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O 2018 BOTA A ANDAR
    Nestes tempos 
os tempos que veñen, e nós, dende esta folla parroquial non 
imos ser menos. Aquí
 

- Para Os Cotos
igrexa achegada ao rural, e un rural 
deixar de ser comunidade

- Para a Diocese de Tui
medos a dar pa
aseguren 
parroquias da cidade
rural. 

- Para cada unha das parroquias
facendo crible que se pode contar 
para facer comunidade cristiá. 

- Para 
valorad
vaiamos tendo a sensación de que cada vez a soidade vai 
gañando 

- Para os nenos e rapaces
entre nós
necesitamos.

- Para as nosas terras e montes
coidado
antepasados, e 
xeracións vindeiras.

- Para as
respecto e dignidade, e, dende logo, lonxe de violencias.

Cales son os teus desexos?, sóñaos e dálles vida.

 

Folla  

informativa para 

a comunidade 
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O 2018 BOTA A ANDAR
tempos amosamos sempre os mellores desexos para 

os tempos que veñen, e nós, dende esta folla parroquial non 
imos ser menos. Aquí van algúns dos nosos desexos:

Para Os Cotos, desexamos seguir facendo camiño como 
igrexa achegada ao rural, e un rural 
deixar de ser comunidade. 
Para a Diocese de Tui-Vigo, desexamos que perda os 
medos a dar pasos con novas Unidades Pastorais, que 
aseguren unha atención máis axeitada
parroquias da cidade de Vigo, como nas vilas, 

 
ra cada unha das parroquias, desexamos seguir 

facendo crible que se pode contar con todas as mans 
para facer comunidade cristiá.  
Para as persoas maiores, desexamos que se sintan 
valoradas e apreciadas, aínda que cada día
vaiamos tendo a sensación de que cada vez a soidade vai 
gañando máis sitio entre nós. 
Para os nenos e rapaces, desexamos que sigan medrando 
entre nós coas esperanzas, ilusións e forzas que 
necesitamos. 
Para as nosas terras e montes, desexamos que se sintan 
coidados porque son a nosa vida, foron a vida
antepasados, e queremos que sexan 
xeracións vindeiras. 
Para as mulleres, desexamos que sexan tratadas con 
respecto e dignidade, e, dende logo, lonxe de violencias.

Cales son os teus desexos?, sóñaos e dálles vida.
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O 2018 BOTA A ANDAR 
amosamos sempre os mellores desexos para 

os tempos que veñen, e nós, dende esta folla parroquial non 
s nosos desexos: 

, desexamos seguir facendo camiño como 
igrexa achegada ao rural, e un rural que non quere 

, desexamos que perda os 
con novas Unidades Pastorais, que 

xeitada, tanto nas 
como nas vilas, como no 

, desexamos seguir 
con todas as mans 

, desexamos que se sintan 
s, aínda que cada día todos 

vaiamos tendo a sensación de que cada vez a soidade vai 

os que sigan medrando 
coas esperanzas, ilusións e forzas que todos 

sexamos que se sintan 
s porque son a nosa vida, foron a vida dos nosos 

queremos que sexan a vida para as 

sexan tratadas con 
respecto e dignidade, e, dende logo, lonxe de violencias. 

Cales son os teus desexos?, sóñaos e dálles vida. 
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 “Un contiño para vivir” 
TRADICIÓNS DE NADAL E REIS EN NAVIA DE SUARNA 

   No municipio de Navia de Suarna (Lugo), entre Noiteboa e Reis estaba estendido o 

costume de que os mozos percorreran as casas da veciñanza e as aldeas dos arredores 

cantando panxoliñas acompañados dun gaiteiro, obtendo a cambio doazóns que 

utilizaban para celebrar festa e baile. Algúns ían con máscaras. 

   As máscaras eran: o do Fole, que ía cheo de cinsa e co fol golpeaba á xente para facer 

rir; o do Rodalo, que levaba máscara e facía que arrastraba a terra e que sementaba, e 

tiraba terra; a Cardadora, levaba un saio e cardas de cardar a la; as Madamas, dous 

homes vestidos de muller elegante; o Valenciano, vestido elegantemente, con 

sombreiro de palla e cun bastón, ía de "neno bonito";  o Médeco, home disfrazado de 

médico, tiráballe o pulso á xente, e daba sinais ás mulleres como "non dubide deixarse 

mirar"; os Cantores e o gaiteiro, encargados de entoar e animar os cantares; o da 

Cabalaría, encargado de cargar cos regalos; a Vasoira, home vestido de muller que 

levaba unha vasoira con herbas que pican. 

   Estas mascaradas desapareceron totalmente, fixando a súa decadencia na época da 

post-guerra.    
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Un/ha SANTO/a PARA O MES 

en xaneiro Tito 
   De orixe latina, e discutida. Para uns ven do nome común “titus” (pomba brava), para outros 
ven de dun nome derivado de formas afectuosas infantís do tipo “tatius” (papá). Tamén se 
pode considerar hipocorístico de moitos nomes galegos como Ricardo, Xoán, Cándido, 
Agostiño, Antón, etc. Seguro que coñeces alguén polo nome de Tito e sorprenderíache saber 
o seu nome oficial. 
   San Tito, no século I, de familia pagá, foi xunto con Timoteo un dos colaboradores de San 
Paulo, ao que tamén lle escribiu unha carta que podemos ler no Novo Testamento “Carta a 
Tito”.  
   Pregoou o evanxeo na Dalmacia, onde é moi venerado. Morreu moi ancián sendo bispo de 
Creta. A súa festa é o 4 de xaneiro. 

Atopa as 

cinco 

diferenzas 

antes de que 

os renos 

marchen 

vivir o Nadal 
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 COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

 

Un espello para 

Un relox

Un calendario de 

Un sofá para 

Unha caixa baleira

Unhas tes

Un camión de 

Un caderno para enchelo de 

Un puzzle para aprender a 

Un imperdible para no perder a 

Unhas palabras do papa Francisc
   O día 1 de xaneiro de fai un ano 

“Desexo a paz a cada hom

rezo para que a imaxe e semellanza 

nos permita recoñecernos un

dotados dunha inmensa dignidad

situacións de conflito, respe

da «non violencia» o noso

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 

DÍA 
7 

LECTURA Feit 10, 34
EVANXEO Mc 1, 7

DÍA 
14 

LECTURA 1 Sam 3, 3
EVANXEO Xn 1, 35

DÍA  
21 

LECTURA Xon 3, 1
EVANXEO Mc 1, 14

DÍA 
28 

LECTURA Deut 18, 15
EVANXEO Mc 1, 21
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COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

Un espello para comprender aos diferentes.

Un reloxo para ter tempo para os demais.

Un calendario de xustiza para os marxinados.

Un sofá para dialogar cos inxustamente trat

Unha caixa baleira para entender aos que non teñen nada.

Unhas tesoiras para cortar de raíz a fame.

Un camión de sorrisos para os que están tristes.

Un caderno para enchelo de bos propósit

zle para aprender a ser solidario

Un imperdible para no perder a esperanza
 

Unhas palabras do papa Francisc
e fai un ano dixo o papa 

a paz a cada home, muller, neno e nena, á vez 

rezo para que a imaxe e semellanza de Deus en cada persoa 

cernos uns a outros como dons sagrados 

a inmensa dignidade. Especialmente nas 

to, respectemos a súa «dignidade má

o noso estilo de vida.”. 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
  

Feit 10, 34-38 Pasou facendo sempre o ben
Mc 1, 7-11 Ti es o meu fillo benquerido, o meu preferido

1 Sam 3, 3-10.19 Fala, Señor, que o teu servo escoita
Xn 1, 35-42 Viron onde paraba e quedaron con El

Xon 3, 1-5.10 Convertéronse daquela mala vida
Mc 1, 14-20 Deixándoo todo seguírono

18, 15-20 Poñerei as miñas palabras na súa boca
Mc 1, 21-28 A súa sona espallouse por toda 

 

Os mellores agasallos: 
 

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS     

                                        

os diferentes. 

para os demais. 

para os marxinados. 

amente tratados. 

os que non teñen nada. 

de raíz a fame. 

n tristes. 

bos propósitos. 

ser solidario. 

esperanza. 

Unhas palabras do papa Francisco 

er, neno e nena, á vez que 

Deus en cada persoa  

s sagrados 

e. Especialmente nas 

máis fonda» e fagamos 

 
 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE XANEIRO 

Pasou facendo sempre o ben 
benquerido, o meu preferido 

la, Señor, que o teu servo escoita 
Viron onde paraba e quedaron con El 

Convertéronse daquela mala vida 
Deixándoo todo seguírono 

Poñerei as miñas palabras na súa boca 
A súa sona espallouse por toda a comarca 

:  


