BEAT
Feliç
DIVENDRES 23 D'ABRIL

EL PARE TOUS,
UN HOME

ESTIMAR

El Pare Tous va ser feliç estimant. Seguint Jesús va aprendre que no hi
ha alegria més gran que dedicar-se del tot a servir els altres. Els infants
i joves van ser els seus predilectes. Buscava sempre la manera de
portar-los la PAU i el Bé i guardava sempre en el seu cor les paraules de
Jesus:
“HI HA MÉS ALEGRIA EN DONAR QUE EN REBRE”

Escriu tres accions que manifestin la teva estimació envers els altres:

BEAt
feliç

Pregària:
Senyor, que la meva mirada sigui sempre neta i clara.
Que les meves mans siguin generoses per a donar.
Que el meu cor estigui obert per estimar tothom.
Que els meus passos em portin allà on pugui servir i donar alegria.
Que la meva vida sigui radiant i generosa.
Que en el meu cor tingui sempre la teva pau. AMEN.

“Beat Josep Tous,
Prega per nosaltres!
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BEAT
La gran festa està ja a les portes!

El 25 d'abril el Pare Tous serà anomenat “BEAT”, que com ja sabem vol
dir “FELIÇ”. Ell ens convida durant aquesta setmana a descobrir alguns
motius que ens portin a viure amb alegria.

DILLUNS 19 D'ABRIL

La VIDA

El 31 de març de 1811 és la data de naixement del Pare Tous. Cada dia
de la seva vida va celebrar el fet de viure. Repetia sovint, com Santa
Clara: “GRACIES, SENYOR, PERQUE M'HEU CREAT!”
Escriu la data del teu naixement
i agraeix el regal de la teva vida:

DIMECRES 21 D'ABRIL

Els SOMNIS

El Pare Tous, amb tretze anys, ja tenia ben clar que volia ser caputxi. Va
haver d'esperar fins els quinze per a fer realitat el seu somni de seguir
Jesús a l'estil de Sant Francesc. Va mantenir sempre viva la il·lusió
arribant a ser allò que sempre havia somniat.
Pensa quins són els
teus somnis i escriu-los:
Pregària:

Pregària:

“Gràcies, Senyor, per la meva vida, pel dia del meu naixement,
perquè em vas pensar i em vas crear, perquè m'estimes com si fos
l’única persona del món. Gràcies, Senyor”.

“Senyor, m’has donat un cor molt gran, ple d'il·lusions i
d'esperances. Dóna'm l'alegria de somiar un món de Vida i de
felicitat per a la humanitat”.
DIJOUS 22 D'ABRIL

Els AMICS

DIMARTS 20 D'ABRIL

La FAMÍLIA

El Pare Tous va ser el novè de dotze germans. Va tenir uns pares bons
que el van estimar. La seva família va estar sempre propera per tal
d'ajudar-lo i acompanyar-lo.
Tu també tens persones que
t'estimen. Escriu els seus noms
i agraeix el regal de tenir-los.
Pregària:

per tot el que jo he pogut donar. Gràcies perquè Tu ens acompanyes
sempre”.

feliç

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

“Gràcies, Senyor, per la meva família. Per tots, un per un. Per
totes les coses bones que ens hem donat: la companyia,
l'estimació... Gràcies per tot el que la meva família m'ha donat i

El Pare Tous va saber el que significa tenir amics. El primer de tots i el
més important va ser Jesús, però en va tenir molts més aquí a la terra:
la Mare Remei, l'Antoni Maria Claret... Ells van ser companyia amiga en
els moments alegres i ajut segur en la dificultat.
Escriu el nom dels teus
tres millors amics i dóna
gràcies pel regal de la seva amistat:
Pregària:

“Senyor, estic content de conèixer moltes persones. Et dic el nom
de tots els meus amics i amigues. Et parlo dels qui estimo.
Jo sé que Tu ens estimes, a tots, que tu sempre m’escoltes. Em
tens a les teves mans. Gràcies, Senyor.

