JOSEP TOUS I SOLER
1811 - 1871
Ser sant, és la crida que Jesús fa a tot cristià. Ell ens diu:
“Sigueu sants , com és sant el vostre Pare de Cel”.
Hi ha cristians que es prenen seriosament aquestes paraules
i les porten a terme. Nosaltres sabem que el Pare Tous ha
estat un d'aquests.
Estem contents i celebrem aquesta vida lliurada en bé dels
altres. Ens sentim objecte d'una estima especial per part
d'aquell que, en sentir la crida de Jesús, va voler deixar que
els infants i joves s'apropessin a ell per tal de conduir-los
cap a la plena felicitat que és Déu.
Tot i així, potser, en sentir paraules com venerable, beat, sant... restem confosos
sense entendre gaire el seu significat i, com és normal, no podem estimar allò que no
coneixem i molt menys celebrar-ho des del cor i amb entusiasme.
Proposem de fer, durant aquests dies previs a la seva festa, una escalada pel procés
que ens ha portat a les portes de poder dir:

Celebrem la vida del
“Beat Josep Tous”
1) El Pare Tous ha estat SERVENT DE DÉU
Aquest és el primer pas. Perquè l'entengueu us poso un exemple.
Oi, que sabeu el que fan els detectius quan se'ls encomana un cas difícil? D'entrada
fan una recerca d'informació enorme. Van d'aquí cap allà, buscant pistes sobre la vida
de les persones implicades i sobre els seus actes. Bé, amb el Pare Tous, van fer
quelcom semblant. Ei! no penseu que havia fet res de dolent, és el procés normal per
assegurar-se que allò que diuen d'ell és veritat, sinó ho fessin així a la llista dels
sants, potser n’hi hauria algun que no ho seria tant!
Com podeu veure, és un pas difícil de superar, però el Pare Tous va sortir victoriós i
amb bona qualificació. Imagineu-vos, en acabar aquesta etapa van dir d'ell que les
seves virtuts eren heroiques, que havia sigut tan, tan, però tan bo que és podia
comparar amb els grans super herois que han existit al llarg de la història.

2) El Pare Tous és actualment VENERABLE
Segurament en sentir aquesta paraula haureu dit VENE... què?... És fàcil d'entendre,
ara us ho explico!
Abans dèiem que s'havia vist claríssimament que el Pare Tous havia estat un heroi per
la seva gran bondat; doncs bé, qui no respectaria i felicitaria un super heroi si el
veiés? Venerable significa això, RESPECTAT I HONORAT, és a dir, QUE MEREIX
L'ESTIMACIÓ DE TOTHOM. Imagineu com és d'important aquest títol!
Com és d'espera, en descobrir l'heroïcitat del Pare Tous, la seva fama va començar a
créixer i de mica en mica s'ha anat escampant per tot arreu.
3) El Pare Tous serà BEAT
Hi ha una cosa que tenim claríssima, tot super heroi ha de fer coses sorprenents!
És d'esperar que si algú ha estat tan bo aquí a la terra, on costa tant de ser-ho,
continuï essent-ho al Cel. Aquesta és la clau per poder superar l'etapa de venerable.
Del Pare Tous s'esperava que pregués a Déu en bé d'alguna persona necessitada i,
sabeu què? ... ho va fer i va aconseguir UN MIRACLE! Una noia amb problemes de visió
va passar de portar unes ulleres força gruixudes a no portar-ne! Increïble, no? Fins i
tot els metges, després de molta investigació, van dir que era veritat. Aquest fet va
causar tanta alegria que van decidir fer-li una condecoració que fos reconeguda
públicament, aquesta festa és la que s'anomena BEATIFICACIÓ, la paraula significa
FELIÇ; És ben lògic si va estimar sempre Jesús i els germans, oi? I, per això, farem
una gran festassa ben aviat!... Nosaltres també ens sentim feliços perquè sabem que
hi som convidats.
4) I en un futur SANT
L'últim esglaó després de la Beatificació serà la CANONITZACIÓ. No us espanteu
per la paraula, tot seguit entendreu el seu significat.
Un cànon és un llistat, canonitzar algú vol dir que el seu nom s'afegeix al llistat dels
sants que té l'Església.
Si dèiem que BEAT vol dir FELIÇ, SANT vol dir ELEGIT PER DÉU, és a dir, que Déu
s'ha fixat en una persona, que l'ha estimada com un gran amic i que li ha fet
l’encàrrec d’ajudar-lo a construir un món millor. Penseu que si la Beatificació és una
festa importantíssima, la canonització ho és encara més perquè significa publicar
davant tothom que una persona ha estat molt, però molt bona.. Per donar aquest pas,
com és d'esperar, el Pare Tous haurà d'aconseguir de Jesús un altre fet sorprenent...
ha d'haver-hi un altre miracle. Sabem que ho aconseguirà quan sigui l'hora. Nosaltres,
mentrestant, hem de pregar i comunicar als nostres coneguts tot el bé que continua
fent des del Cel el Pare Tous; i, si rebem un ajut especial de part seva, no ens oblidem
de comunicar-ho.
Ara, però, esperem amb alegria el dia 25 D'ABRIL. No pot haver-hi cap calendari
sense que estigui marcada aquesta data!

