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Benqueridas amigas e amigos, e tamén irmás e irmáns na fe, das parroquias da 

Unidade Pastoral de Os Cotos, cos vosos curas

   Hai pouco máis dunha semana que estivemos convosco celebrando o San Cidre (o 

pasado 12 de maio), patrón de toda a xente do campo. Foi para nós un día espléndido, 

alegre, cheo de vida, motivador. De corazón desexamos que para todas e t

fose tamén un día de gozo e de alento, aínda que ben sabemos que tamén o foi de 

duro traballo para que todo estivese ben preparado e a punto.

antes de nada agradecervos as cousas boas que, grazas ao voso traballo, puidemos 

gozar, e que nos axudaron a encher o día de ben. 

   Gustounos moito que xa á chegada houbese algúns veciños orientándonos para a 

recta colocación dos autobuses. E logo, deseguida, aquela acollida tan ben abastecida 

de chocolate, café con leite, doces …, e o

   Gustounos moito e mesmo nos impresionou a organización do polideportivo para 

que todo o mundo estivese cómodo, puidese ver e oír ben, para participar na 

celebración da Eucaristía. Pareceunos moi fermosa a procesión

símbolos da forza da terra e da forza de Deus. Gustounos o canto, animado por 

Gonzalo, pero ben acompañado polo grupo musical e polas voces de toda a xente, no 

que fomos podendo e sabendo. A Misa foi algo longa, porque tratábase dunha 

celebración moi especial, e non nos resultou nada aburrida, xa que nela puidemos 

estar, falar, expresarnos, acoller, facer unión entre nós e co noso Señor.

   E logo gustounos e agradecémosvos moito o que tivestes que traballar algúns para ter 

a punto o lugar 

sentirnos preto uns dos outros, sentindo o corpo, a palabra da xente; ulindo as súas 

comidas e, se cadraba, alongando a man para dar ou recibir algún bocado, algún doce, 

algunha bebida

   E que ben tocaban os gaiteiros

sempre nos gusta facer, pero se non bailaba o corpo, bailaba o corazón. E tamén nos 

gustou moito e agradecémosllo moito aquel grupo 

animou coas súas cantigas despois da

   Gustáronnos os vosos curas, que vos animan na vida parroquial, pero tamén nos 

gustou ver que estades ben dispostos, homes e mulleres, para fa

estades dando pasos importantes que son envexa para moita xente. Por onde imos 

falamos de vós e das vosas iniciativas e todo o mundo medra en esperanza a conta 

vosa. 

   E que máis vos dicir? Que aquí estamos ao voso servizo esta xenti

Rural, que queremos ser felices vivindo a nosa vida e a nosa fe nas aldeas. Que nos 

gustaría vervos e compartir convosco máis veces. Que vos invitaremos para o San Cidre 

do ano que vén, por se vos apetece compartilo e celebralo connosco. 

   Unha morea de grazas, de bicos e de apertas. Estamos tamén ao voso dispor para o 

que ben queirades. Sempre amigas e amigos, sempre irmáns e irmás. Con todo o 

agarimo que Deus nos dá, e que nós queremos compartir con todas e todas vós.

   No nome dos grup
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XUÑO

                         

UNHA CARTA AGRADECIDA

enviada polos grupos “Cremos no rural”
Benqueridas amigas e amigos, e tamén irmás e irmáns na fe, das parroquias da 

Unidade Pastoral de Os Cotos, cos vosos curas Gonzalo e Andrés:

Hai pouco máis dunha semana que estivemos convosco celebrando o San Cidre (o 

pasado 12 de maio), patrón de toda a xente do campo. Foi para nós un día espléndido, 

alegre, cheo de vida, motivador. De corazón desexamos que para todas e t

fose tamén un día de gozo e de alento, aínda que ben sabemos que tamén o foi de 

duro traballo para que todo estivese ben preparado e a punto.

antes de nada agradecervos as cousas boas que, grazas ao voso traballo, puidemos 

zar, e que nos axudaron a encher o día de ben.  

Gustounos moito que xa á chegada houbese algúns veciños orientándonos para a 

recta colocación dos autobuses. E logo, deseguida, aquela acollida tan ben abastecida 

de chocolate, café con leite, doces …, e os vosos rostros alegres

Gustounos moito e mesmo nos impresionou a organización do polideportivo para 

que todo o mundo estivese cómodo, puidese ver e oír ben, para participar na 

celebración da Eucaristía. Pareceunos moi fermosa a procesión

símbolos da forza da terra e da forza de Deus. Gustounos o canto, animado por 

Gonzalo, pero ben acompañado polo grupo musical e polas voces de toda a xente, no 

que fomos podendo e sabendo. A Misa foi algo longa, porque tratábase dunha 

bración moi especial, e non nos resultou nada aburrida, xa que nela puidemos 

estar, falar, expresarnos, acoller, facer unión entre nós e co noso Señor.

E logo gustounos e agradecémosvos moito o que tivestes que traballar algúns para ter 

a punto o lugar de xantar. Estabamos un chisco apertados, pero case se trataba diso, de 

sentirnos preto uns dos outros, sentindo o corpo, a palabra da xente; ulindo as súas 

comidas e, se cadraba, alongando a man para dar ou recibir algún bocado, algún doce, 

algunha bebida. Foi algo fermosamente popular, enxebre.  

E que ben tocaban os gaiteiros. O escaso espazo non nos permitiu bailar, como 

sempre nos gusta facer, pero se non bailaba o corpo, bailaba o corazón. E tamén nos 

gustou moito e agradecémosllo moito aquel grupo da Coruña e arredores que nos 

animou coas súas cantigas despois da misa e despois da mesa do banquete popular. 

Gustáronnos os vosos curas, que vos animan na vida parroquial, pero tamén nos 

gustou ver que estades ben dispostos, homes e mulleres, para fa

estades dando pasos importantes que son envexa para moita xente. Por onde imos 

falamos de vós e das vosas iniciativas e todo o mundo medra en esperanza a conta 

E que máis vos dicir? Que aquí estamos ao voso servizo esta xenti

Rural, que queremos ser felices vivindo a nosa vida e a nosa fe nas aldeas. Que nos 

gustaría vervos e compartir convosco máis veces. Que vos invitaremos para o San Cidre 

do ano que vén, por se vos apetece compartilo e celebralo connosco. 

Unha morea de grazas, de bicos e de apertas. Estamos tamén ao voso dispor para o 

que ben queirades. Sempre amigas e amigos, sempre irmáns e irmás. Con todo o 

agarimo que Deus nos dá, e que nós queremos compartir con todas e todas vós.

No nome dos grupos de Cremos no Rural, Manolo Regal Ledo.  

XUÑO 

2018 

UNHA CARTA AGRADECIDA 

enviada polos grupos “Cremos no rural” 
Benqueridas amigas e amigos, e tamén irmás e irmáns na fe, das parroquias da 

Gonzalo e Andrés: 

Hai pouco máis dunha semana que estivemos convosco celebrando o San Cidre (o 

pasado 12 de maio), patrón de toda a xente do campo. Foi para nós un día espléndido, 

alegre, cheo de vida, motivador. De corazón desexamos que para todas e todos vós 

fose tamén un día de gozo e de alento, aínda que ben sabemos que tamén o foi de 

duro traballo para que todo estivese ben preparado e a punto. Precisamente queremos 

antes de nada agradecervos as cousas boas que, grazas ao voso traballo, puidemos 

Gustounos moito que xa á chegada houbese algúns veciños orientándonos para a 

recta colocación dos autobuses. E logo, deseguida, aquela acollida tan ben abastecida 

s vosos rostros alegres e acolledores. 

Gustounos moito e mesmo nos impresionou a organización do polideportivo para 

que todo o mundo estivese cómodo, puidese ver e oír ben, para participar na 

celebración da Eucaristía. Pareceunos moi fermosa a procesión de entrada, cos 

símbolos da forza da terra e da forza de Deus. Gustounos o canto, animado por 

Gonzalo, pero ben acompañado polo grupo musical e polas voces de toda a xente, no 

que fomos podendo e sabendo. A Misa foi algo longa, porque tratábase dunha 

bración moi especial, e non nos resultou nada aburrida, xa que nela puidemos 

estar, falar, expresarnos, acoller, facer unión entre nós e co noso Señor. 

E logo gustounos e agradecémosvos moito o que tivestes que traballar algúns para ter 

de xantar. Estabamos un chisco apertados, pero case se trataba diso, de 

sentirnos preto uns dos outros, sentindo o corpo, a palabra da xente; ulindo as súas 

comidas e, se cadraba, alongando a man para dar ou recibir algún bocado, algún doce, 

. O escaso espazo non nos permitiu bailar, como 

sempre nos gusta facer, pero se non bailaba o corpo, bailaba o corazón. E tamén nos 

da Coruña e arredores que nos 

e despois da mesa do banquete popular.  

Gustáronnos os vosos curas, que vos animan na vida parroquial, pero tamén nos 

gustou ver que estades ben dispostos, homes e mulleres, para facer comunidade, e que 

estades dando pasos importantes que son envexa para moita xente. Por onde imos 

falamos de vós e das vosas iniciativas e todo o mundo medra en esperanza a conta 

E que máis vos dicir? Que aquí estamos ao voso servizo esta xentiña de Cremos no 

Rural, que queremos ser felices vivindo a nosa vida e a nosa fe nas aldeas. Que nos 

gustaría vervos e compartir convosco máis veces. Que vos invitaremos para o San Cidre 

do ano que vén, por se vos apetece compartilo e celebralo connosco.  

Unha morea de grazas, de bicos e de apertas. Estamos tamén ao voso dispor para o 

que ben queirades. Sempre amigas e amigos, sempre irmáns e irmás. Con todo o 

agarimo que Deus nos dá, e que nós queremos compartir con todas e todas vós. 

os de Cremos no Rural, Manolo Regal Ledo.   



P
Á

X
IN

A
 2

  “Un contiño para vivir” 
O bo viaxeiro non deixa pegada que non poida seguirse. 

O bo falante non deixa palabras que poidan ser cuestionadas. 

O bo contable non deixa cálculos sen comprobar. 

O bo cerraxeiro non deixa pechadura que poida ser forzada. 

O bo atador non deixa nó que poida desfacerse. 

 

Así, o sabio coida a todos os homes e mulleres e non abandona a ninguén. 

Acepta todo e non rexeita nada. 

Atende ata o menor detalle. 

Así, o forte debe guiar ao débil, pois o débil é o material de onde facer aos fortes. 

 

Se a guía non é respectada, o material non é coidado, orixínase confusión. 

Non importa canto de intelixente sexa un, esta é a esencia da sutileza. 

            Enigma faciliño  
           Porqué é este resultado? 
   8 e 2 = 16106 
   5 e 4 = 2091 
   9 e 6 = 54153 
   18 e 4 = 722214 
   10 e 5 = 50155. 
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Un/ha SANTO/a PARA O MES 

en xuño 25 SAN XERMÁN 
   De orixe latina. Por un lado “germanus” (verdadeiro, auténtico), que aparecía 

en moitas ocasións relacionado con “frater” polo que pasou a significar irmán, e 

por outro lado deriva de “Germanus” referido a Xermania (Alemania).  

   San Xermán, xunto a Paulino, Xusto e Sicio foi un dos catro mártires de Xirona. 

Faleceron o 31 de maio do 304. Existe unha capela en Xirona onde se veneran os 

seus corpos dende o  1332. Segundo a tradición traballaron de construtores. En 

Xirona venéranse o 2 de xuño como patróns do Gremio dos Construtores.   



P
Á

X
IN

A
 3

 
 COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

Pequena crónica feita por unha veciña de Os Cotos
   O 12 de maio celebramos no pavillón municipal de Fo rnelos un día 
importante para a nosa comunidade e para a nosa ter ra; celebrábase a festa 
do San Cidre, patrón da xente da terra. Viñeron xen tes das catro provincias, 
e foron uns visitantes moi agarimoso
   A celebración foi moi amena e divertida, tivemos at a bombas ecolóxicas, 
presentación dos grupos con ofrendas dos seus pobos , e como non “a Cantiga 
do San Cidre”.  
   O que quero reflexar nesta crónica é o traballo dos  nosos párrocos. A 
presentación da nosa unidade Pastoral de Os cotos f oi, para min, unha forma 
de ver todo o que levan facendo os nosos párrocos, ou mellor dito, o que 
levamos facendo xuntos nas nosas parroquias cos nos os párrocos:

- A implicación das mulleres no traballo parr
capacidade de decisión.

- Grupo de Catequese de nenos, mozos, adultos, pais e  nais, noivos, ...

- Servizo da caridade con un Grupo de Cáritas interpa rroquial, con visitas 
aos doentes e maiores.

- As Celebracións da Palabra para os domin

- A xuntanza da Vixilia Pascual, e a xuntanda do 15 d e agosto na Festa de 
Os Cotos. 

- A folla Parroquial, a paxina web, as postais, os co ncertos de Nadal, os 
beléns ...  

- Compartir recursos dende o Fondo Común de Os Cotos.

- O día 24 de Nadal do 2013, despoi
decreto de creación da Unidade Pastoral de Os Cotos .   

   Quérese, dende aquí, dar as grazas por todo o traba llo ben feito, no que, 
dalgunha maneira, todos nós estamos involucrados.

    E como se di na presentación: So

busquedes en ningún mapa, como a igrexa mesma, estamos

  Unhas palabras do papa Francisco
“Non teñas medo, confía en Deus, ten a seguridade de que Él esta cerca 
de ti” . “Sorrie e fai saber a todos que hoxe es mais forte que onte.”
“Se un día a tristeza te fai unha invitación, dille que xa tes un 
compromiso coa alegría e que lle serás fiel toda a vida”

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
DÍA 

3 

LECTURA Heb 9, 11
EVANXEO Mc 14, 12-

DÍA 
10 

LECTURA 2Cor 4, 13
EVANXEO Mc 3, 20

DÍA 
17 

LECTURA Ez 17, 22
EVANXEO Mc 4, 26

DÍA 
24 

LECTURA 2Cor 5, 14
EVANXEO Mc 4, 35
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SAN CIDRE NA UNIDADE 
PASTORAL DE OS COTOS

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS

Pequena crónica feita por unha veciña de Os Cotos
O 12 de maio celebramos no pavillón municipal de Fo rnelos un día 

importante para a nosa comunidade e para a nosa ter ra; celebrábase a festa 
do San Cidre, patrón da xente da terra. Viñeron xen tes das catro provincias, 
e foron uns visitantes moi agarimoso s e agradecidos. 

A celebración foi moi amena e divertida, tivemos at a bombas ecolóxicas, 
presentación dos grupos con ofrendas dos seus pobos , e como non “a Cantiga 

O que quero reflexar nesta crónica é o traballo dos  nosos párrocos. A 
presentación da nosa unidade Pastoral de Os cotos f oi, para min, unha forma 
de ver todo o que levan facendo os nosos párrocos, ou mellor dito, o que 
levamos facendo xuntos nas nosas parroquias cos nos os párrocos:

A implicación das mulleres no traballo parr oquial, na reflexión e na 
capacidade de decisión.  

Grupo de Catequese de nenos, mozos, adultos, pais e  nais, noivos, ...

Servizo da caridade con un Grupo de Cáritas interpa rroquial, con visitas 
aos doentes e maiores.  

As Celebracións da Palabra para os domin gos. 

A xuntanza da Vixilia Pascual, e a xuntanda do 15 d e agosto na Festa de 

A folla Parroquial, a paxina web, as postais, os co ncertos de Nadal, os 

Compartir recursos dende o Fondo Común de Os Cotos.  

O día 24 de Nadal do 2013, despoi s de nove anos, a Diocese elaborou o 
decreto de creación da Unidade Pastoral de Os Cotos .   

Quérese, dende aquí, dar as grazas por todo o traba llo ben feito, no que, 
dalgunha maneira, todos nós estamos involucrados.  

E como se di na presentación: Somos a Unidade Pastoral de Os Cotos, non a 

busquedes en ningún mapa, como a igrexa mesma, estamos aínda en construción.

Unhas palabras do papa Francisco
Non teñas medo, confía en Deus, ten a seguridade de que Él esta cerca 

e fai saber a todos que hoxe es mais forte que onte.”
“Se un día a tristeza te fai unha invitación, dille que xa tes un 
compromiso coa alegría e que lle serás fiel toda a vida” 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE 
Heb 9, 11-15 O sangue de Cristo limpará a nosa conciencia

-16.22-26 Este é o meu corpo, este é o meu sangue
2Cor 4, 13-5,1 Cremos, e por iso falamos
Mc 3, 20-35 O que cumpra a vontade de Deus, ese é meu irmán

17, 22-24 O cedro botará gromos e dará froitos
Mc 4, 26-34 A terra vai dando froito

2Cor 5, 14-17 Quen estea en Cristo é unha nova vida
Mc 4, 35-41 Porqué tedes tanto medo?, Seica non tedes fe?

SAN CIDRE NA UNIDADE 
PASTORAL DE OS COTOS

COUSAS DA FE E DA IGREXA D´OS COTOS  

  
Pequena crónica feita por unha veciña de Os Cotos  

O 12 de maio celebramos no pavillón municipal de Fo rnelos un día 
importante para a nosa comunidade e para a nosa ter ra; celebrábase a festa 
do San Cidre, patrón da xente da terra. Viñeron xen tes das catro provincias, 

A celebración foi moi amena e divertida, tivemos at a bombas ecolóxicas, 
presentación dos grupos con ofrendas dos seus pobos , e como non “a Cantiga 

O que quero reflexar nesta crónica é o traballo dos  nosos párrocos. A 
presentación da nosa unidade Pastoral de Os cotos f oi, para min, unha forma 
de ver todo o que levan facendo os nosos párrocos, ou mellor dito, o que 
levamos facendo xuntos nas nosas parroquias cos nos os párrocos:  

oquial, na reflexión e na 

Grupo de Catequese de nenos, mozos, adultos, pais e  nais, noivos, ...  

Servizo da caridade con un Grupo de Cáritas interpa rroquial, con visitas 

A xuntanza da Vixilia Pascual, e a xuntanda do 15 d e agosto na Festa de 

A folla Parroquial, a paxina web, as postais, os co ncertos de Nadal, os 

s de nove anos, a Diocese elaborou o 
decreto de creación da Unidade Pastoral de Os Cotos .    

Quérese, dende aquí, dar as grazas por todo o traba llo ben feito, no que, 

mos a Unidade Pastoral de Os Cotos, non a 

aínda en construción. 

Unhas palabras do papa Francisco 
Non teñas medo, confía en Deus, ten a seguridade de que Él esta cerca 

e fai saber a todos que hoxe es mais forte que onte.” 
“Se un día a tristeza te fai unha invitación, dille que xa tes un 

LECTURAS BÍBLICAS NOS DOMINGOS DE XUÑO 
Cristo limpará a nosa conciencia 

Este é o meu corpo, este é o meu sangue 
Cremos, e por iso falamos 

O que cumpra a vontade de Deus, ese é meu irmán 
O cedro botará gromos e dará froitos 

A terra vai dando froito 
Quen estea en Cristo é unha nova vida 

Porqué tedes tanto medo?, Seica non tedes fe? 

SAN CIDRE NA UNIDADE 
PASTORAL DE OS COTOS 


