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SÁBADO 12 DE MAIO
   O movemento cristiá de crentes no rural de Galiza organiza 
cada ano, con motivo da festa de San Cidre 
labregos), unha xuntanza para os 
rural galego.
   Este ano fixéronnos a proposta de facelo na Unidade 
Pastoral de O
orgullo).  
   Por esta razón o vindeiro sábado día 12 de maio 
compartiremos
provincias, e

- A partir das 11 da mañá imos acollelos
pavillón de Fornelos.

- Ás 12 imos ter eucaristía no pavillón
organizan a celebración, e nós presidimos a eucaristía.

- A iso da 1 imos proxectar un pequeno tr
estamos a facer na Unidade Pastoral de Os Cotos.

- Ás 2 imos xantar xuntos
na Chan da Cavada (Ventín)
15 de agosto. Cada quen leva o seu xantar e alí 
compartiremos con festa e agarimo. (Se o tempo non 
axuda será no baixo da asociación cultural de Ventín).

- Por este motivo 
sábado,
Verducido e en Calvos
sábado). 

- Somos os anfitrións, e 
ben participando e sendo acolledores
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UNHA XUNTANZA

SÁBADO 12 DE MAIO
O movemento cristiá de crentes no rural de Galiza organiza 

cada ano, con motivo da festa de San Cidre 
, unha xuntanza para os crentes que viven no mundo 

rural galego. 
Este ano fixéronnos a proposta de facelo na Unidade 

Pastoral de Os Cotos (cousa que para nós coma
 

Por esta razón o vindeiro sábado día 12 de maio 
compartiremos unha xuntanza. Veñen xe
provincias, e: 

A partir das 11 da mañá imos acollelos
pavillón de Fornelos. 
Ás 12 imos ter eucaristía no pavillón, sendo eles os que 
organizan a celebración, e nós presidimos a eucaristía.
A iso da 1 imos proxectar un pequeno tr
estamos a facer na Unidade Pastoral de Os Cotos.
Ás 2 imos xantar xuntos. Se o tempo o permite farémolo 
na Chan da Cavada (Ventín), o mesmo lugar da festa do 
15 de agosto. Cada quen leva o seu xantar e alí 
compartiremos con festa e agarimo. (Se o tempo non 
axuda será no baixo da asociación cultural de Ventín).
Por este motivo non haberá ningunha eucaristía o 
sábado, e no domingo só teremos ás 11´30 en 
Verducido e en Calvos (para quen non poida acudir o 
sábado).  
Somos os anfitrións, e a nosa responsabilidade é
ben participando e sendo acolledores
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UNHA XUNTANZA 

SÁBADO 12 DE MAIO 
O movemento cristiá de crentes no rural de Galiza organiza 

cada ano, con motivo da festa de San Cidre (patrón dos 
crentes que viven no mundo 

Este ano fixéronnos a proposta de facelo na Unidade 
s Cotos (cousa que para nós coma párrocos é un 

Por esta razón o vindeiro sábado día 12 de maio 
unha xuntanza. Veñen xentes das catro 

A partir das 11 da mañá imos acollelos no entorno do 

, sendo eles os que 
organizan a celebración, e nós presidimos a eucaristía. 
A iso da 1 imos proxectar un pequeno traballo do que 
estamos a facer na Unidade Pastoral de Os Cotos. 

. Se o tempo o permite farémolo 
, o mesmo lugar da festa do 

15 de agosto. Cada quen leva o seu xantar e alí 
compartiremos con festa e agarimo. (Se o tempo non 
axuda será no baixo da asociación cultural de Ventín). 

non haberá ningunha eucaristía o 
eremos ás 11´30 en 

(para quen non poida acudir o 

a nosa responsabilidade é facelo 
. 
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   O carpinteiro que contratara para axudarme a arranxar unha antiga facenda 
acaba de terminar o seu primeiro día de traballo. O seu 
facéndolle perder unha hora de traballo, e o seu vello camión negouse a comezar. 
Mentres o levaba a casa, permaneceu en silencio. Cando chegamos, invitoume a 
coñecer á súa familia. Mentres faciamos o camiño ata a porta, detívose 
brevemente fronte a unha pequena árbore e tocou as puntas das ramas coas dúas 
mans. Cando a porta se abriu, ocorreu unha sorprendente transformación, a súa 
cara preocupada estaba chea de sorrisos. Abrazou aos seus dous fillos e deu un 
bico entusiasta á súa esposa.
   De volta acompañoume ata o coche. Cando pasabamos preto da árbore, sentín 
curiosidade e pregunteille sobre o que o vira facer un tempo antes.
 

   "Esta é a miña árbore problema", dixo. Sei que non podo deixar de ter 
problemas no traballo, pero unha cousa
casa, nin á miña muller, nin ós meus nenos. Entón, eu acostumo colgalos na 
árbore cada noite cando chego á casa, e pola mañá cólloos de novo. A diversión ", 
dixo sorrindo," é que cando saio a recollelos, non hai tanto
colgado a noite anterior ".

            Enigma faciliño
     A miña mestra de matemáticas dime que:
cinco por catro vinte máis unha vinte dúas. 
   Sei que ten razón, pero por máis voltas 
que lle dou non atopo a resposta. Axúdame.
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              Dende os Cotos

       “Parabéns para todas vós,

      porque senón ¿que tería sido de nós?”

           No colo da miña nai     
   escoitei que morreras por min 
e aínda é hoxe o día que creo en Ti.

 “Un contiño para
A ÁRBORE DOS PROBLEMAS 

O carpinteiro que contratara para axudarme a arranxar unha antiga facenda 
acaba de terminar o seu primeiro día de traballo. O seu taladro
facéndolle perder unha hora de traballo, e o seu vello camión negouse a comezar. 
Mentres o levaba a casa, permaneceu en silencio. Cando chegamos, invitoume a 
coñecer á súa familia. Mentres faciamos o camiño ata a porta, detívose 

fronte a unha pequena árbore e tocou as puntas das ramas coas dúas 
mans. Cando a porta se abriu, ocorreu unha sorprendente transformación, a súa 

estaba chea de sorrisos. Abrazou aos seus dous fillos e deu un 
bico entusiasta á súa esposa. 

De volta acompañoume ata o coche. Cando pasabamos preto da árbore, sentín 
curiosidade e pregunteille sobre o que o vira facer un tempo antes.

"Esta é a miña árbore problema", dixo. Sei que non podo deixar de ter 
problemas no traballo, pero unha cousa é certa: os problemas non pertencen á 
casa, nin á miña muller, nin ós meus nenos. Entón, eu acostumo colgalos na 
árbore cada noite cando chego á casa, e pola mañá cólloos de novo. A diversión ", 
dixo sorrindo," é que cando saio a recollelos, non hai tanto
colgado a noite anterior ". 

faciliño  
A miña mestra de matemáticas dime que: 

cinco por catro vinte máis unha vinte dúas.  
Sei que ten razón, pero por máis voltas  

que lle dou non atopo a resposta. Axúdame. 

                              

Un/ha SANTO/a PAR
en maio domingo 6

Dende os Cotos  

todas vós, nais,  
porque senón ¿que tería sido de nós?” 

No colo da miña nai      
morreras por min  

día que creo en Ti.  

 

Un contiño para vivir” 

O carpinteiro que contratara para axudarme a arranxar unha antiga facenda 
taladro quedara danado, 

facéndolle perder unha hora de traballo, e o seu vello camión negouse a comezar. 
Mentres o levaba a casa, permaneceu en silencio. Cando chegamos, invitoume a 
coñecer á súa familia. Mentres faciamos o camiño ata a porta, detívose 

fronte a unha pequena árbore e tocou as puntas das ramas coas dúas 
mans. Cando a porta se abriu, ocorreu unha sorprendente transformación, a súa 

estaba chea de sorrisos. Abrazou aos seus dous fillos e deu un 

De volta acompañoume ata o coche. Cando pasabamos preto da árbore, sentín 
curiosidade e pregunteille sobre o que o vira facer un tempo antes. 

"Esta é a miña árbore problema", dixo. Sei que non podo deixar de ter 
é certa: os problemas non pertencen á 

casa, nin á miña muller, nin ós meus nenos. Entón, eu acostumo colgalos na 
árbore cada noite cando chego á casa, e pola mañá cólloos de novo. A diversión ", 
dixo sorrindo," é que cando saio a recollelos, non hai tantos como recordo ter 

n/ha SANTO/a PARA O MES 

domingo 6 DÍA DA NAI 
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 COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

   As primeiras celebracións do Día da Nai 

seus contemporáneos rendían

Zeus. Homero dicía que unha nai unive

honraron os romanos. Estes nomear

a Hilaria e a puxeron o 15 

ofrendas no templo da deusa da nai Terra. 

   Varios séculos despois, os católicos transformaron 

celebracións para distinguir a figura da Virxe María como a nai de 

Xesús e de todos os cristiáns. No santoral católico asignouse o 8 

de decembro; coincidindo coa festa da Inmaculada Concepción e 

aproveitando a solemnidade para eloxiar ambos aconteceme

   O actual día da nai fraguouse 

Howe. Defensora dos dereitos das mulleres escribiu a Proclama do Día da Nai, 

un par de anos, conseguiu que mulleres de 18 cidades

para dar vida a esta festividade. A cidade de Boston continuou celebrando o Día da Nai 

durante unha década, pero sería Ana Jervis movida polo recente falecemento da súa nai 

a que aplicaría todos seus esforzos para datar a celebración o 12 de Maio

   Sete anos despois da proposta de Jervis, a idea chegaría a mans do presidente 

Woodrow Wilson, quen determinaría o día da Nai en Estados Unidos no segundo 

domingo de cada mes de Maio.

   Moitos países foron unindo pouco a pouco e facendo eco da festividade. Como 

curiosidade, destacar que España mantivo súa celebración o 8 de decembro ata 1965, 

data na cal pasou a celebrarse o primeiro doming

Unhas palabras do papa Francisco
“Cando te sintas triste por que non sucedeu o que 
teu corazón quería, manten
Deus está pensando algo mellor para ti”
“O primeiro e
 O primeiro en perdoar é o má
 O primeiro en esquecer é o má

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE MA
DÍA 

6 

LECTURA 1 Xn 4, 7
EVANXEO Xn 15, 9

DÍA 
13 

LECTURA Feit 1, 1
EVANXEO Mc 16, 15

DÍA 
20 

LECTURA Feit 2, 1
EVANXEO Xn 20, 19

DÍA 
27 

LECTURA Rom 8, 14
EVANXEO Mt 28, 16
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NO MES DE MAIO

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

As primeiras celebracións do Día da Nai remóntanse á antiga Grecia.

seus contemporáneos rendían honores a Rea, esposa de Crono, nai de 

Zeus. Homero dicía que unha nai universal era Cibeles a quen 

honraron os romanos. Estes nomearon a conmemoración do día como 

a Hilaria e a puxeron o 15 de marzo, que era cando os fregueses 

ofrendas no templo da deusa da nai Terra.  

Varios séculos despois, os católicos transformaron esas 

para distinguir a figura da Virxe María como a nai de 

Xesús e de todos os cristiáns. No santoral católico asignouse o 8 

de decembro; coincidindo coa festa da Inmaculada Concepción e 

aproveitando a solemnidade para eloxiar ambos acontecementos.

fraguouse no 1873 pola poetisa Xulia Ward 

Howe. Defensora dos dereitos das mulleres escribiu a Proclama do Día da Nai, 

un par de anos, conseguiu que mulleres de 18 cidades estadounidenses se reunira

festividade. A cidade de Boston continuou celebrando o Día da Nai 

durante unha década, pero sería Ana Jervis movida polo recente falecemento da súa nai 

a que aplicaría todos seus esforzos para datar a celebración o 12 de Maio

s despois da proposta de Jervis, a idea chegaría a mans do presidente 

Woodrow Wilson, quen determinaría o día da Nai en Estados Unidos no segundo 

domingo de cada mes de Maio. 

Moitos países foron unindo pouco a pouco e facendo eco da festividade. Como 

riosidade, destacar que España mantivo súa celebración o 8 de decembro ata 1965, 

data na cal pasou a celebrarse o primeiro domingo do mes de maio.

Unhas palabras do papa Francisco
“Cando te sintas triste por que non sucedeu o que 
teu corazón quería, manten te firme e feliz, porque 
Deus está pensando algo mellor para ti”
“O primeiro e n pedir desculpas é o máis val

O primeiro en perdoar é o má is forte. 
O primeiro en esquecer é o má is feliz.”

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE MA
4, 7-10 Deus é amor

Xn 15, 9-17 Ninguén ten amor máis grande que quen dá a vida
Feit 1, 1-11 Elevouse á vista dos discípulos

Mc 16, 15-20 Foi elevado ao ceo e senta á beira de Deus
Feit 2, 1-11 Quedaron cheos do Espírito Santo 

Xn 20, 19-23 Coma o Pai me mandou a min, eu mándovos a vós 
Rom 8, 14-17 O Espírito fainos aclamar ABBA, Pai
Mt 28, 16-20 Ide e facede discípulos meus

O DÍA DA NAI 
NO MES DE MAIO 

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS     

                            
Grecia. Nesta época, os 

esposa de Crono, nai de 

rsal era Cibeles a quen 

on a conmemoración do día como 

de marzo, que era cando os fregueses puñan 

esas 

para distinguir a figura da Virxe María como a nai de 

Xesús e de todos os cristiáns. No santoral católico asignouse o 8 

de decembro; coincidindo coa festa da Inmaculada Concepción e 

ntos. 

no 1873 pola poetisa Xulia Ward 

Howe. Defensora dos dereitos das mulleres escribiu a Proclama do Día da Nai, e durante 

estadounidenses se reuniran 

festividade. A cidade de Boston continuou celebrando o Día da Nai 

durante unha década, pero sería Ana Jervis movida polo recente falecemento da súa nai 

a que aplicaría todos seus esforzos para datar a celebración o 12 de Maio, no ano 1907. 

s despois da proposta de Jervis, a idea chegaría a mans do presidente 

Woodrow Wilson, quen determinaría o día da Nai en Estados Unidos no segundo 

Moitos países foron unindo pouco a pouco e facendo eco da festividade. Como 

riosidade, destacar que España mantivo súa celebración o 8 de decembro ata 1965, 

o do mes de maio. 

Unhas palabras do papa Francisco 
“Cando te sintas triste por que non sucedeu o que 

te firme e feliz, porque 
Deus está pensando algo mellor para ti”  

n pedir desculpas é o máis val ente.  
is forte.  

is feliz.”  

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE MAIO  
Deus é amor 

Ninguén ten amor máis grande que quen dá a vida 
Elevouse á vista dos discípulos 

Foi elevado ao ceo e senta á beira de Deus 
Quedaron cheos do Espírito Santo  

Coma o Pai me mandou a min, eu mándovos a vós  
O Espírito fainos aclamar ABBA, Pai 

Ide e facede discípulos meus 

 


