
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

26-27 de outubro do 2019 
 

XXX DO TEMPO ORDINARIO 

 

OS COTOS COA IGUALDADE VERDADEIRA DAS PERSOAS,  
CO POBO DE SIRIA QUE SOFRE UNHA GUERRA INXUSTA,  

COS REFUXIADOS E MARXINADOS DA SOCIEDADE 
 E COA NATUREZA MALTRATADA POLOS INCENDIOS 
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1.- ENCONTRO DA COMUNIDADE 

(tod@s de pé)                   @ monitor/a está na sé 
 

CANTO ♫  nº 3  Unha xuntanza de amor  
SAÚDO DE BENVIDA 
Celebrante 
   Benvidos sexamos todos a este encontro. Reunímonos 
en comunidade no nome do Pai, e do Fillo e do Espírito 
Santo. 
  
   Cantas veces, mirando ao noso redor, pensamos que 
somos máis e mellores que os outros?. Facemos 
comparacións coa xente que nos rodea e cremos que 
estamos por riba dos demais en intelixencia, 
competencia, bondade... 
 
   Por iso, na celebración, Xesús conta a parábola de 
dous homes, que coma nós, veñen ao templo a rezar. Un 
deles faino de pé, erguido, créndose mellor e sen 
recoñecer os seus erros. O outro, con vergoña, síntese 
pecador e recoñece as súas debilidades arrepentido. 
   Soamente este sairá reconfortado e contento porque 
atopa a misericordia do Pai, mentres que o primeiro 
voltará as súas obrigas igual que entrou no templo, coa 
súa soberbia e sentíndose perfecto sen selo. 
Sinceramente, con cal dos dous nos identificamos? 
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ACTO PENITENCIAL 
Celebrante:   Agora, no templo de Deus, miramos cara 

o noso interior e pedimos perdón recoñecendo os 
nosos erros e sabendo que Ti es o que perdoas e 
dás a paz a quen se sabe pecador.  

 

Monitor/a:     

 Pedimos perdón, Señor, polas veces que 
presumimos e aparentamos ante os demais. Señor acolle 
a nosa humildade 

 

 Pedimos perdón, Señor, polas veces que non somos 
compasivos e miramos aos demais con ollos acusadores. 
Cristo acolle a nosa humildade 

 

 Pedimos perdón, Señor, polas veces que somos 
demasiado orgullosos como para recoñecer os nosos 
fallos. Señor acolle a nosa humildade 
 

Celebrante   Deus todopoderoso teña piedade de nós e 
dos que teñen un lugar nos nosos corazóns e nas 
nosas vidas. A todos nos conceda Deus o perdón 
dos pecados e nos leve á vida eterna. AMÉN 

 

ORACIÓN PROPIA DO DÍA 
Celebrante: Rematamos a primeira parte da celebración 
presentándolle a Deus o que levamos no corazón, sen 
presumir nin aparentar. Traemos as persoas falecidas 
no camión en Inglaterra, traemos á muller que morreu 
no seu piso en Madrid e ninguén se enterou en 15 anos. 

(silenzo)            3 

Deus, noso Pai, concédenos a graza  
de sermos sempre xenerosos contigo  
e fai que te sirvamos de todo corazón  
nos nosos irmáns,  
pois neles faste presente Ti no medio de nós.  
Pedímoscho por Xesucristo, 
que vive e reina por sempre eternamente. Amén 

 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s) a palabra de Deus proclámase dende o ambón 
 

Celebrante:  Escoitemos a Palabra de Deus que nos 
anima a mostrarnos sempre como somos e a pedir 
perdón polos nosos erros. E como sociedade non 
fuxamos ás realidades violentas, esta semana en 
Líbano, Irak, Bolivia, Chile, Salvador, Cataluña, e 
tantos e tantos lugares nos que a vida importa 
menos que as apariencias e os orgullos. 

 
No Leccionario I – C  páxina 269                    LECTURA 

LECTURA DO LIBRO DO ECLESIÁSTICO 
♫   nº 50 Na tardiña baixa da vida                   SALMO 
(en pé)  No Leccionario I – C  páxina 271      EVANXEO 

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 
SEGUNDO LUCAS 

 (sentad@s)       gardamos uns instantes de silencio para acoller 
a Palabra no corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante:  Despois de escoitar a Xesús no 

Evanxeo, queremos, Señor, dar resposta de fe e 
comprometernos a vivila como Ti nos ensinas. 
Dicimos:  
      ♫    Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  
 

Credes en Deus Pai, que fuxindo da soidade, se achega e 
desexa que todas as persoas sexamos adultas e 
responsables na vida e na fe?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús, noso irmán, que nos propón a 
humildade e a compaixón fronte ao orgullo e ao crerse 
mellor que os demais?   

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito Santo, que nos alenta a ser máis 
acolledores, recoñecendo os erros e confiando no Deus 
que acolle e perdoa?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes na Igrexa, comunidade que se equivoca, 
comunidade que se sinte necesitada e que está chamada 
a mellorar en moitas cousas, comunidade que pide 
perdón?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante:  Oremos agora a Deus Pai que nos acolle e 

nos descubre en Xesús unhas actitudes que nos 
achegan dicindo:  

     Escoita a túa familia, Señor 
Monitor/a 
1.  Queremos encher a nosa vida cos froitos que valen 
a pena, porque cremos que é mellor ser humildes que 
orgullosos. Oremos 
2. Queremos encher as nosas familias cos froitos que 
valen a pena, porque cremos que é mellor ser sinceros 
que vivir aparentando. Oremos 
3. Queremos encher a comunidade de Os Cotos cos 
froitos que valen a pena, porque cremos que é mellor 
recoñecer os erros e tentar dar unha man que sentirse 
perfectos e sen necesidade de ninguén. Oremos 
4. Queremos encher a nosa celebración de hoxe cos 
froitos que valen a pena, porque cremos que Ti sempre 
nos acolles cando nos achegamos con humildade. 
Oremos 
5. Queremos encher aos refuxiados cos froitos da 
esperanza na oración compartida, porque cremos nunha 
fraternidade que racha fronteiras. Oremos 
 

Celebrante:  Coa humildade do que se achega ao 
templo, dámosche grazas Pai porque hoxe 
acóllesnos e axúdasnos a facer crible o evanxeo do 
teu fillo Xesucristo noso Señor. Amén. 
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante:  Rezamos agora a oración que Xesús nos 

aprendeu sabendo que somos escoitados e que nos 
fai sentir irmáns. Con pena con todas as persoas que 
viven en soidade, dicimos:      NOSO PAI … 

 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante:   A paz que agora imos compartir é a que 
nos fai irmáns e irmás con Cristo. É a paz de 
respectar a todos, é a paz de pedir perdón e perdoar, 
é a paz nas palabra e nos feitos. Doídos por tantos 
conflitos, nós queremos facer paz. 

CANTO ♫  nº 36 Fagamos a paz irmáns 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:  Esta mesa, este altar é signo do 

compartir na vida. Participar hoxe esixe facer na 
nosa vida o evanxeo, e hoxe presentamos o noso 
sabernos humildes e con moitos erros no noso 
camiño. Ditosos nós por estar compartindo coma 
irmáns esta mesa do Señor. 

Señor, eu non son merecente de que entres no meu 
fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar 
        CANTO    nº 58     Acharte presente na vida 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 
 

ORACIÓN FINAL 
 

Celebrante    
Oremos 

   Señor que a participación nesta celebración  
nos axude a medrar contigo e cos demais. 
   Que nos acade os teus beneficios na vida presente  
e confirme a nosa esperanza nos bens eternos. 

Pedímoscho a Ti que vives e reinas  
por sempre eternamente. Amén 

 

Xesús non se cansará de repetirnos que non hai 
verdadeiro amor a Deus e ao próximo se non se fai 
dende o dar e pedir perdón. 
 

   Que nos recoñezamos nos personaxes da parábola 
para saber cales son as actitudes que temos ante Deus 
na nosa oración.  
 

   Non esquezamos a grandeza de saber vivir na 
sinxeleza e na humildade, erguendo as nosas voces ante 
mortes gratuítas como as dos migrantes no camión. 
 
  Avísase das misas (ver folla do mes). 
 

Que teñamos un bo día, unha boa semana,  
e  o Señor nos bendiga,† nos garde de todo mal 

e nos leve á vida eterna. Amén. 
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