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X FESTA D
O VINDEIRO M

ÁS 12:30 AS DEZ PARROQUIAS 

E O XANTAR EN “A CHAN DA CAVADA” EN VENTÍN.

Unha información de CÁRITAS
   Koopera Cáritas, quere facernos partícipes da inauguración dunha 
tenda de roupa en Vigo, na rúa Urzaiz 159 Baixo.
   Esta tenda posibilitará a venta e ent
entregados nos contedores de recollida distribuídos pola diocese, 
téndose procedido previamente ao seu tratamento na planta de 
Mungía (Bizkaia). 
   Esta tenda supón unha vía de creación de emprego para persoas que 
se atopan en sit
tendas promove iniciativas emprendedoras en pro da inserción laboral 
das persoas en situación ou risco de exclusión laboral e a defensa do 
medioambente.
   Recoméndase dende Cáritas Interparroquial de Os
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COMPARTIMOS XA A DÉCIMA

AS DEZ PARROQUIAS COMPARTIMOS EUCARISTÍA 

XANTAR EN “A CHAN DA CAVADA” EN VENTÍN.

 

Unha información de CÁRITAS
Koopera Cáritas, quere facernos partícipes da inauguración dunha 

tenda de roupa en Vigo, na rúa Urzaiz 159 Baixo. 
Esta tenda posibilitará a venta e entrega ética dos materiais 

entregados nos contedores de recollida distribuídos pola diocese, 
téndose procedido previamente ao seu tratamento na planta de 
Mungía (Bizkaia).  

Esta tenda supón unha vía de creación de emprego para persoas que 
se atopan en situación de vulnerabilidade. Koopera Cáritas coas súas 
tendas promove iniciativas emprendedoras en pro da inserción laboral 
das persoas en situación ou risco de exclusión laboral e a defensa do 
medioambente. 

Recoméndase dende Cáritas Interparroquial de Os
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 “Un contiño para vivir” 

O granxeiro escocés 
   Un granxeiro escocés pobre, mentres intentaba gañarse a vida para a súa familia, oíu un 
laio pedindo axuda que proviña dun pantano próximo. Deixou as ferramentas e foi ata alí. 
Atopou a un mozo aterrado, berrando e esforzándose por liberarse. O granxeiro salvou ao 
rapaz do que podería ser unha morte lenta. 
   Ao día seguinte achegouse á granxa unha carruaxe e dela saíu un nobre elegantemente 
vestido que resultou ser o pai do rapaz. ”Quero recompensalo” dixo o home, “vostede salvou 
a vida do meu fillo”. O granxeiro díxolle que non podía aceptar un pago polo que fixera  e 
nese intre o seu fillo apareceu pola porta. 
“É o seu fillo ? “ , preguntou o nobre, “ Si “ contestou. Que lle parece facer un trato?, 
permítame proporcionarlle ao seu fillo o mesmo nivel de educación que disfrutará o meu. Se 
o rapaz se parece ao seu pai medrará. O granxeiro aceptou. 
   O fillo do granxeiro asistiu ás mellores escolas e, ao tempo graduouse na escola médica de 
St. Mary`s Hospital en Londres, seguiu ata darse a coñecer no mundo coma o Doutor 
Alexander Fleming, o descubridor da Penicilina. 
   Anos despois, o fillo do mesmo home que foi salvado no pantano enfermou de neumonía, 
e que salvou a súa vida?, a penicilina. 
   E saben cal era o nome do nobre?. Sir Randolph Churchill. E o do seu fillo?, Sir Winston 
Churchill ¡¡¡ 

    Bótalle contas 
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   Un coello viu seis elefantes mentres se dirixía ao 
río. Cada elefante viu dous monos que se dirixían ao 
río. Cada mono sostén un loro nas súas mans.  
   Cántos animais van ao río? 

Un/ha SANTO/a PARA O MES 

en agosto Nosa Señora das Neves DÍA 5 
             De orixe latina. Forma plural no nome común “neve”. 

   Trátase dunha advocación mariana que ten a súa orixe en Roma. A Virxe 

aparecéuselle en soños a noite do 4 ao 5 de agosto do ano 352 a un matrimonio de 

idade avanzada. Ela pediulles que invertisen parte da herdanza en esmolas para os 

pobres e en levantar un templo no monte Esquilino (unha das sete colinas de 

Roma), no lugar que tivera neve. Ao cabo de 24 horas a parella, acompañada do 

papa Liberio, achegouse ao lugar e con sorpresa viu un campo nevado. A parella 

cumpriu a promesa, e erixiu o templo coñecido hoxe como San María a Maior, a 

primeira igrexa edificada en Roma en honor á Virxe.  
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 COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

 
 Poden facerse moitas cousas no verán. Imos tratar de poñer en práctica algún consello.

           Para os máis nenos e c
1. Ler un bo libro, inspira aventuras e  
2. Facer un diario, ( sacar fotos, recoller follas, pedras, conchas da praia, etc…)
3. Ir o cine a ver unha boa película
4. Facer deporte, aínda que sexa un paseo pola natureza.
5. Tomar decisións por si mesmos e polas en practica.
6. Socializar fora do entorno 
7. Ir o río ou a praia. 
8. Debuxar e escribir contos, deixar voar a imaxinación.
9. Saír a natureza e disfrutar dela coidándoa e respectándoa.
10. Rir e pasar tempo cos amigos.

   Para os maiores 
1. Disfrutar da familia. 
2. Aproveitar para coidar as amizades, quedar 
3. Ler por gusto, para soñar, para deixar voar a imaxinación.
4. Bailar, ir ás festas, o verán invita a disfrutar delas.
5. Ver un amencer, aínda que teñas que madrugar moito para iso. Vale a pen
6. Disfruta dun día de praia, molla os pes e séntate na area.
7. Mira unha posta de sol, e despois mira as estrelas, teñen algo fermoso.
8. Disfruta da natureza,
9. Unha boa película, esa que sempre quixeches mirar pero que non tiveches 

 Unhas palabras do papa Francisco
   A alma dunha comunidade 
para afrontar os momentos difíciles, para manter viva a 
esperanza.                     

LECTUR
DÍA 

5 
LECTURA Ef 4, 17.20

EVANXEO  Xn 6, 24

DÍA 
12 

LECTURA Ef 4, 30

EVANXEO  Xn 6, 41

DÍA 
19 

LECTURA Prov 9, 1

EVANXEO  Xn 6, 51

DÍA 
26 

LECTURA Xos 24, 1-2.15

EVANXEO  Xn 6, 60
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UN VERÁN PARA AGASALLAR

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

Poden facerse moitas cousas no verán. Imos tratar de poñer en práctica algún consello.

Para os máis nenos e cativos 10 consellos
, inspira aventuras e  soños. 

Facer un diario, ( sacar fotos, recoller follas, pedras, conchas da praia, etc…)
Ir o cine a ver unha boa película. 
Facer deporte, aínda que sexa un paseo pola natureza. 
Tomar decisións por si mesmos e polas en practica. 
Socializar fora do entorno coa xente, (atopar amigos novos)

 
Debuxar e escribir contos, deixar voar a imaxinación. 
Saír a natureza e disfrutar dela coidándoa e respectándoa.
Rir e pasar tempo cos amigos.  

Para os maiores 9 consellos 
 

Aproveitar para coidar as amizades, quedar para falar ou tomar algo
Ler por gusto, para soñar, para deixar voar a imaxinación. 

s festas, o verán invita a disfrutar delas.  
Ver un amencer, aínda que teñas que madrugar moito para iso. Vale a pen
Disfruta dun día de praia, molla os pes e séntate na area. 

ol, e despois mira as estrelas, teñen algo fermoso.
Disfruta da natureza, simplemente un paseo en silenzo, e aprende a escoitar
Unha boa película, esa que sempre quixeches mirar pero que non tiveches 

has palabras do papa Francisco 
alma dunha comunidade mídese en como logra unirse 

ntar os momentos difíciles, para manter viva a 

LECTUR AS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
Ef 4, 17.20-24 Sede a nova humanidade creada a imaxe de Deus

Xn 6, 24-35 Quen veña comigo compartirá o pan da vida

Ef 4, 30-5,2 Facédevos imitadores de Cristo

Xn 6, 41-51 Eu son o pan da vida

Prov 9, 1-6 Comede o pan que preparei para vós

Xn 6, 51-58 Que coma este pan vivirá para sempre

2.15-18 Lonxe de nós alonxarnos do Señor

Xn 6, 60-69 Señor, Ti tés palabras de vida

VERÁN PARA AGASALLAR
CON BO HUMOR 

pra nós? 

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS    

                                    
Poden facerse moitas cousas no verán. Imos tratar de poñer en práctica algún consello. 

ativos 10 consellos 

Facer un diario, ( sacar fotos, recoller follas, pedras, conchas da praia, etc…) 

, (atopar amigos novos). 

Saír a natureza e disfrutar dela coidándoa e respectándoa. 

tomar algo. 

Ver un amencer, aínda que teñas que madrugar moito para iso. Vale a pena. 

ol, e despois mira as estrelas, teñen algo fermoso. 
simplemente un paseo en silenzo, e aprende a escoitar. 

Unha boa película, esa que sempre quixeches mirar pero que non tiveches ocasión.  

 
en como logra unirse  

ntar os momentos difíciles, para manter viva a 

AS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE AGOSTO 
Sede a nova humanidade creada a imaxe de Deus 

Quen veña comigo compartirá o pan da vida 

Facédevos imitadores de Cristo 

Eu son o pan da vida 

Comede o pan que preparei para vós 

Que coma este pan vivirá para sempre 

Lonxe de nós alonxarnos do Señor 

Señor, Ti tés palabras de vida 

VERÁN PARA AGASALLAR 


