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Unhas palabras d
      Queridas familias:

   Atopámonos a piques de comezar un ano máis a catequese. Espero 

que estes meses de vacacións e descanso servisen para estar máis 

perto dos vosos fillos e fillas.

   Como catequistas deles diríxovos esta carta. Preguntarédesvos por 

qué?. Esta é unha boa o

na educación cristiá.

   Tedes un fillo na catequese. Seguro que pensades no punto final: a 

celebración do sacramento. Iso está ben, pero agora imos centrarnos 

na etapa presente: o proceso de catequese que est

   Neste tempo van vivir a experiencia de comunidade cristiá e do 

fundamental da vida e mensaxe de Xesús. Comprenderedes que por 

moito que fagamos as catequistas nunha hora sempre será pouco 

comparándoa coas 168 horas da semana.

   Os vosos fillos necesitan vivir a experiencia de sentirse acompañados, 

de feito xa están vivindo esa experiencia dende o seu nacemento de 

múltiples maneira

   A catequese é un camiño, un itinerario. Neste camiño da fe tamén 

precisamos que alguén nos acompañe. A igrexa sempre se sentiu, 

dende as súas orixes e segundo o desexo de Xesús

acompañante.

   Nós, catequistas, tamén entendemos a nosa tarefa como 

acompañantes deles no seu camiño da fe que vós un día decidistes 

para eles no sacramento do bautizo.

   Neste camiño axudarémoslles a coñecer, celebrar, vivir, orar e 

testimoniar a Xesús. Por iso, est

parroquias vivas e acolledoras e de catequistas que acompañen nas 

búsquedas persoais.

   Do mesmo xeito comprenderedes que as catequistas insistamos na 

importancia da vosa implicación e na mu

de catequese. O voso fogar é o lugar princip

realización práctica da fe en Xesús na vida diaria e nos

detalles: a preocupación polos demais, o cariño, o posto de Deus na 

vida familiar (oración, misa do domingo, maneira de comprender a 

realidade), o compromiso nas pequenas cousas qu

   Como catequistas dos vosos fillos recibid
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Unhas palabras das catequistas
Queridas familias: 

Atopámonos a piques de comezar un ano máis a catequese. Espero 

que estes meses de vacacións e descanso servisen para estar máis 

perto dos vosos fillos e fillas. 

Como catequistas deles diríxovos esta carta. Preguntarédesvos por 

qué?. Esta é unha boa ocasión para descubrir a importancia da familia 

na educación cristiá. 

Tedes un fillo na catequese. Seguro que pensades no punto final: a 

celebración do sacramento. Iso está ben, pero agora imos centrarnos 

na etapa presente: o proceso de catequese que est

Neste tempo van vivir a experiencia de comunidade cristiá e do 

fundamental da vida e mensaxe de Xesús. Comprenderedes que por 

moito que fagamos as catequistas nunha hora sempre será pouco 

comparándoa coas 168 horas da semana. 

fillos necesitan vivir a experiencia de sentirse acompañados, 

de feito xa están vivindo esa experiencia dende o seu nacemento de 

múltiples maneiras: familia, amigos, mestres, etc. 

A catequese é un camiño, un itinerario. Neste camiño da fe tamén 

mos que alguén nos acompañe. A igrexa sempre se sentiu, 

dende as súas orixes e segundo o desexo de Xesús

acompañante. 

Nós, catequistas, tamén entendemos a nosa tarefa como 

acompañantes deles no seu camiño da fe que vós un día decidistes 

ra eles no sacramento do bautizo. 

Neste camiño axudarémoslles a coñecer, celebrar, vivir, orar e 

testimoniar a Xesús. Por iso, esta tarefa precisa de comunidades e 

parroquias vivas e acolledoras e de catequistas que acompañen nas 

búsquedas persoais. 

Do mesmo xeito comprenderedes que as catequistas insistamos na 

ncia da vosa implicación e na mutua colaboración nas tarefas 

de catequese. O voso fogar é o lugar principal onde tocar e palpar a 

ación práctica da fe en Xesús na vida diaria e nos

detalles: a preocupación polos demais, o cariño, o posto de Deus na 

vida familiar (oración, misa do domingo, maneira de comprender a 

realidade), o compromiso nas pequenas cousas qu

Como catequistas dos vosos fillos recibide un agarimoso saúdo.

OUTUBRO 

2018 

as catequistas 

Atopámonos a piques de comezar un ano máis a catequese. Espero 

que estes meses de vacacións e descanso servisen para estar máis 

Como catequistas deles diríxovos esta carta. Preguntarédesvos por 

casión para descubrir a importancia da familia 

Tedes un fillo na catequese. Seguro que pensades no punto final: a 

celebración do sacramento. Iso está ben, pero agora imos centrarnos 

na etapa presente: o proceso de catequese que están percorrendo. 

Neste tempo van vivir a experiencia de comunidade cristiá e do 

fundamental da vida e mensaxe de Xesús. Comprenderedes que por 

moito que fagamos as catequistas nunha hora sempre será pouco 

fillos necesitan vivir a experiencia de sentirse acompañados, 

de feito xa están vivindo esa experiencia dende o seu nacemento de 

 

A catequese é un camiño, un itinerario. Neste camiño da fe tamén 

mos que alguén nos acompañe. A igrexa sempre se sentiu, 

dende as súas orixes e segundo o desexo de Xesús, compañeira e 

Nós, catequistas, tamén entendemos a nosa tarefa como 

acompañantes deles no seu camiño da fe que vós un día decidistes 

Neste camiño axudarémoslles a coñecer, celebrar, vivir, orar e 

a tarefa precisa de comunidades e 

parroquias vivas e acolledoras e de catequistas que acompañen nas 

Do mesmo xeito comprenderedes que as catequistas insistamos na 

tua colaboración nas tarefas 

al onde tocar e palpar a 

ación práctica da fe en Xesús na vida diaria e nos pequenos 

detalles: a preocupación polos demais, o cariño, o posto de Deus na 

vida familiar (oración, misa do domingo, maneira de comprender a 

realidade), o compromiso nas pequenas cousas que a catequese esixe.  

e un agarimoso saúdo. 
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   Un veciño atopouse con outro cando este andaba buscando algo de xeonllos.     

      - Que andas buscando?

      - A miña chave, perdina.

   E, axeonllándose os dous, puxéronse a procurar a chave. Ao cabo de un pouco, dixo 

o veciño: 

      - Onde a perdiches? 

      - Na casa. 

      - Santo Deus¡, entón por que a procuras aquí?

      - Porque aquí hai máis luz.

   De que vale buscar a amizade, o amor, a comprensión

está baleiro de bos sentimentos?

    Bótalle unha ollada: 
     ves o home vello?, 
    e ves a moza nova?
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   De orixe grega, pero con un significado non moi claro
feminina de Theresios ou Tiresias (nome mitolóxico dun adiviño), outros din que 
ven da illa de Thera (no mar Exeo) actualmente 
de Theasias que é como se coñecía aos oriúndo
e para outros é un nome grego que significa bela e ardente coma o verán.
   Santa Tareixa de Xesús naceu en Ávila o 28 de marzo de 1515. Qued
13 anos e aos 21 decidiu facerse relixiosa. Propagou o culto a San Xosé levando 
unha vida de oración e misticismo, recibindo varias revelacións que deixou escritas 
nas súas obras. Fundou a súa propia orde e varios mosteiros. Faleceu o 4 de 
outubro de 1582. É a patroa do concello de A Cañiza.
   Santa Tareixa do Neno Xesús é o nome dunha santa francesa nacida en 1873. 
Nunha peregrinación a Roma cando tiña só 15 anos, pediu permiso ao papa para 
entrar na orde do Carmelo. Morreu moi nova, 24 anos, 
importantes escritos teolóxicos levaron ao Vaticano a
Igrexa. 

 “Un contiño para vivir
Buscar no sitio equivocado 

Un veciño atopouse con outro cando este andaba buscando algo de xeonllos.     

Que andas buscando? 

A miña chave, perdina. 

E, axeonllándose os dous, puxéronse a procurar a chave. Ao cabo de un pouco, dixo 

Santo Deus¡, entón por que a procuras aquí? 

Porque aquí hai máis luz. 

De que vale buscar a amizade, o amor, a comprensión… noutros corazóns se o teu 

está baleiro de bos sentimentos? 

unha ollada:  
ves o home vello?,  

e ves a moza nova?                                                      

Un/ha SANTO/a PAR
en outubro Tareixa

grega, pero con un significado non moi claro: para uns é a forma 
feminina de Theresios ou Tiresias (nome mitolóxico dun adiviño), outros din que 
ven da illa de Thera (no mar Exeo) actualmente Santorini, outros pensan que ven 

que é como se coñecía aos oriúndos da Illa de Tarnre no Mediterrá
e para outros é un nome grego que significa bela e ardente coma o verán.

Santa Tareixa de Xesús naceu en Ávila o 28 de marzo de 1515. Qued
13 anos e aos 21 decidiu facerse relixiosa. Propagou o culto a San Xosé levando 
unha vida de oración e misticismo, recibindo varias revelacións que deixou escritas 
nas súas obras. Fundou a súa propia orde e varios mosteiros. Faleceu o 4 de 

bro de 1582. É a patroa do concello de A Cañiza. 
Santa Tareixa do Neno Xesús é o nome dunha santa francesa nacida en 1873. 

Nunha peregrinación a Roma cando tiña só 15 anos, pediu permiso ao papa para 
entrar na orde do Carmelo. Morreu moi nova, 24 anos, en Lisieux. Os seus 

olóxicos levaron ao Vaticano a declarala “doutora” da 

Un contiño para vivir” 

Un veciño atopouse con outro cando este andaba buscando algo de xeonllos.      

E, axeonllándose os dous, puxéronse a procurar a chave. Ao cabo de un pouco, dixo 

… noutros corazóns se o teu 

                                                      

SANTO/a PARA O MES 

Tareixa DÍA 1 e 15 
para uns é a forma 

feminina de Theresios ou Tiresias (nome mitolóxico dun adiviño), outros din que 
Santorini, outros pensan que ven 

s da Illa de Tarnre no Mediterráneo, 
e para outros é un nome grego que significa bela e ardente coma o verán. 

Santa Tareixa de Xesús naceu en Ávila o 28 de marzo de 1515. Quedou orfa aos 
13 anos e aos 21 decidiu facerse relixiosa. Propagou o culto a San Xosé levando 
unha vida de oración e misticismo, recibindo varias revelacións que deixou escritas 
nas súas obras. Fundou a súa propia orde e varios mosteiros. Faleceu o 4 de 

Santa Tareixa do Neno Xesús é o nome dunha santa francesa nacida en 1873. 
Nunha peregrinación a Roma cando tiña só 15 anos, pediu permiso ao papa para 

en Lisieux. Os seus 
declarala “doutora” da 
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COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS
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   O plástico é un material 
centos de anos en descompoñerse no medio ambiente, ata 1000 anos segundo o 
tipo de plástico. 

  É un feito, o plástico inundou 
mares e ata 
fabricados 
importar a t
aplicar medidas, prohibicións
que danan o noso planeta

Uns datos importante
- 8 millóns de toneladas de lixo ao ano chega aos mares e océanos. É unha cantidade 

equivalente ao peso de 800 Torre Eiffel. 
- Existen illas de lixo formadas por microplásticos. Dúas delas atópanse no Pacífico, 

dúas no Atlántico e unha no Índico.
- No 2020 espérase que a produción de plástico aumente un 900 % con respecto a 

niveis de 1980 
- O 50% dos plásticos que chegan aos sistemas 

vertedoiros sen ser reciclados.
- España verte máis de 30 millóns de latas e botellas todos os días.
Para mellorar un pouquiño todo isto que se nos va

- Eliminar o plástico das nosas vidas: empregar bolsas
auga da fonte en cristal, tomar mellores decisión para comprar cousas para o 
fogar. 

- É necesario tomar conciencia do noso lixo, xa que, desta maneira, é mais probable 
diminuír os niveis de plástico.

Unhas palabras do papa Fran
 “O Señor nun
cansamos de pedir perdón”. 
pequenas cousas da vida cotiá

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
DÍA 

7 
LECTURA Xen 2, 18

EVANXEO  Mc 10, 2

DÍA 
14 

LECTURA Heb 4, 12

EVANXEO  Mc 10, 17

DÍA 
21 

LECTURA Is 53, 10

EVANXEO  Mc 10, 35

DÍA 
28 

LECTURA Xer 31, 7

EVANXEO  Mc 10, 46
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UN MAL PARA TODOS

 

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

O plástico é un material que o planeta non pode dixerir. O plástico tarda 
centos de anos en descompoñerse no medio ambiente, ata 1000 anos segundo o 

É un feito, o plástico inundou as nosas vidas, 
mares e ata o noso aire. Miles e miles de produtos son 
fabricados con plástico. Trátase dunha situación que debería 
importar a todos os habitantes do mundo xa que se pode 
aplicar medidas, prohibicións e impostos a todos os axentes 
que danan o noso planeta. 

Uns datos importantes da contaminación do plástico:
8 millóns de toneladas de lixo ao ano chega aos mares e océanos. É unha cantidade 
equivalente ao peso de 800 Torre Eiffel.  
Existen illas de lixo formadas por microplásticos. Dúas delas atópanse no Pacífico, 
dúas no Atlántico e unha no Índico. 
No 2020 espérase que a produción de plástico aumente un 900 % con respecto a 

O 50% dos plásticos que chegan aos sistemas de xestión de residuos terminan nos 
vertedoiros sen ser reciclados. 
España verte máis de 30 millóns de latas e botellas todos os días.

Para mellorar un pouquiño todo isto que se nos vai das mans podemos
Eliminar o plástico das nosas vidas: empregar bolsas de tela para a compra, coller 
auga da fonte en cristal, tomar mellores decisión para comprar cousas para o 

É necesario tomar conciencia do noso lixo, xa que, desta maneira, é mais probable 
diminuír os niveis de plástico. 

nhas palabras do papa Fran
“O Señor nunca se cansa de perdoar. Somos nó

samos de pedir perdón”. “Hai que vivir con alegría as 
equenas cousas da vida cotiá. Non te prives de pasar un bo día.”

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
2, 18-24 Serán os dous unha soa carne

Mc 10, 2-16 O que Deus uniu que non o separe o home

Heb 4, 12-13 A Palabra de Deus mira o corazón
Mc 10, 17-30 Reparte todo canto tés e sígueme

Is 53, 10-11 O Xusto volverá xusto ao seu Servo
Mc 10, 35-45 O Fillo do Home veu para dar a súa vida

Xer 31, 7-9 Congregarei a cegos e coxos
Mc 10, 46-52 Comezou a ver, e seguiuno polo camiño

PLÁSTICO:  
UN MAL PARA TODOS 

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

 

o planeta non pode dixerir. O plástico tarda 
centos de anos en descompoñerse no medio ambiente, ata 1000 anos segundo o 

nosas vidas, os nosos 
noso aire. Miles e miles de produtos son 

dunha situación que debería 
os habitantes do mundo xa que se pode 

e impostos a todos os axentes 

da contaminación do plástico: 
8 millóns de toneladas de lixo ao ano chega aos mares e océanos. É unha cantidade 

Existen illas de lixo formadas por microplásticos. Dúas delas atópanse no Pacífico, 

No 2020 espérase que a produción de plástico aumente un 900 % con respecto a 

de xestión de residuos terminan nos 

España verte máis de 30 millóns de latas e botellas todos os días. 
i das mans podemos: 

de tela para a compra, coller 
auga da fonte en cristal, tomar mellores decisión para comprar cousas para o 

É necesario tomar conciencia do noso lixo, xa que, desta maneira, é mais probable 

nhas palabras do papa Francisco 
ca se cansa de perdoar. Somos nós os que nos 

“Hai que vivir con alegría as 
Non te prives de pasar un bo día.” 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE OUTUBRO 
Serán os dous unha soa carne 

O que Deus uniu que non o separe o home 

A Palabra de Deus mira o corazón 

Reparte todo canto tés e sígueme 

volverá xusto ao seu Servo 
O Fillo do Home veu para dar a súa vida 

Congregarei a cegos e coxos 

Comezou a ver, e seguiuno polo camiño 


