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Unhas palabras dos vosos párrocos

eu son ateo, ateo militante”
 

   Ás veces dicimos cousas que teñen pouco sentido. Es
hai quen dixo “
unha hora marcada”, hai que dixo “deus tíñalla aí”.
 

   Isto non é cristián, isto está moi lonxe do Deus de Xesús. Os cristiáns 
non podemos crer nun deus que nos ten como marionetas e títeres 
nas súas mans. Os cristiáns non podemos crer nun deus que nos ten 
marcado un destino. 
iso eu son ateo militante se isto é crer en deus.
 

  Non ten sentido dicirlle a unha familia que perdeu a un ser querido “é 
o destino que deus lle tiña marcado”. Acaso hai algún pai que lle ten ao 
seu fillo marcado un destino de enfermidade
fin da vida do seu fillo?, un pai así ninguén o quere. Non podemos 
querer a un deus que sexa así.
 

   Certo que moitas veces a propia igrexa 
crer: un deus que nos dá medo, un deus xuíz que nos condena,
deus castigador dos 
 

   Crer con Xesús é crer no Deus que é Pai
nosas decisións, e como Pai nos acompaña e está á nosa beira, non 
coma xulgador senón como compañeiro no camiño. Deus non nos 
marca un destino, máis ben nos acompaña en todo momento, cando a 
vida nos ofrece bondade, pero tamén está doéndose como Pai con nós 
cando a vida se fai dura e difícil.
 

   Non lle digamos a ninguén que deus nos
destino; nese deus non crem
militantes. 
 

   Mellor dicir “non estás só, Deus dóese contigo, e a vida que aquí non 
atopou o teu ser querido é a vida que agora Deus lle agasalla”. 
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Unhas palabras dos vosos párrocos
 

“ Eu non creo en deus, 
u son ateo, ateo militante”

Ás veces dicimos cousas que teñen pouco sentido. Es
hai quen dixo “Deus o quixo así”, hai quen dixo “todos t
unha hora marcada”, hai que dixo “deus tíñalla aí”. 

Isto non é cristián, isto está moi lonxe do Deus de Xesús. Os cristiáns 
non podemos crer nun deus que nos ten como marionetas e títeres 
nas súas mans. Os cristiáns non podemos crer nun deus que nos ten 
marcado un destino. Os cristiáns non podemos crer n
iso eu son ateo militante se isto é crer en deus. 

Non ten sentido dicirlle a unha familia que perdeu a un ser querido “é 
o destino que deus lle tiña marcado”. Acaso hai algún pai que lle ten ao 
seu fillo marcado un destino de enfermidade?, algún pai ponlle data ao 
fin da vida do seu fillo?, un pai así ninguén o quere. Non podemos 
querer a un deus que sexa así. 

Certo que moitas veces a propia igrexa foi forxando este xeito de 
un deus que nos dá medo, un deus xuíz que nos condena,

deus castigador dos malos e premiador dos bos.  

Crer con Xesús é crer no Deus que é Pai, e como Pai respecta as 
nosas decisións, e como Pai nos acompaña e está á nosa beira, non 
coma xulgador senón como compañeiro no camiño. Deus non nos 

estino, máis ben nos acompaña en todo momento, cando a 
vida nos ofrece bondade, pero tamén está doéndose como Pai con nós 
cando a vida se fai dura e difícil. 

e digamos a ninguén que deus nos marca un día, unha hora, un 
destino; nese deus non cremos, dese deus somos ateos, ateos 

Mellor dicir “non estás só, Deus dóese contigo, e a vida que aquí non 
atopou o teu ser querido é a vida que agora Deus lle agasalla”. 
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Unhas palabras dos vosos párrocos  

“ Eu non creo en deus,  
u son ateo, ateo militante”  

Ás veces dicimos cousas que teñen pouco sentido. Estes días pasados 
todos temos un día e 
  

Isto non é cristián, isto está moi lonxe do Deus de Xesús. Os cristiáns 
non podemos crer nun deus que nos ten como marionetas e títeres 
nas súas mans. Os cristiáns non podemos crer nun deus que nos ten 

Os cristiáns non podemos crer nun deus así por 

Non ten sentido dicirlle a unha familia que perdeu a un ser querido “é 
o destino que deus lle tiña marcado”. Acaso hai algún pai que lle ten ao 

?, algún pai ponlle data ao 
fin da vida do seu fillo?, un pai así ninguén o quere. Non podemos 

foi forxando este xeito de 
un deus que nos dá medo, un deus xuíz que nos condena, un 

 

, e como Pai respecta as 
nosas decisións, e como Pai nos acompaña e está á nosa beira, non 
coma xulgador senón como compañeiro no camiño. Deus non nos 

estino, máis ben nos acompaña en todo momento, cando a 
vida nos ofrece bondade, pero tamén está doéndose como Pai con nós 

marca un día, unha hora, un 
os, dese deus somos ateos, ateos 

Mellor dicir “non estás só, Deus dóese contigo, e a vida que aquí non 
atopou o teu ser querido é a vida que agora Deus lle agasalla”.  
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 “Un contiño para vivir” 

O papel arrugado 

   Contaba un predicador que, cando era máis novo, o seu carácter impulsivo facíao 

estalar en cólera á menor provocación. 

   Logo de que sucedía, case sempre sentíase avergoñado e batallaba por pedir 

escusas a quen ofendera. 

   Un día o seu mestre, que o viu dando xustificacións logo dunha explosión de ira a 

un dos seus compañeiros de clase, levouno ao salón, entregoulle unha folla de papel 

lisa e díxolle: 

  - ¡Arrúgao! O raparigo, non sen certa sorpresa, obedeceu e fixo co papel unha 

boliña.  

   Agora volveu dicirlle o mestre: - déixao como estaba antes. 

   Por suposto que non puido deixalo como estaba. Por máis que trataba, o papel 

sempre permanecía cheo de dobreces e de arrugas. 

   Entón o mestre rematou dicindo: 

- O corazón das persoas é coma ese papel. A pegada que deixas coa túa ofensa será 

tan difícil de borrar coma esas arrugas e dobreces. 

   Así aprendeu a ser máis comprensivo e máis paciente, recordando, cando está a 

piques de estalar, o exemplo do papel arrugado. 

    Bótalle contas a este acertixo 
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Hai 10 Peixes nun acuario: 

2 afóganse, 4 nadan lonxe, 3 morren. 

Cantos peixes quedan? 

Un/ha SANTO/a PARA O MES 

en setembro Natividade DÍA 8 
   De orixe latina: nacemento, nada. Fai referencia ao nacemento de María, a nai de 

Xesús.  
   Conmemora este nome o nacemento de María, nai de Xesús, remontándose a súa 

festa ao século VII, momento a partir do cal acadou gran difusión, sobre todo 

dende que Federico II no 1243 tivo presos no cónclave os cardeais durante tres 

meses , decidindo estes nesa ocasión a súa difusión, e sendo festa de precepto ata 

que a retirou o papa Pío X. Na idade media críase que exercía protección sobre os 

cativos, de aí o espallamento do nome. 
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 COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

 

   Equinoccio outonal
  Este ano o 23 de setembro comeza o outono

durar

que

   

No hemisferio Sur, comeza a primavera, 

eq

   

calendario, un instante de tempo que ocorre a unha ho

determin

   Os cativos comezan as clases con ilusión
- Vas volver atoparte cos 

compañeiros 

- Vas poder contarlle as túas vacacións a 

todos e escoitar as deles

- Xa es un pouco mais grande e afrontas novas 

metas, con novos amigos e 

- Vas dar máis que o ano a

ano cheo de sorpresas e ilusións por compartir

  Unhas palabras do papa Francisco
 “ESPERA signific a e implica un corazón humilde, 
pobre. Solo un pobre sabe esperar.
de si mesmo e dos  
confianza en ningún outro senón en si mesmo
                    

LECTUR AS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
DÍA 

2 
LECTURA Sant 1, 17

EVANXEO  Mc 7, 1-8. 14

DÍA 
9 

LECTURA Sant 2, 1

EVANXEO  Mc 7, 31

DÍA 
16 

LECTURA Sant 2, 14

EVANXEO  Mc 8, 27

DÍA 
23 

LECTURA Sant 3

EVANXEO  Mc 9, 

DÍA 
30 

LECTURA Sant 5, 1

EVANXEO  Mc 9, 38
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COMEZO DE MOITAS COUSAS

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

outonal 
Este ano o 23 de setembro comeza o outono. No polo Norte, comeza unha noite que 

durará 6 meses. No hemisferio Norte, comeza o outono, o 

que se lle chama o equinoccio outonal. 
   No polo Sur, comeza un día que terá

No hemisferio Sur, comeza a primavera, 

equinoccio primaveral. 

   Os equinoccios realmente son un momento p

calendario, un instante de tempo que ocorre a unha ho

determinada; en vez de todo o día. 

s comezan as clases con ilusión 
volver atoparte cos teus amigos e 

ontarlle as túas vacacións a 

todos e escoitar as deles 

Xa es un pouco mais grande e afrontas novas 

novos amigos e novos mestres 

is que o ano anterior e aprender cousas novas

ano cheo de sorpresas e ilusións por compartir. 

has palabras do papa Francisco 
a e implica un corazón humilde, 

pobre. Solo un pobre sabe esperar.  Quen está cheo 
seus bens, non sabe poñer a 

confianza en ningún outro senón en si mesmo ”  

AS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
Sant 1, 17-22. 27 Cumpride a Palabra e non vos xustifi

8. 14-15. 21-23 Non vos agarredes ás tradicións

Sant 2, 1-5 Deus elixiu aos pobres coma herdeiros

Mc 7, 31-37 A xente dicía: que ben o fai todo

Sant 2, 14-18 A fe sen feitos está morta

Mc 8, 27-35 Terá vida quen a dea polo evanxeo

Sant 3, 16-4,3 O froito da xustiza seméntase coa paz

Mc 9, 30-37 Que será o máis importante?

Sant 5, 1-6 Condenastes áo xusto e matástelo

Mc 9, 38-48 Quen non está contra nós está con nós

SETEMBRO: 
COMEZO DE MOITAS COUSAS
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No polo Norte, comeza unha noite que 

No hemisferio Norte, comeza o outono, o 

  

terá 6 meses de duración. 

No hemisferio Sur, comeza a primavera, o que se lle chama o 

ios realmente son un momento particular no 

calendario, un instante de tempo que ocorre a unha hora 

nterior e aprender cousas novas, porque será un 

 
a e implica un corazón humilde, 

Quen está cheo 
seus bens, non sabe poñer a 

AS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE SETEMBRO 
Cumpride a Palabra e non vos xustifiquedes 

Non vos agarredes ás tradicións 

Deus elixiu aos pobres coma herdeiros 

A xente dicía: que ben o fai todo 

A fe sen feitos está morta 

Terá vida quen a dea polo evanxeo 

O froito da xustiza seméntase coa paz 

Que será o máis importante? 

áo xusto e matástelo 

Quen non está contra nós está con nós 

COMEZO DE MOITAS COUSAS 


