
CELEBRACIÓN DO DOMINGO 
 EN OS COTOS 

 

20-21 de outubro do 2018 
 

XXIX 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 4 Amigos nas penas 
 

SAÚDO DE BENVIDA 
 

Celebrante 
Benvidos sexamos todos a este encontro. 

Reunímonos en comunidade no nome do Pai, e do Fillo 
e do Espírito Santo. 

 

Todos queremos ser felices, mais non todo sirve para 
conseguilo. O domingo pasado Xesús nos descubría que 
a felicidade non consiste en ter, en acumular. 
    
   Hoxe o Evanxeo mostraranos que non podemos ser 
felices co poder sobre os demais, pensando só en que 
son os outros os que teñen que estar ao noso servizo. 
    
   O camiño de Xesús, que celebramos cada domingo, é 
un camiño diferente: nós temos que pornos ao servizo 
dos demais, mesmo aceptando que a incomprensión e o 
sufrimento forman parte dese servizo, para procurar o 
ben da xente. Que a celebración de hoxe nos afaste da 
carreira de querer ser máis que os demais, unha carreira 
que non leva a ningures, e que o Señor nos dea azos para 
andar no camiño do evanxeo. 
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ACTO PENITENCIAL 
 

Celebrante   Invoquemos a misericordia de Deus coas 
peticións de  perdón. 
 

Monitor/a 
 Porque andamos tan a présa que non buscamos na 

nosa vida lugares e tempos para a reflexión 
repousada e serea da túa Palabra.  
SEÑOR, DANOS A TÚA MISERICORDIA  

  Porque entendemos que o poder e o diñeiro son os 
camiños do ben, cando o teu camiño leva sempre ao 
servizo dos demais.  
CRISTO, DANOS A TÚA MISERICORDIA 

 Porque soñamos a riqueza en vez de soñar a xustiza, 
soñamos o noso éxito e non o da comunidade. 
 SEÑOR, DANOS A TÚA MISERICORDIA 
 

Celebrante  Deus todopoderoso teña piedade de nós, 
dos que teñen un lugar no noso corazón e na nosa 
vida, a todos nos conceda o perdón e nos leve á vida 
eterna. Amén. 

 
ORACIÓN PROPIA DO DÍA  
Celebrante Busquemos, no silenzo, o encontro con Deus 

e presentémoslle as nosas intencións para esta 
semana. Lembramos as persoas que colaboran en 
Caritas de Os Cotos. 

(silenzo) 
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Deus, Noso Pai,   
concédenos sempre sermos xenerosos contigo,  
que te sirvamos de todo corazón,  
servindo aos nosos irmáns e irmás,   
como fixo coas súas palabras e cos seus feitos 
Xesucristo, noso irmán e Señor, 
que vive e reina por sempre eternamente. 

 

2.- PROCLAMACIÓN DA  
PALABRA DE DEUS 

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

Celebrante: 
  Dispoñémonos para escoitar a Palabra. Non é 

unha palabra baleira de quen dá consellos dende 
“afora”. O  texto da Carta aos Hebreos, que imos 
escoitar de inmediato, móstranos que esta é a voz 
daquel que se compadece porque fixo do noso 
camiño o seu mesmo camiño. 

 

No Leccionario I – B  páxina 261                    LECTURA 
LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS 

♫   nº 50  Na tardiña baixa da vida      SALMO 
(en pé) No Leccionario I – B  páxina 261          EVANXEO 
 

PROCLAMACIÓN DO EVANXEO DE MARCOS  
 (sentad@s)       
  gardamos uns instantes de silenzo para acoller a palabra no 
corazón 
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PROFESIÓN DA FE 
Celebrante: No evanxeo de hoxe Xesús pregúntanos: De 

que falades polo camiño? Cal é a nosa fe? 
Proclamemos: 

 
♫      Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 

 
Monitor/a  
Credes en Deus, que nos convida a facer unha nova 
creación dende abaixo, dende o lugar dos “últimos”? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 

Credes en Xesucristo, que nos descubre a grandeza 
divina do noso servizo aos irmáns, como fixo Óscar 
Romero? 

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes no Espírito Santo, que alenta en nós a chamada a 
transformar a historia dende o lugar do pobre?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
 
Credes na igrexa,  nunha igrexa que fuxe do prestixio e 
dos honores, do lugar do poder e da forza, para ser terra 
de liberdade e servizo para todos?  

Creo, Señor, pero aumenta a miña fe 
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 (en pé)  ORACIÓN UNIVERSAL  
Celebrante No teu camiño de entrega e de axuda, 

atopamos, Xesús, a razón da nosa vida e a nosa 
felicidade plena. Dicimos:  

GRAZAS POR CONVIDARNOS A SERVIR. 
 

Monitor/a   
 

1. Grazas Xesús pola Igrexa, comunidade de persoas 
que senten o Evanxeo e que viven no teu camiño. Fai 
que continúe a promover camiños de solidariedade.   
OREMOS. 

 

2. Grazas polas nosas comunidades parroquiais e pola 
gran comunidade de Os Cotos, onde aprendemos de 
maneira concreta a axudarnos: na celebración, na 
catequese, no compartir de cada día e no servizo da 
caridade. Fai que atopemos sempre lugar para a 
participación e para a unión, OREMOS. 

3. Grazas por estarmos aquí contigo, por escoitar a 
túa voz que nos convida a facernos servidores dos 
demais na nosa casa, no noso traballo, na nosa vida de 
cada día, OREMOS 

4. Grazas por darnos o exemplo de Óscar Romero 
que te imitou no servizo ao pobo no medio dos máis 
pobres e esquecidos, OREMOS 

Celebrante   Señor non nos deixes da túa man, pois 
queremos ser testemuñas de que compartir é o camiño 
que leva a Ti, que vives e reinas por sempre 
eternamente. Amén  
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3.- OS SIGNOS DA COMUÑÓN  
CON DEUS E COA COMUNIDADE 

NOSO PAI 
Celebrante   Supliquemos hoxe non caer na tentación de 

querer ser igrexa grande, ambiciosa, que quere 
ocupar os postos do poder 

NOSO PAI … 
 
SIGNO DA PAZ 

Celebrante  Non queremos un lugar de honor, 
sentímonos honrados alí onde tendemos unha 
man e topamos outra man de irmán que nos 
acolle e nos transmite a paz. 
Intercambiemos un saúdo de paz. 

 
CANTO  ♫  nº 36 Fagamos a pas irmáns 
 
COMUÑÓN 
Celebrante:   O Señor segue a reunirnos ao redor 

dunha mesa para que, compartindo, o 
descubramos. Busquemos un posto onda El no 
camiño de sermos cada vez máis e mellores 
servidores da comunidade.   

            Ditosos todos nós convidados a este pan do 
Señor. 

CANTO    nº 55 No colo da miña nai 
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4.- AVISOS E DESPEDIDA 

ORACIÓN FINAL 
Celebrante    

Señor,  
ti aliméntasnos cos teus sacramentos  
e coa túa Palabra.  
Que  este alimento nos dea forza e coraxe  
para entregar a nosa vida ao servizo de todos,  
por Cristo noso Señor. Amén 
 

 

A Igrexa recoñeceu o servizo de Óscar Romero ao seu 
pobo seguindo o exemplo de Xesús mostrándonos como 
todos podemos ser testemuñas de servizo, de xustiza e de 
paz. 
 
Queremos tamén nós servir aos demais na casa, no 
traballo ou nos momentos de descanso e diversión?   
 
Que digamos como Xesús nos mostra no evanxeo de 
hoxe: “Non vin a ser servido, senón a servir” e 
comprometámonos a facelo na nosa vida.  
 

   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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