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  “Un contiño para vivir” 
XESÚS E O SOLDADO 

Nota: na folla parroquial do mes de febreiro puxemos este mesmo conto. Propomos facer 
unha relectura substituíndo ao soldado por Xesús, e ao amigo por nós.  

É unha reflexión moi interesante. 

   - O meu amigo non regresou do campo de batalla, señor, solicito permiso 
para ir buscalo- dixo un soldado ao seu tenente. 
   - Permiso denegado- replicou o oficial-. Non quero que arrisque vostede a 
súa vida pola dun home que é moi probable xa estea morto. 
   O soldado, facendo caso omiso da prohibición, saíu e unha hora máis 
tarde regresou mortalmente ferido transportando o cadáver do seu amigo. 
   O oficial estaba furioso: 
   - Xa lle dixen que morrera. Agora perdín a dous homes. Dígame, valeu a 
pena ir alá para traer un cadáver? 
   E o soldado moribundo, respondeu: 
   - Claro que si, señor¡. Cando o atopei aínda estaba vivo e puido dicirme: 
“ ESTABA SEGURO DE QUE VIRÍAS “ 
 

Xesús Resucitado é aquel que chega cando todo o mundo se foi. 
 

              Enigma faciliño  
               Rosi é 3 anos maior que Lili. 

        Toto ten a metade de anos que Rosi. 

                         Lili ten 11 anos 

                Cal é a idade dos outros?  
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Un/ha SANTO/a PARA O MES 

en abril 25 SAN MARCOS 
   De orixe latina: “grande martelo de ferreiro”, “martelador, ferreiro”, tamén pode referirse a 
Marte “deus da guerra e da primavera”.  
   Trátase dun nome moi popular en todos os tempo e épocas. 
   San Marcos, no século I, foi un dos catro evanxelistas. Discípulo de San Pedro, por quen foi 
bautizado en Roma, e mártir en Exipto cara o ano 67. Era xudeu co nome de Xoán, pero tomou 
o nome de Marcos. Era curmán de Bernbé, a quen acompañou con San Paulo, na primeira 
viaxe misioneira a Chipre.  
   É patrón de Venecia (lémbrese a famosa praza San Marcos), e dos concellos de Abegondo, 
Corcubión, Lousame e Trabada. A súa festa celébrase o 25 de abril. 
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 COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

      
resistente que florece desde a primavera ata o inverno capaz de 
resistir condicións ambientais realmente adversas.
   E con
España, A Feira de Abril ou Feira de Sevilla. A cidade
con casetas e atraccións que reciben a miles

torno ao Barrio dos Remedios. A Feira de Abril 
semanas despois da Semana Santa.
   A madrugada do 14 de abril de 1912, o Royal Mail Steamship Titanic 
chocaba contra un iceberg durante súa travesía ata Nueva York. Se 
cumpre o aniversario do afundimento do barco mais emblemáti
historia, no que 1.514 persoas (das 2.223 que viaxaban) perderon a vida 
nas xélidas augas do Atlántico Norte

   Abril celebramos tamén o día do noso planeta. Cada 22 de abril se 
celebra o Día Mundial da Terra para concienciar os problemas que 
supoñen unha ameaza para noso planeta: contaminación, cambio 
climático, etc.
   Tamén chega unha espectacular c
estrelas: as Líridas. Prodúcense
estrelas poden observarse dende o 16 ata o 26. 

O mellor momento e as 22:00 horas do 22 de abril, cando a 
constelación de Lira se levanta sobre o horizonte nordeste

Unhas palabras do papa Francisco
   “Vaiamos a anunciar, a compartir, 
Señor está vivo. Vivo e querendo resucitar en tantos rostros que 
sepultaron a esperanza, que sepultaron os soños, que 
sepultaron a dignidade. E se non somos capaces de deixar que o 
Espírito nos conduza por este camiño, entón non 
cristiáns”

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 

DÍA 
8 

LECTURA Feit 4, 32
EVANXEO Xn 20, 19

DÍA 
15 

LECTURA 1Xn 2, 1
EVANXEO Lc 24, 35

DÍA  
22 

LECTURA 1Xn 3, 1
EVANXEO Xn 10, 11

DÍA 
29 

LECTURA 1Xn 3, 18-
EVANXEO Xn 15, 1-
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COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

   A flor do mes de abril é a margarita. É un tipo de for moi 
resistente que florece desde a primavera ata o inverno capaz de 
resistir condicións ambientais realmente adversas.

E con abril chega unha das festa populares mais emblemáticas de 
España, A Feira de Abril ou Feira de Sevilla. A cidade
con casetas e atraccións que reciben a miles

Barrio dos Remedios. A Feira de Abril celébrase habitualmente unha ou dous 
semanas despois da Semana Santa.  

A madrugada do 14 de abril de 1912, o Royal Mail Steamship Titanic 
chocaba contra un iceberg durante súa travesía ata Nueva York. Se 
cumpre o aniversario do afundimento do barco mais emblemático da 
historia, no que 1.514 persoas (das 2.223 que viaxaban) perderon a vida 
nas xélidas augas do Atlántico Norte.  

Abril celebramos tamén o día do noso planeta. Cada 22 de abril se 
celebra o Día Mundial da Terra para concienciar os problemas que 

en unha ameaza para noso planeta: contaminación, cambio 
climático, etc. 

Tamén chega unha espectacular chuvia de 
estrelas: as Líridas. Prodúcense o 22 de abril, as 
estrelas poden observarse dende o 16 ata o 26. 

O mellor momento e as 22:00 horas do 22 de abril, cando a 
constelación de Lira se levanta sobre o horizonte nordeste. 

Unhas palabras do papa Francisco
“Vaiamos a anunciar, a compartir, a descubrir que é certo: o 

Señor está vivo. Vivo e querendo resucitar en tantos rostros que 
sepultaron a esperanza, que sepultaron os soños, que 
sepultaron a dignidade. E se non somos capaces de deixar que o 
Espírito nos conduza por este camiño, entón non 
cristiáns” .   

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 

Feit 4, 32-35 A comunidade dos crentes tiña un so corazón

Xn 20, 19-31 Aos oito día Xesús apareceu no medio da comunidade

1Xn 2, 1-5 Gardando a súa Palabra, o amor de Deus chega a plenitude

Lc 24, 35-48 Presentándose na comunidade dixo “a paz sexa con vós”

1Xn 3, 1-2 Meus amigos xa somos fillos de Deus

Xn 10, 11-18 Eu son o Bo Pastor que dá a súa vida polas ovellas

-24 Este é o seu mandamento, que creamos e amemos
-8 Quen permanece en min e eu nel dá froito abondoso

Curiosidades  

do mes de Abril 

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS     

                            
A flor do mes de abril é a margarita. É un tipo de for moi 

resistente que florece desde a primavera ata o inverno capaz de 
resistir condicións ambientais realmente adversas.  

abril chega unha das festa populares mais emblemáticas de 
España, A Feira de Abril ou Feira de Sevilla. A cidade vístese de gala 
con casetas e atraccións que reciben a miles de turistas cada ano en 

habitualmente unha ou dous 

A madrugada do 14 de abril de 1912, o Royal Mail Steamship Titanic 
chocaba contra un iceberg durante súa travesía ata Nueva York. Se 

co da 
historia, no que 1.514 persoas (das 2.223 que viaxaban) perderon a vida 

Abril celebramos tamén o día do noso planeta. Cada 22 de abril se 
celebra o Día Mundial da Terra para concienciar os problemas que 

en unha ameaza para noso planeta: contaminación, cambio 

huvia de 
o 22 de abril, as 

estrelas poden observarse dende o 16 ata o 26. 
O mellor momento e as 22:00 horas do 22 de abril, cando a 

Unhas palabras do papa Francisco 
a descubrir que é certo: o 

Señor está vivo. Vivo e querendo resucitar en tantos rostros que 
sepultaron a esperanza, que sepultaron os soños, que 
sepultaron a dignidade. E se non somos capaces de deixar que o 
Espírito nos conduza por este camiño, entón non somos 

 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE ABRIL   

A comunidade dos crentes tiña un so corazón 

Aos oito día Xesús apareceu no medio da comunidade 

Gardando a súa Palabra, o amor de Deus chega a plenitude 

Presentándose na comunidade dixo “a paz sexa con vós” 

Meus amigos xa somos fillos de Deus 

Eu son o Bo Pastor que dá a súa vida polas ovellas 

mandamento, que creamos e amemos 
Quen permanece en min e eu nel dá froito abondoso 
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PARROQUIA DE  

SAN XOSÉ   
DE A LAXE  
celebracións do mes de Abril 

 Celebramos a Misa...                  día                   hora                         oramos por ... 
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II TEMPO PASCUA  8 
Domingo 10´30 Presentación auga e luz 

    

III TEMPO PASCUA  15 
Domingo 10´30 Celebración da Palabra 

Vodas de ouro 21 
sábado 12 Pepe e María 

IV TEMPO PASCUA 22 
Domingo 10´30 

Purificación Fernández 
Manuel Pregal e Familia 

Manuel Cordeiro e esposa 
Obrigas de Nieves 

    

V TEMPO PASCUA 29 
Domingo 10´30 

Guillermo González 
María Rodeiro e familia 

Alcira Rodeiro 
María Araújo 

Vivimos a Pascua en Comunidade 

 
Facémonos cribles no compartir de cada día, 

e da man de Xesús Resucitado somos Igrexa nos Cotos. 
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 Praza da Igrexa, 3  
36847 Fornelos de Montes  

Galiza  
 

 986.768.422 
 661.380.036 

oscotos2013@gmail.com 
www.oscotos.eu  

 


