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DÚAS
Ordenación de diácono de Sebas e Juán

   O domingo día 1 de xullo

diocese, un paso importante na igrexa diocesana: dous rapaces, ou xa 

non tanto, Juán e Sebas, dan un paso importante no seu camiño cara o 

sacerdocio, ao seren orde

Tui-Vigo e importante para Os Cotos. 
 

   Un diácono é

tempo de discernimento, formación e preparación é ordenado por un 

bispo para servir as necesidades do pobo de Deus. Os diáconos están 

chamados a vivir de tres maneiras o seu ministerio de servizo:
 

1.- Servizo á Palabra de Deus.

familiarizándose coa Palabra de Deus, predicando o evanxeo a través da 

súa vida diaria, implicándose na catequese de quen vai recibir os 

sacramentos, especialmente os adultos.
 

2.- Servizo á Eucaris

medio da liturxia, o seu amor ao Santísimo Sacramento e o seu desexo 

de levar a Eucaristía aos enfermos que non poden unirse á comunidade 

na celebración dominical.
 

3.- Servizo en favor da Xustiza, a Ca

esperanza e amor para os pobres, os necesitados, os esquecidos, os 

rexeitados pola sociedade. Cada diácono debe tratar de desafiar aos 

seus irmáns na fe a comprometerse coas necesidades sociais dos pobres 

e buscar solucións ás

   Dende esta folla parroquial queremos agradecer a súa decisión, 

queremos agradecer o seu servizo á igrexa
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DÚAS DATAS IMPORTANTES EN OS COTOS
Ordenación de diácono de Sebas e Juán

domingo día 1 de xullo, na catedral de Tui, presidido polo bispo da 

diocese, un paso importante na igrexa diocesana: dous rapaces, ou xa 

non tanto, Juán e Sebas, dan un paso importante no seu camiño cara o 

sacerdocio, ao seren ordenados diáconos. Importante para a Diocese de 

Vigo e importante para Os Cotos.   

Un diácono é un home chamado por Deus (vocación) que despois dun 

tempo de discernimento, formación e preparación é ordenado por un 

bispo para servir as necesidades do pobo de Deus. Os diáconos están 

chamados a vivir de tres maneiras o seu ministerio de servizo:

ervizo á Palabra de Deus. Ten que ser un home de oración, 

familiarizándose coa Palabra de Deus, predicando o evanxeo a través da 

súa vida diaria, implicándose na catequese de quen vai recibir os 

sacramentos, especialmente os adultos. 

Servizo á Eucaristía. Cada diácono é chamado a servir a Eucaristía por 

medio da liturxia, o seu amor ao Santísimo Sacramento e o seu desexo 

de levar a Eucaristía aos enfermos que non poden unirse á comunidade 

na celebración dominical. 

Servizo en favor da Xustiza, a Caridade e a Paz.

esperanza e amor para os pobres, os necesitados, os esquecidos, os 

rexeitados pola sociedade. Cada diácono debe tratar de desafiar aos 

seus irmáns na fe a comprometerse coas necesidades sociais dos pobres 

e buscar solucións ás mesmas. 

Dende esta folla parroquial queremos agradecer a súa decisión, 

queremos agradecer o seu servizo á igrexa e á sociedade.

XULLO 

2018 

UN RECORDATORIO 
 

CURSIÓN D@S NEN@S DE 
CATEQUESE O MARTES 17 DE 

 AO PARQUE 
ACUÁTICO DE CERCEDA. 

Anótate se queres ir 

DATAS IMPORTANTES EN OS COTOS 
Ordenación de diácono de Sebas e Juán 

, na catedral de Tui, presidido polo bispo da 

diocese, un paso importante na igrexa diocesana: dous rapaces, ou xa 

non tanto, Juán e Sebas, dan un paso importante no seu camiño cara o 

ados diáconos. Importante para a Diocese de 

un home chamado por Deus (vocación) que despois dun 

tempo de discernimento, formación e preparación é ordenado por un 

bispo para servir as necesidades do pobo de Deus. Os diáconos están 

chamados a vivir de tres maneiras o seu ministerio de servizo: 

Ten que ser un home de oración, 

familiarizándose coa Palabra de Deus, predicando o evanxeo a través da 

súa vida diaria, implicándose na catequese de quen vai recibir os 

Cada diácono é chamado a servir a Eucaristía por 

medio da liturxia, o seu amor ao Santísimo Sacramento e o seu desexo 

de levar a Eucaristía aos enfermos que non poden unirse á comunidade 

ridade e a Paz. Testemuñas de 

esperanza e amor para os pobres, os necesitados, os esquecidos, os 

rexeitados pola sociedade. Cada diácono debe tratar de desafiar aos 

seus irmáns na fe a comprometerse coas necesidades sociais dos pobres 

Dende esta folla parroquial queremos agradecer a súa decisión, e 

e á sociedade. 
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  “Un contiño para vivir” 

O silenzo, é algo bo, ou algo ruín? 

   Como dicimos na Galiza,  “depende”. Se vas falar para ferir a alguén, é mellor manter 
as palabras para si mesmo. Non remexas na ferida do outro, mellor deixa cicatrizar. 
   Ás veces non podemos deixar o silenzo dominar, somos humáns, precisamos 
desafogar. Para que gardar palabras de amargura que, cada día que pasa, destrúen 
un pouco máis o corazón que tes. 
   O silenzo é algo bo, e ao mesmo tempo, algo ruín. 
   Ti calas?, déixaste intimidar?, non lle dis nada a ninguén?. Normal, é o medo que está 
petando na túa porta, pedindo para entrar. E é claro que ti lle deixas, aínda que non te 
decates. 
   Se estás discutindo con alguén, e de repente para de falar, parabéns. Esa persoa non 
ten argumentos suficientes para derrotarte. Sendo así, para que continuar?. 
   Se estás sufrindo, non gardes nada para ti, hai persoas que se preocupan, aínda que 
ti non te deas conta. 
   A moral é que, necesitamos saber cando falar e cando manter a boca pechada. 

            Enigma faciliño  
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   Unha ranciña cae a un pozo de 

30 metros de fondo. No seu 

intento de saír, sobe no día 3 

metros, pero de noite escorrega e 

baixa 2. Cantos días tardará en 

saír do pozo? 

Un/ha SANTO/a PARA O MES 

en xullo Tomé, Tomás DÍA 3 
  De orixe latina. Forma eclesiástica que reproduce o nome de Thomas que 
aparece na versión grega do novo testamento. Quere dicir xemelgo. 
   Tomé, di a tradición, que foi o apóstolo que necesitou ver e tocar as feridas de 
Xesús para crer na resurrección. Despois testemuñou o evanxeo por terras de 
Persia e a India. É o patrón da India. 
   É invocado contra a incredulidade. 
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 COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

Nelson Mandela  naceu o 18 de Xullo de 1918 no seo da tribo thembu da 
etnia Xhosa, no poboado de Mvezo. Chamábase Rolihla hla

traducir como “revoltoso”. Aos 7 anos asistía a 
escola, onde recibiu unha educación británica. 
Aquel día, a mestra Mdingane, díxolle que o seu 
nome a partir daquel  momento sería Nelson.
   Dende 1944 Nelson formou parte do African 
National

políticas de apartheid levadas a cabo polo partido gobernante. No ano 
1960 o CNA foi prohibido.
   Despois do 21 de marzo que foi a matanza de 
Sharpeville, Mandela pasou á clandestinidade e 
recorreu en secreto t
folgas. En 1961 saíu de Sudáfrica sen autorización e 
visitou varios países africanos e Gran Bretaña para  
pedir apoio para seu movemento de liberación. En 19 62 foi detido e 
acusado de rebelión e abandono ilegal do país.  
   O 7 de novembro foi condenado a prisión. Pasou 27 anos en prisión. 
O 2 de Febreiro de 1990 desmantelouse o apartheid. O 9 de febreiro se 
lle comunicou a Mandela que se lle poría en liberda de. Con 71 anos 
asumiu o liderado do partido. O 10 de maio de 1994 Mandel
converteuse no primeiro presidente de raza negra da  República de 
Sudáfrica.  
   O día 18 de Xullo foi declarado pola Asemblea das N acións Unidas 
como Día Internacional Mandela pola Loita das Liber dades

Unhas palabras do papa Francisco
   Comuniquemos o evanxeo con palabras e feitos 
a cantos atopemos no noso 
   Por favor, cando saiades da igrexa pensade que 
a paz recibida é para dala aos demais, non para 
destruíla co chismorreo.

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
DÍA 

1 

LECTURA 2 Cor 8, 7. 9. 13
EVANXEO Mc 21-24. 35b

DÍA 
8 

LECTURA 2 Cor 12, 7
EVANXEO Mc 6, 1

DÍA 
15 

LECTURA Ef 1, 3
EVANXEO Mc 6, 7

DÍA 
22 

LECTURA Ef 2, 13
EVANXEO Mc 6, 30

DÍA 
29 

LECTURA Ef 4, 1
EVANXEO Xn 6, 1
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NACEMENTO DE 

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

Nelson Mandela  naceu o 18 de Xullo de 1918 no seo da tribo thembu da 
etnia Xhosa, no poboado de Mvezo. Chamábase Rolihla hla

traducir como “revoltoso”. Aos 7 anos asistía a 
escola, onde recibiu unha educación británica. 
Aquel día, a mestra Mdingane, díxolle que o seu 
nome a partir daquel  momento sería Nelson.

Dende 1944 Nelson formou parte do African 
National  Congress (CNA), dende aí loitaba contra as 

políticas de apartheid levadas a cabo polo partido gobernante. No ano 
1960 o CNA foi prohibido.  

Despois do 21 de marzo que foi a matanza de 
Sharpeville, Mandela pasou á clandestinidade e 
recorreu en secreto t odo o país para organizar 
folgas. En 1961 saíu de Sudáfrica sen autorización e 
visitou varios países africanos e Gran Bretaña para  
pedir apoio para seu movemento de liberación. En 19 62 foi detido e 
acusado de rebelión e abandono ilegal do país.   

novembro foi condenado a prisión. Pasou 27 anos en prisión. 
O 2 de Febreiro de 1990 desmantelouse o apartheid. O 9 de febreiro se 
lle comunicou a Mandela que se lle poría en liberda de. Con 71 anos 
asumiu o liderado do partido. O 10 de maio de 1994 Mandel
converteuse no primeiro presidente de raza negra da  República de 

O día 18 de Xullo foi declarado pola Asemblea das N acións Unidas 
como Día Internacional Mandela pola Loita das Liber dades

Unhas palabras do papa Francisco 

Comuniquemos o evanxeo con palabras e feitos 
a cantos atopemos no noso camiño. 

Por favor, cando saiades da igrexa pensade que 
a paz recibida é para dala aos demais, non para 
destruíla co chismorreo. 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
2 Cor 8, 7. 9. 13-15 Que a vosa fartura supla a carencia dos pobres

24. 35b-43 Nena, a ti che falo: érguete
2 Cor 12, 7-10 Na miña febleza habita en min a forza de Cristo

Mc 6, 1-6 Non hai profeta máis desprezado 
Ef 1, 3-10 En Cristo elixiunos antes da creación do mundo
Mc 6, 7-13 Mandou aos apóstolos a predicar o evanxeo
Ef 2, 13-18 El é a nosa paz. Fixo dos dous un so pobo
Mc 6, 30-34 Eran coma ovellas sen pastor

Ef 4, 1-6 Un corpo, un señor, unha fe, un bautismo
Xn 6, 1-15 Repartiu entre cantos quixeron

FAI CEN ANOS DO 

NACEMENTO DE MANDELA

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS  

  
Nelson Mandela  naceu o 18 de Xullo de 1918 no seo da tribo thembu da 
etnia Xhosa, no poboado de Mvezo. Chamábase Rolihla hla , que se pode 

traducir como “revoltoso”. Aos 7 anos asistía a 
escola, onde recibiu unha educación británica. 
Aquel día, a mestra Mdingane, díxolle que o seu 
nome a partir daquel  momento sería Nelson.   

Dende 1944 Nelson formou parte do African 
Congress (CNA), dende aí loitaba contra as 

políticas de apartheid levadas a cabo polo partido gobernante. No ano 

Despois do 21 de marzo que foi a matanza de 
Sharpeville, Mandela pasou á clandestinidade e 

odo o país para organizar 
folgas. En 1961 saíu de Sudáfrica sen autorización e 
visitou varios países africanos e Gran Bretaña para  
pedir apoio para seu movemento de liberación. En 19 62 foi detido e 

novembro foi condenado a prisión. Pasou 27 anos en prisión.  
O 2 de Febreiro de 1990 desmantelouse o apartheid. O 9 de febreiro se 
lle comunicou a Mandela que se lle poría en liberda de. Con 71 anos 
asumiu o liderado do partido. O 10 de maio de 1994 Mandel a 
converteuse no primeiro presidente de raza negra da  República de 

O día 18 de Xullo foi declarado pola Asemblea das N acións Unidas 
como Día Internacional Mandela pola Loita das Liber dades .   

Comuniquemos o evanxeo con palabras e feitos 

Por favor, cando saiades da igrexa pensade que 
a paz recibida é para dala aos demais, non para 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE XULLO 
Que a vosa fartura supla a carencia dos pobres 

Nena, a ti che falo: érguete 
Na miña febleza habita en min a forza de Cristo 

Non hai profeta máis desprezado que na súa terra 
En Cristo elixiunos antes da creación do mundo 

Mandou aos apóstolos a predicar o evanxeo 
El é a nosa paz. Fixo dos dous un so pobo 

Eran coma ovellas sen pastor 
Un corpo, un señor, unha fe, un bautismo 

Repartiu entre cantos quixeron 

ANDELA 


