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CONTAS 

Ano 2017
Mes Ingresos

Xaneiro 

Febreiro 

Marzo 1.814,79

Abril 1.099,00

Maio 

Xuño 2.832,80

Xullo 2.149,20

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Nadal 2.500,00

 

   Nestas contas do 2017 destacamos que entre todas 
as parroquias aportaron coa cu
cantidade de 9.750
aportamos 4
quedar en déficit. O seguro aportou 1.260.
   Algúns gastos importantes: 
casa polo temporal supuxeron 881
remodelación da fontanería no baixo e no primeiro 
piso foron 3.757, a compra duns sof
1.183 , teléfono e internet
catequese
total aos párrocos
calefacción 762, pan e viño para as eucaristías 915 , 
… 
 Estas contas están pre
poden verse máis a fondo na nosa páxina web de Os C otos.

Grazas por unha economía
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informativa para 

a comunidade 
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FEBR

        

CONTAS DO FONDO COMÚN DE 
NO ANO 2017 

Ano 2017     

Ingresos Gastos Saldo a 31-12- 2016
950,00 -519,02     

800,00 -682,08 Ingresos 2017
1.814,79 -2.436,93 16.145,79
1.099,00 -1.876,17     

800,00 -877,15 Gastos 2017
2.832,80 -4.314,10 -16.155,71
2.149,20 -1.005,95     

800,00 -323,87 Total 2017
800,00 -875,26 -9,92
800,00 -370,65     

800,00 -1.063,26     

2.500,00 -1.811,27     

  Saldo actual  
Nestas contas do 2017 destacamos que entre todas 

as parroquias aportaron coa cu
cantidade de 9.750  euros. Este ano os 
aportamos 4 .700 polas obras na reitoral
quedar en déficit. O seguro aportou 1.260.

Algúns gastos importantes: os danos no teito da 
casa polo temporal supuxeron 881
remodelación da fontanería no baixo e no primeiro 
piso foron 3.757, a compra duns sof

, teléfono e internet  1.483 ,  excursión de 
catequese  537, festa da Pascua 1.538
total aos párrocos  1.200 , folla parroquial
calefacción 762, pan e viño para as eucaristías 915 , 

Estas contas están pre sentadas na Diocese de Tui
poden verse máis a fondo na nosa páxina web de Os C otos.

Grazas por unha economía  tan compartida

FEBREIRO 

2018 

             

E OS COTOS   

  

2016 7,08 
  

Ingresos 2017  

16.145,79 
  

Gastos 2017  

16.155,71 
  

Total 2017  

9,92 
  

  

  

 -2,84 
Nestas contas do 2017 destacamos que entre todas 

as parroquias aportaron coa cu ota mensual a 
Este ano os párrocos 

polas obras na reitoral  e para non 
quedar en déficit. O seguro aportou 1.260.  

os danos no teito da 
casa polo temporal supuxeron 881  euros , a 
remodelación da fontanería no baixo e no primeiro 
piso foron 3.757, a compra duns sof ás 1.200, luz  

,  excursión de 
1.538 , aportación 

, folla parroquial  747 , 
calefacción 762, pan e viño para as eucaristías 915 , 

sentadas na Diocese de Tui - Vigo,e 
poden verse máis a fondo na nosa páxina web de Os C otos.  

tan compartida  
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   - O meu amigo non regresou do campo de batalla
para ir buscalo- dixo un soldado ao seu tenente.
   - Permiso denegado-
súa vida pola dun home que é moi probable xa estea morto.
   O soldado, facendo caso omiso da 
tarde regresou mortalmente ferido transportando o cadáver do seu amigo.
   O oficial estaba furioso:
   - Xa lle dixen que morrera
pena ir alá para traer un cadáver?
   E o soldado moribundo, respondeu:
   - Claro que si, señor¡. Cando o atopei 
“ ESTABA SEGURO DE QUE VIRÍAS “
 

Un amigo é aquel que chega cando todo o mundo s
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   De orixe latina
   A festa da Candeloria e Candela fai referencia á presentación de Xesús no templo 
de Xerusalén. A festa celébrase o día 2 de febreiro, xusto corenta días despois da 
noite do 24 de Nadal, cando celebramos o nacemento de Xesús. 
   Cóntannos os evanxeos qu
cumprimento a unha lei xudea que dicía que os fillos primoxénitos tiñan que ser 
ofrecidos ao Señor. 
   É a patroa das Illas Canarias.

Atopa os 

debuxos da 

dereita na 

imaxe da   

esquerda. 

“Un contiño p
A GUERRA 

O meu amigo non regresou do campo de batalla, señor, solicito permiso 
dixo un soldado ao seu tenente. 

- replicou o oficial-. Non quero que arrisque vostede a 
pola dun home que é moi probable xa estea morto.

O soldado, facendo caso omiso da prohibición, saíu e unha hora má
tarde regresou mortalmente ferido transportando o cadáver do seu amigo.

O oficial estaba furioso: 
Xa lle dixen que morrera. Agora perdín a dous homes

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 “ 

Un amigo é aquel que chega cando todo o mundo s

   

Un/ha SANTO/a PAR

en febreiro Candela
latina “das candeas”, cirios, arder, “festa das candeas”, candeloria

A festa da Candeloria e Candela fai referencia á presentación de Xesús no templo 
de Xerusalén. A festa celébrase o día 2 de febreiro, xusto corenta días despois da 
noite do 24 de Nadal, cando celebramos o nacemento de Xesús. 

Cóntannos os evanxeos que os pais presentaron a Xesús no templo dando 
cumprimento a unha lei xudea que dicía que os fillos primoxénitos tiñan que ser 

É a patroa das Illas Canarias. 

Un contiño para vivir” 

, señor, solicito permiso 

. Non quero que arrisque vostede a 
pola dun home que é moi probable xa estea morto. 

prohibición, saíu e unha hora máis 
tarde regresou mortalmente ferido transportando o cadáver do seu amigo. 

a dous homes. Dígame, valeu a 

estaba vivo e puido dicirme: 

Un amigo é aquel que chega cando todo o mundo se foi. 

 

SANTO/a PARA O MES 

Candela-Candeloria 
, “festa das candeas”, candeloria. 

A festa da Candeloria e Candela fai referencia á presentación de Xesús no templo 
de Xerusalén. A festa celébrase o día 2 de febreiro, xusto corenta días despois da 
noite do 24 de Nadal, cando celebramos o nacemento de Xesús.  

e os pais presentaron a Xesús no templo dando 
cumprimento a unha lei xudea que dicía que os fillos primoxénitos tiñan que ser 
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 COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

 
   O día da Candeloria celébrase o día 

pasaxe bíblica da Presentación do Neno Xesús no Templo de Xerusalén 

(Lc2, 22

cumprir a prescrición da lei do antigo testamento (Lev 12,1

   Inicialmente a festa da Candeloria ou da Luz tivo a súa orixe no Oriente 

co nome do Encontro, posteriormente estendeuse a Occidente no século 

VI, chegando a c

   A festa é coñecida e celebrada con diversos nomes: Presentación do Señor, Purificación de 

María, a festa da Luz e a festa das Candeas; todos estes nomes expresan o significado da 

festa. Cristo, a Luz do mundo prese

como a tea ou as candeas, de onde se deriva o  nome da Candeloria

   Se pola Candeloria chora, a metade do inverno vai  fora

aínda que existe un engadido que indica que

metade do inverno falta por pasar

despexado e moito frío, hai un refrán que se axusta a este panorama:

Se xea o día das candelas, trinta días de xeo quedan.

 

Unhas palabras do 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 

DÍA 
4 

LECTURA 1 Cor 9, 16
EVANXEO Mc 1, 29

DÍA 
11 

LECTURA 1 Cor 10,31
EVANXEO C 1, 40

DÍA  
18 

LECTURA Xen 9, 8
EVANXEO Mc 1,

DÍA 
25 

LECTURA Rom 8, 31
EVANXEO Mc 9, 2
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A festa da Candeloria

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

O día da Candeloria celébrase o día 2 de febreiro

pasaxe bíblica da Presentación do Neno Xesús no Templo de Xerusalén 

(Lc2, 22-39) e a purificación da Virxe María despois do parto, para 

cumprir a prescrición da lei do antigo testamento (Lev 12,1

Inicialmente a festa da Candeloria ou da Luz tivo a súa orixe no Oriente 

co nome do Encontro, posteriormente estendeuse a Occidente no século 

VI, chegando a celebrarse en Roma con outro carácter. 

A festa é coñecida e celebrada con diversos nomes: Presentación do Señor, Purificación de 

María, a festa da Luz e a festa das Candeas; todos estes nomes expresan o significado da 

festa. Cristo, a Luz do mundo presentada pola súa Nai no Templo, ven a iluminar a todos 

como a tea ou as candeas, de onde se deriva o  nome da Candeloria  

Se pola Candeloria chora, a metade do inverno vai  fora, reza o dito, 

aínda que existe un engadido que indica que  chore ou deixe de chorar a 

metade do inverno falta por pasar. Se nos pomos no tempo de onte, ceo 

despexado e moito frío, hai un refrán que se axusta a este panorama:

Se xea o día das candelas, trinta días de xeo quedan.  

Unhas palabras do libro do principiño
          (Recomendado 100%)
   “É moito mais difícil xulgarse a un mesmo 
demais. Se logras xulgarte correctamente 
significará que es un verdadeiro sabio.”
   “Dar amor non cansa o amor, polo contrario,  
auméntao. A maneira de devolver tanto amor, é 
abrir o corazón e deixarse amar.”
   “O meu segredo non poder ser mais simple: só
corazón, se pode ver ben; o esencial é invisible 
ollos.” 

 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
  

1 Cor 9, 16-23 Ai de min se non predico o evanxeo
Mc 1, 29-39 Á tardiña compartía con moitos enfermos

1 Cor 10,31-11,1 Imitádeme a min como eu imito a Cristo
C 1, 40-45 Xesús compartiu co leproso
Xen 9, 8-15 Establezo a miña Alianza con vós
Mc 1, 12-15 O tempo está cumprido: convertédevos

Rom 8, 31-34 Deus está con nós
Mc 9, 2-10 É o meu Fillo, escoitádeo

 

A festa da Candeloria
 

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS     

                                        
2 de febreiro, en recordo da 

pasaxe bíblica da Presentación do Neno Xesús no Templo de Xerusalén 

María despois do parto, para 

cumprir a prescrición da lei do antigo testamento (Lev 12,1-8) .  

Inicialmente a festa da Candeloria ou da Luz tivo a súa orixe no Oriente 

co nome do Encontro, posteriormente estendeuse a Occidente no século 

elebrarse en Roma con outro carácter.  

A festa é coñecida e celebrada con diversos nomes: Presentación do Señor, Purificación de 

María, a festa da Luz e a festa das Candeas; todos estes nomes expresan o significado da 

ntada pola súa Nai no Templo, ven a iluminar a todos 

 

, reza o dito, 

chorar a 

. Se nos pomos no tempo de onte, ceo 

despexado e moito frío, hai un refrán que se axusta a este panorama:  

rincipiño 
(Recomendado 100%) 

“É moito mais difícil xulgarse a un mesmo que aos  
demais. Se logras xulgarte correctamente 
significará que es un verdadeiro sabio.” 

a o amor, polo contrario,  
. A maneira de devolver tanto amor, é 

corazón e deixarse amar.” 
O meu segredo non poder ser mais simple: só co 

corazón, se pode ver ben; o esencial é invisible aos 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE FEBREIRO 

Ai de min se non predico o evanxeo 
Á tardiña compartía con moitos enfermos 
Imitádeme a min como eu imito a Cristo 

Xesús compartiu co leproso 
Establezo a miña Alianza con vós 

O tempo está cumprido: convertédevos 
Deus está con nós 

É o meu Fillo, escoitádeo 

A festa da Candeloria  


