oració.
Pensa en les coses, dons i qualitats que es rebut de Déu i que has de posar en servei dels altres.
Com pots ser un Fidel servent de Déu en el teu dia a dia?
Recorda que Jesús cada dia t’encomana una missió, que fas per a complir-la fidelment?

Himne al Pare Tous:
Pregària: Celebrem la vida del Pare Tous!!!
Introducció: Reunits aquest moment de concloure les
nostres convivències donem gràcies a Déu pel testimoni
de vida del Pare Josep Tous.
Ell és un exemple:
Per als joves per la seva prompta, decidida i
generosa resposta a la crida de Déu.
Per als estudiants i seminaristes: per la seva
aplicació als estudis i a la seva formació
religiosa.
Per als germans i germanes Caputxines: per la seva
fidelitat

a

l’espiritualitat

franciscana

-

caputxina.

Al servei de tothom
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Tu has descobert la força en la pregària
que et fa confiar en el Senyor.
I prop de la Creu has descobert la vida
del Crist Ressuscitat.
En la senzillesa has viscut l'alegria
dels pobres de tot, rics de Déu.
En el sacrifici has après la lluita

Josep
Tous

De fer feliç tothom.

Per als educadors: pel seu interès per la formació
cristiana de la joventut per a la qual va fundar
un Institut dedicat a l’educació cristiana dels
nens i joves.
Per a tots nosaltres: pel seu exemple de vida i per la
heroïcitat en viure els aspectes més ordinaris
de la vida, per les seves virtuts practicades,
per la seva prudència, constància, humilitat.
Per a tots per la seva gran devoció mariana i
eucarística.

Cant: Al servei de tothom
Text evangèlic: Mt 4, 18-22
Símbols relacionats amb les seves virtuts.
Espelma: la fe
Paraula de Déu: oració
Pedra: fortalesa
Fotos dels infants enganxades en un dibuix del P.
Tous
Cintes de colors: amb el nom dels nens i nenes
Pare Nostre cantat.

Tu has seguit ben de prop Jesucrist.
Tu t'has lliurat a l'Església.
Tu has servit amb la veu i amb el cor
L'Evangeli, Pare Tous.
Tu t'has posat al servei de tothom.
Has mostrat el Crist, Pastor de tots el pobles
i Maria al peu de la Creu.
I t'has preocupat especialment dels joves,
T'has fet un amic seu.
El teu únic centre ha estat l'Eucaristia,
Sagrament real del Senyor.
Ell es fa present, és l'aliment dels homes.
Dóna vida a tothom.

Un home
sempre
fidel!!!

