GUIÓ PREGÀRIA
Dalt d’una taula hi haurà 9 cubs on es podrà llegir. Festa del Pare Tous




Cant d'entrada:Tu has descobert
Motivació inicial: Any especial per la beatificació i explicar
perquè estem col·locats en parelles.
Testimonis: Perquè és important el P. Tous a la meva vida
(màxim 2 minuts)
1. Una germana
2. Un/a mestre/a
3. Un/a exalumne/a

Es giren els cubs i es veu un paisatge



Conte sobre la vida del Pare Tous
Cant: Infantil - el Pare Tous

Es giren els cubs i es llegeixen les virtuts del Pare Tous

Ofrenes: Cada etapa presenta una ofrena com a símbol
1. Llar d'infants:alegria
Oferim l’alegria perquè com el Pare Tous volem estar sempre
alegres malgrat les dificultats, volem oferir sempre el nostre
somriure.
2. Parvulari: amor a la natura
Oferim l’amor a la natura perquè com el Pare Tous volem ser
responsables amb el nostre planeta i el nostre entorn. Volem fer de
la Terra la nostra llar.
3. Primària: paciència
Oferim la paciència, que sovint ens falta, que com el Pare Tous
sapiguem esperar i no vulguem que tot se’ns resolgui en el moment.

4. ESO: responsabilitat
Oferim la responsabilitat; que com el Pare Tous perseverem en la
feina començada i que sapiguem trobar moments per a tot: per a fer
amics, compartir... i, alhora, també per a treballar i estudiar.
5. Batxillerat: servei
Com a joves, oferim el servei; volem ser com el Pare Tous, és a dir,
estar atents a les necessitats dels altres, joves solidaris que veuen
més enllà de la pròpia realitat.
6. Professors: amor als infants i joves
Oferim l’amor als infants i joves. Com el Pare Tous tenim clar que
per educar a un infant cal estimar-lo i acceptar-lo tal com és,
confiant en ell i en les seves possibilitats.
7. Pares: donació als altres
Oferim la nostra donació als altres. Volem, com el Pare Tous, donar
la vida. Volem estimar als nostres fills i filles i acompanyar-los, ser
tolerants i, alhora, posar límits; fer dels nostres fills i filles persones
de pau i bé.
8. PAS: amor a Maria
Oferim l’amor a Maria, com Maria restem sempre atents al que
tenim al voltant, sovint des d’ una posició discreta, però molt
important per a la vida de l’escola.
9. Ex alumnes: fidelitat
Oferim la fidelitat del Pare Tous, en un món on tot és efímer i dura
tan poc, que com ell sapiguem ser fidels als nostres principis.




Pare Nostre
Cançó: És un amic és
Descobriment de la Pancarta. Cal crear molta expectació.
Mirant la façana, es descobrirà la pancarta, en aquell moment
es tiraran confettis, globus i una gran traca.

Es giren els cubs i es pot llegir: Beatificació 25 d’ abril


Cant final: Nou himne del Pare Tous

