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Así o f
"A palabra queda.
E  este é o gran consolo do que predica.
A miña voz desaparecerá, pero miña palabra que 
é Cristo quedará nos
acoller" (17.12.

 
“Ninguén pode ter un Nadal verdadeiro sen ser 
pobre. Os autosuficientes, os orgullosos, os 
que por ter todo desprezan aos outros, o
non necesitan aínda de Deus 
haberá Nadal. Soamente os pobres, os famentos, 
os que necesitan que alguén veña da súa parte, 
terán aquela persoa que é Deus”.
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A CANONIZACIÓN DE 
MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO

O pasado domingo día 14 de outubro foi 
canonizado Monseñor Romero
falecido fai apenas uns anos (24 de marzo 
de 1980) e que na nosa folla parroquial 
estivemos lembrando nas súas palabras e 
nos seus feitos.  
   Así o tivemos lembrado e así o agrademos 
como  quixo o pobo salvadoreño SAN 
ROMERO DE AMÉRICA. 

Así o fomos recordando na nosa folla parroquial:
palabra queda.  

E  este é o gran consolo do que predica.
A miña voz desaparecerá, pero miña palabra que 
é Cristo quedará nos  corazóns de quen o quere 
acoller" (17.12. 1978) 

 
"Irmáns, garden este tesouro. Non é a 
miña pobre palabra a que sementa 
esperanza e fe; é que eu non son máis 
que o humilde resoar de Deus neste 
pobo" (2.10.1977) 

“Ninguén pode ter un Nadal verdadeiro sen ser 
pobre. Os autosuficientes, os orgullosos, os 
que por ter todo desprezan aos outros, o
non necesitan aínda de Deus – para eles non 
haberá Nadal. Soamente os pobres, os famentos, 
os que necesitan que alguén veña da súa parte, 
terán aquela persoa que é Deus”.  

“Unha igrexa que non s ofre persecución, 
senón que está disfrutando
privilexios e o apoio da burguesía, non 
é a verdadeira igrexa de Xesucristo”.
    11 de Marzo de 1979
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A CANONIZACIÓN DE  
MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO 

O pasado domingo día 14 de outubro foi 
canonizado Monseñor Romero. Un santo 
falecido fai apenas uns anos (24 de marzo 
de 1980) e que na nosa folla parroquial 
estivemos lembrando nas súas palabras e 

Así o tivemos lembrado e así o agrademos 
como  quixo o pobo salvadoreño SAN 

 
omos recordando na nosa folla parroquial: 

E  este é o gran consolo do que predica.  
A miña voz desaparecerá, pero miña palabra que 

corazóns de quen o quere 

"Irmáns, garden este tesouro. Non é a 
a que sementa 

esperanza e fe; é que eu non son máis 
que o humilde resoar de Deus neste 

“Ninguén pode ter un Nadal verdadeiro sen ser 
pobre. Os autosuficientes, os orgullosos, os 
que por ter todo desprezan aos outros, o s que 

para eles non 
haberá Nadal. Soamente os pobres, os famentos, 
os que necesitan que alguén veña da súa parte, 

ofre persecución, 
disfrutando  dos 

privilexios e o apoio da burguesía, non 
é a verdadeira igrexa de Xesucristo”.  

11 de Marzo de 1979  
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   “Un contiño para vivir” 
“DENTES DE LEÓN” 

   Un home sentíase moi orgulloso do seu xardín; un bo día atopouse que 
polo medio da herba crecían gran cantidade de dentes de león. E aínda 
que tratou por todos os medios de librarse deles, non puido conseguir que 
se converteran nunha praga. 
   No fin escribiu ao Ministerio de Agricultura, contoulles todo o que fixera 
e concluía preguntando: Que podo facer?. 
   Pouco tempo despois chegou a resposta: “Suxerímoslle que aprenda a 
amalos”. 
   Tamén eu tiña un xardín do que estaba orgulloso, ata que chegou a 
praga dos dentes de león que tratei de combater intensamente. De xeito 
que aprender a amalos non foi doado. 
   Comecei por falarlles de forma amigable, pero respondían co silencio, 
desconfiaban dos motivos. 
   Non houbo que esperar moito tempo a que botaran a sorrir e recuperar 
a paz, ata chegaron a responderme. Pronto fomos amigos. 
Claro que a herba quedou arruinada, pero que fermoso se miraba o 
xardín. 

    Unha curiosidade sobre os números.   
   Na lingua española hai algún número que 
non teña a letra “o” ou a letra “e”?. Eu 
atopei un, cal?                                                         

Un/ha SANTO/a PARA O MES 

en novembro Severo DÍA 6 
   De orixe latina. Significa firme, serio, austero, rigoroso. 
   San Severo, no século IV, foi bispo de Barcelona, de onde era natural.  
   Cando soubo do decreto de persecución dos cristiáns dado polo prefecto 
Daciano, dirixiuse a Castro octavarium (hoxe Sant Cugat del Vallés), onde 
finalmente foi capturado, encarcerado e martirizado. 
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 COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

   O Papa Francisco canonizou este domingo 14 de outubro a sete novos santos 
Praza de San Pedro, entre  os que destacan Pa
a primeira santa boliviana Nazaria Ignacia

   A Canonización é o acto mediante 
como santo a un
inclusión de dit
como o permiso para
cal se lle asigna unha festa litúrxica, se lle poñen igrexas, capelas ou 
altares, e se lle recoñece seu poder de intercesión ante Deus.

   A Reliquia de San Óscar Romero que foi levada á
Praza de San Pedro, coma informou a oficina de 
Prensa do Vaticano, foi unha parte dun óso;
   As reliquias son obxectos físicos que teñen unha 
asociación directa cos santos o
significa “fragmento” ou “remanente dunha cousa 
que foi, pero que agora xa non é
   A veneración das reliquias 
os restos dos mártires, que
    “A Igrexa necesita de máis ‘Romeros’ que saiban contaxiar
por todas as persoas, que non 
e teñan a sensibilidade para ver o rostro de Cristo nos marxinados, pobres, viúvas, 
forasteiros, oprimidos, perseguidos ou enfermos; é dicir, en tantos e tantos irmáns 
que foron golpeados por diferentes pobrezas no camiño e esperan dun bo 
samaritano”. 
   En América xa fai anos que moitos crentes falan de San Romero
que foi agora nestes días pasados cando a igrexa o sumou ao canon dos santos. 
 

 LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 

DÍA 
4 

LECTURA Dt 6, 2

EVANXEO Mc 12, 28

DÍA 
11 

LECTURA 1 Re 17, 10

EVANXEO Mc 12, 38

DÍA 
18 

LECTURA Dn 12, 1

EVANXEO Mc 13, 24

DÍA 
25 

LECTURA Ap 1, 5

EVANXEO Xn 18, 33
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ÓSCAR ARNULFO ROMERO

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

O Papa Francisco canonizou este domingo 14 de outubro a sete novos santos 
Praza de San Pedro, entre  os que destacan Paulo VI, Mons. Óscar Arnulfo Romero e 
a primeira santa boliviana Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March Mesa.

A Canonización é o acto mediante o que a igrexa Católica, declara 
como santo a unha persoa falecida. Este proce
inclusión de dita persoa no canon, lista de santos recoñecidos, así 
como o permiso para render culto público e universal a esa persoa, a 
cal se lle asigna unha festa litúrxica, se lle poñen igrexas, capelas ou 
altares, e se lle recoñece seu poder de intercesión ante Deus.

de San Óscar Romero que foi levada á 
, coma informou a oficina de 

Prensa do Vaticano, foi unha parte dun óso; 
tos físicos que teñen unha 

asociación directa cos santos ou con Cristo. Reliquia 
significa “fragmento” ou “remanente dunha cousa 
que foi, pero que agora xa non é”.  

A veneración das reliquias remóntase ao século II cando os cristiáns recuperaban 
que foran discípulos fieis de Cristo. 

“A Igrexa necesita de máis ‘Romeros’ que saiban contaxiar 
, que non dubiden en subliñar  a importancia da persoa humana, 

a sensibilidade para ver o rostro de Cristo nos marxinados, pobres, viúvas, 
, oprimidos, perseguidos ou enfermos; é dicir, en tantos e tantos irmáns 

que foron golpeados por diferentes pobrezas no camiño e esperan dun bo 

mérica xa fai anos que moitos crentes falan de San Romero
que foi agora nestes días pasados cando a igrexa o sumou ao canon dos santos. 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
Dt 6, 2-6 Amarás ao Señor de todo corazón

Mc 12, 28-34 Amarás ao Señor e amarás ao teu 

1 Re 17, 10-16 A viuda fixo un pan para Elías, o profeta
Mc 12, 38-44 A viuda deu máis que todos

Dn 12, 1-3 Naquel tempo será salvado o pobo
Mc 13, 24-32 Congregou os seus elixidos de toda a terra

Ap 1, 5-8 Os reinos da terra constituíunos en Reino
Xn 18, 33-37 Ti dis que eu son rei

CANONIZACIÓN DE  
ÓSCAR ARNULFO ROMERO

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS  

 
O Papa Francisco canonizou este domingo 14 de outubro a sete novos santos na 

VI, Mons. Óscar Arnulfo Romero e 
de Santa Teresa de Jesús March Mesa.  

a igrexa Católica, declara 
a persoa falecida. Este proceso comprende a 

a persoa no canon, lista de santos recoñecidos, así 
render culto público e universal a esa persoa, a 

cal se lle asigna unha festa litúrxica, se lle poñen igrexas, capelas ou 
altares, e se lle recoñece seu poder de intercesión ante Deus. 

século II cando os cristiáns recuperaban 

 o gran amor de Deus 
liñar  a importancia da persoa humana, 

a sensibilidade para ver o rostro de Cristo nos marxinados, pobres, viúvas, 
, oprimidos, perseguidos ou enfermos; é dicir, en tantos e tantos irmáns 

que foron golpeados por diferentes pobrezas no camiño e esperan dun bo 

mérica xa fai anos que moitos crentes falan de San Romero de América, aínda 
que foi agora nestes días pasados cando a igrexa o sumou ao canon dos santos.  

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE NOVEMBRO  
 

Amarás ao Señor de todo corazón 

Amarás ao Señor e amarás ao teu próximo 

A viuda fixo un pan para Elías, o profeta 
A viuda deu máis que todos 

Naquel tempo será salvado o pobo 

Congregou os seus elixidos de toda a terra 

Os reinos da terra constituíunos en Reino 
Ti dis que eu son rei 

ÓSCAR ARNULFO ROMERO 


