
CELEBRACIÓN EN OS COTOS (na casa) 
 

6 – 7 de xuño do 2020 
 

FESTA DA TRINDADE 
 

 

 
OS COTOS COA IGUALDADE VERDADEIRA DAS PERSOAS, 

COS POBOS QUE SOFREN INXUSTIZA E ABANDONO, 
COS REFUXIADOS E MARXINADOS DA SOCIEDADE, 

E COA NATUREZA MALTRATADA 
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1.- ENCONTRO EN FAMILIA 

(tod@s na casa) Nota: Celebramos hoxe a Festa da 
Trindade: Deus é comunidade de persoas.  
   Celebremos nós no noso fogar familiar a nosa fe 
neste gran misterio de Deus que se nos mostra como 
Pai-Nai, Fillo Xesús e Espírito de Amor. 
 

SAÚDO DE BENVIDA  

Celebrante: 
   Hoxe aquí, na casa, estamos reunidos para contemplar o 
gran misterio de Deus na súa Trindade: no nome do Pai, 
do Fillo e do Espírito Santo. Amén. 
 

   Querer comprender a realidade é unha das grandes 
marabillas da intelixencia humana, pero moitas veces 
chegamos a un punto que non somos capaces de continuar 
máis adiante na nosa comprensión. 
   O gran misterio dun Deus Pai-Nai que nos quere, dun 
Deus Fillo Xesús que nos mostrou a forma de vivir, e dun 
Espírito Santo que vivifica á Igrexa e que está en cada un 
de nós, é un deses puntos que nos custa comprender. 
 

   O mesmo que a ciencia, e o estamos vivindo nesta 
pandemia, ás veces non atopa solucións aos problemas, 
pero temos que fiarnos a ela; tamén a nosa fe ten que 
confiar e vivir as realidades reveladas por Xesús e poñer 
en práctica ese Amor de Deus que habita no noso corazón, 
aínda que ás veces nos siga sendo un misterio.  
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♫  nº 3  Unha xuntanza de amor 

 

Celebrante   Comezamos a celebración mirando a 
nosa vida, coa sinceridade de recoñecer que ás 
veces non sementamos amor, non acollemos con 
tolerancia e xulgamos aos outros sen respectar a 
quen pensa, vive e cre diferente.  
   É hora de pedir perdón. 

 

Monitor/a    
 Porque moitas veces creemos nun Deus trindade de 

vingador, cruel e acusador. 
PAI, TÉNDENOS A TÚA MAN 
 

 Porque moitas veces na vida nos falta confianza e 
ilusión, e convertémonos en cristiáns cheos de medos 
e rutinas 

CRISTO, TÉNDENOS A TÚA MAN 
 

 Porque moitas veces na nosa vida adoramos os falsos 
deuses do ter, do poder ou do prestixio 

ESPÍRITO SANTO TÉNDENOS A TÚA MAN 
 

Celebrante:   Deus Trindade teña piedade de nós, 
poña nos nosos corazóns o seu Amor, faga que 
sexamos máis irmáns e nos leve a vida eterna. 
Amén. 
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ORACIÓN PROPIA DO DÍA 
Celebrante:  Rematamos a primeira parte da celebración 
coa oración que xunta as nosas intencións ante Deus.               

 

(silenzo) 
 

Deus Pai, ti revelaches á humanidade o admirable 
misterio do teu ser, enviando ao teu Fillo, Palabra 
da verdade, e ao Espírito da santidade, concédenos 
profesar a nosa fe en Ti e recoñecer a  túa gloria 
na unidade das tres persoas. Pedímoscho por 
Cristo, Noso Señor. Amén 

 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

(sentad@s)  
 
Monitor/a:   Sentíndonos unidos na oración, escoitemos 

a Palabra de Deus que nos mostra a un PAI que nos 
quere, a un ESPÍRITO que alenta no noso corazón para 
así sabernos salvados por CRISTO. 

A escoita desta Palabra dános a oportunidade de 
estar á beira de Deus e dos irmáns como unha gran 
familia e comunidade. 
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Leccionario I A páx 296   2 Cor 13, 11-13     LECTURA 
PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA 

NA SEGUNDA CARTA DE SAN PAULO AOS 
CORINTIOS 

  Irmáns e irmás: 
   Estade alegres, procurade a perfección, dádevos azos, 
andade de acordo, vivide en paz e o Deus do amor e da 
paz estará convosco. Saudádevos uns aos outros co ósculo 
santo. Mándanvos saúdos todos os cristiáns. 
   Que a graza do Señor Xesús Cristo, o amor de Deus e a 
comuñón do Espírito Santo vos acompañen a todos. 
 

Palabra do Señor 
 

♫    No colo da miña nai                    SALMO 
 

(en pé)  Leccionario I A páx 296  Xn 3, 16-18  EVANXEO 
PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO 

SEGUNDO XOÁN 
 

   Daquela díxolle Xesús aos seus discípulos: 
- De tal xeito amou Deus o mundo, que lle deu o seu Fillo 
Unixénito, para que todo o que cre nel non se perda, senón 
que teña vida eterna. 
   Non mandou Deus o Fillo ao mundo para que xulgue o 
mundo, senón para que por el se salve o mundo. O que 
cre nel, non é xulgado; mais o que non cre, xa está 
xulgado, porque non creu no Fillo Unixénito de Deus. 

Palabra do Señor 
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 (sentad@s)        gardamos uns instantes de silenzo para acoller 
a palabra no corazón 

 
(en pé)          PROFESIÓN DA FE 
Celebrante   Nesta festa da Santísima Trindade,  

queremos facer viva e actual a nosa fe proclamando 
que cremos nun Deus que se fai comunidade de 
persoas e que comparte con nós a vida no noso 
fogar 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 

Monitor/a  

Credes en Deus, Pai e Nai de todos os homes e mulleres, 
que nos agarima e que pousa en nós unha vida chea de 
tenrura? 
 Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesús Cristo, o seu fillo benquerido, atrevido 
para acoller, para non calar, por non contentarse con moito 
do que pasa ao noso arredor? 
 Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes no Espírito de Deus, que nos alenta esperanza para 
soñar con outro mundo máis acolledor, que nos alenta 
forza para berrar ante as inxustizas, que nos alenta amor 
para coidar da nosa Terra? 
 Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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Credes na Igrexa, 
unha Igrexa que siga as pegadas de Xesús de Nazaret, que 
queira vivir o evanxeo tendendo pontes dende os camiños 
da igualdade entre homes e mulleres, respectando a quen 
pensa, vive ou cre diferente? 
 Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 
ORACIÓN UNIVERSAL 

Celebrante  En familia, movidos polo Espírito que 
habita en nós e no exemplo da intercesión de Xesús 
presentamos a nosa oración ao Pai que nos quere; 
dicimos  

Señor fainos comunidade 
 

Monitor/a  

 Señor, queremos rezar por nós, que estamos aquí 
compartindo, celebrando e vivindo o Evanxeo dende a 
casa; que non esquezamos que pertencemos á túa 
comunidade, oremos 
 

 Señor, que nos nosos fogares nos deixemos guiar 
polo xeito de vida de Xesús e colaboremos en todo o que 
supoña poder levar paz, agarimo, sorriso e esperanza a 
todos, oremos. 

 

 Señor, lembramos a todas as persoas que damos vida 
a esta nosa terra, que sempre nos sintamos orgullosos 
dela, do noso rural, do noso mundo en aldea, oremos  
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 Polas persoas que buscan a Deus e non o atopan, polas 
que teñen medo de Deus, polas que non creen, oremos 
 

 Polos voluntarios e profesionais que tanto ben fan 
nestes días, son para todos nós unha fonte de vida e alento. 
Por eles oremos 

 

 E oremos por este mundo no que en demasiadas 
ocasións se fan diferenzas. Non queremos calar o 
sucedido en Estados Unidos, non podemos ser cómplices 
das desigualdades cos nosos silenzos. Por un mundo en 
igualdade oremos 

 

Celebrante Señor, hoxe queremos chegar a Ti 
comunidade de Persoas. Fainos comunidade de 
crentes capaces de mostrarte na nosa vida. 
Pedímoscho por Cristo noso Señor. Amén 

 

3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN CON DEUS  
EN FAMILIA 

NOSO PAI 
Celebrante:  Rezamos en familia pedindo ao Pai o 

don do seu Espírito para ser testemuñas do seu 
Fillo nesta terra e neste tempo tan complicado 
que vivimos. Teñamos presentes aos que 
comparten outras veces ao noso lado a 
celebración:        

NOSO PAI … 
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SIGNO DA PAZ 
Celebrante:   O Deus Trindade convídanos a que 

tamén nós formemos comunidade de irmáns. 
Neste momento que pedimos nos conceda a súa 
paz lembremos a aquelas persoas que fai tempo 
que non poden compartir connosco as 
celebracións por distintas circunstancias.  

 

NON COMULGAMOS  
PERO ESTAMOS EN COMUÑÓN 

Celebrante: Reunidos nas casas, os primeiros cristiáns 
compartían o pan, a vida e a fe en Deus Trindade. 

     Nós estamos invitados a facer o mesmo hoxe.  
  Ditosos nós que en familia o podemos facer. 

 

4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante: 

   Señor noso Deus, que a comuñón desta 
celebración e a profesión da nosa fe en Ti, 
comunidade de persoas, nos consiga a salvación, 
por Cristo noso Señor. Amén 
 

Que teñamos un bo día, unha boa semana, 

e  o Señor nos bendiga,† nos garde de todo mal 

e nos leve ao seu fogar de vida eterna. Amén. 
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   Aínda que imos pasar á fase 3 da 
desescalada, temos que seguir sendo 
responsables da nosa vida e da dos outros.  
   Non podemos pensar que xa rematou a 
pandemia. 
   Por iso seguimos tendo coidado coa hixiene 
e as mascarillas. 
   Non é tempo de volver ao que facíamos 
antes. Facelo será un erro imperdoable e con 
consecuencias tremendas para todos.  
   ¡¡Por favor!!, co esforzo que deu chegar a 
onde estamos, non botemos todo por terra 
agora e sexamos, se cabe, máis responsables 
aínda. 

E non teñas presa por saír e vivir coma 
antes. A pandemia continúa. 

 

   Estes días, volvendo a esa nova 

normalidade da que tanto se fala, nós 

estamos empezando a ter misa nas 

parroquias. Permanece atento aos horarios. 
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HORARIOS PROVISIONAIS  
PARA O MES DE XUÑO  

NA UNIDADE PASTORAL DE OS COTOS 
 

SAN XOSÉ DE A LAXE 
* Todos os sábados ás 6 da tarde 

 

SAN MARTIÑO DE VERDUCIDO 
* Sábado día 6 funeral en memoria de Carmen ás 12 

* O sábado 13 será na capela de San Antonio ás 7 
* O sábado 20 e 27 misa na parroquia ás 7 

 

SANTA MARÍA DE ESTACAS 
* Todos os domingos ás 10´30 da mañá 

 

SAN MIGUEL DE VENTÍN 
* O domingo 7 honramos á Virxe da Saúde ás 11´30 

* Os domingos 13-20-27 misa ás 11´30 da mañá 
 

SAN LOURENZO DE FORNELOS 
* O domingo 7 e 14 misa ás 12´30 da maña 

* O sábado 20 funeral en memoria de Pola ás 12  
e xa non hai misa o domingo 21 

* O domingo 28 misa ás 12´30 da mañá 
 

SAN VICENTE DE OITAVÉN 
* Todos os sábados ás 7 da tarde 

 

SANTA MARÍA DAS NEVES DE TRASPIELAS 
* Todos os domingos ás 10´30 da mañá 
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SAN ADRIÁN DE CALVOS 
* O domingo 7 honramos a Trindade ás 11´30 

* O  domingo 14  Corpus e San Adrián ás 11´30 
* O sábado 20 funeral en memoria de María ás 12 

e xa non hai misa o domingo 
*O sábado 27 cabodano de Laura ás 12 

e xa non hai misa o domingo 
 

SAN PAIO DE MOSCOSO 
* O domingo 7 misa de saída de Porfirio ás 12´30 
* O domingo 14 misa de saída de Ernesto ás 12´30 

* O domingo 21 misa ás 12´30 
* O xoves 25 ás 8 da tarde único día de novena 
na honra da Virxe dos Remedios e do Carmen 

* O domingo 28 honramos a San Paio 
 

O DIVINO SALVADOR DE XUNQUEIRAS 
* Os sábados 6-13-20 misa ás 6 da tarde 

* O sábado 27 funeral en memoria de Ramiro ás 12  
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