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Estimado/a en Cristo: 

Dámosche a benvida a este grupo do que xa formas parte, e que se vai 

reunir periodicamente para comunicar a vida e compartir a fe.  

Tal vez teñas dúbidas e interrogantes: vou encaixar no grupo? Serei capaz 

de entender os temas? Vaime levar moito tempo? Responderei ben ás preguntas 

que se formulan?... 

Non te preocupes, non teñas dúbidas nin medos. A bo seguro que recibirás 

unha acollida cálida, que comprenderás sen dificultades e que responderás o que 

che pareza correcto. Este non é un grupo para xente experta nin para 

especialistas en teoloxía; a súa finalidade non é elaborar un tratado sistemático 

sobre unha cuestión de fe. Nada diso. Aquí ofréceseche unha ocasión para: 

reflexionar e dialogar sobre temas que nos afectan e/ou preocupan; contrastar 

opinións e pareceres co resto das persoas; escoitar a voz do Señor que fala a 

través da súa Palabra e da voz do Maxisterio; e, finalmente, facer achegas para 

transformar a nosa realidade, tanto a nivel da comunidade local como diocesana. 

En definitiva, trátase de darlle oportunidade a todo o Pobo de Deus para que 

poida expresar e compartir aquilo que vive, cre, ora e transmite. 

Así pois, a túa presenza e participación é un signo de comuñón e de 

responsabilidade eclesial. 

Este caderno de traballo ofrece un material sinxelo sobre o Domingo en 

xeral e sobre a Eucaristía dominical en particular. A Misa, especialmente a do 

Domingo, é o centro da nosa vida de fe e o fundamento no que se sustenta a 

nosa Igrexa: 

Unha diocese que celebra a Eucaristía está confesando a primacía do 

don de Cristo.1 

 

 

 

presentación
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“O Domingo: o señor dos días” ofrécese como un material de traballo 

para comunidades interesadas en comunicar a vida e compartir a fe desde a 

propia realidade e á luz do Maxisterio da Igrexa. 

Temario 

O documento consta de 5 temas. Os catro primeiros abordan, sen querer 

ser exhaustivos nin definitivos, catro dimensións do domingo: o día do Señor e 

da Igrexa, a escoita da Palabra, a comunidade e a comuñón, e a caridade. O 

derradeiro tema presenta unha reflexión sobre as Asembleas Dominicais en 

Ausencia de Presbítero (ADAP). 

Cada tema consta de 6 páxinas. Primeira: título do tema e obxectivos. 

Segunda: oración para comezar a reunión. Terceira, cuarta e quinta: 

desenvolvemento do tema. Sexta: páxina en branco para tomar notas e para 

recoller, ao rematar o tema, unhas ideas síntese que resuman o contido do tratado 

no grupo. 

O núcleo do tema (páxinas terceira, cuarta e quinta) articúlase en torno a 

tres verbos que seguen a metodoloxía do discernimento:2 

Recoñecer. Neste primeiro paso a atención focalízase en ser capaces de 

percibir aqueles trazos que son característicos dunha realidade 

concreta. Non se pretende un estudo sociolóxico, senón poñer 

sobre o papel algúns datos que nos inviten á reflexión. 

Interpretar. Significa ser capaces de ler a realidade desde a fe, á luz da 

Palabra de Deus e da reflexión do Maxisterio. Nesta parte 

confrontamos os datos da realidade cos textos dos Pontífices. 

Elixir.  Nesta parte, partindo dalgunhas citas do Maxisterio e dunha 

serie de preguntas, dialogamos sobre posibles accións a realizar 

tanto na nosa comunidade como na Diocese. 

algunhas cuestións de método
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Metodoloxía 

O método de traballo reclama a implicación de cada integrante do grupo. Para iso:  

 A importancia do temario require que dediquemos un tempo para ler o 

documento de traballo e para pensar no conxunto do que se nos presenta. 

Ata os temas máis sinxelos teñen repercusións persoais e comunitarias 

que debemos valorar e analizar con atención. Por iso será bo ler o tema 

na casa antes de cada reunión, tomando algunha nota ou aclarando 

algunha dúbida. 

 Dialogar en grupo é un exercicio práctico de comuñón. Escóitase con 

respecto a opinión doutras persoas, aínda que non se estea de acordo co 

que se diga. Pero este intercambio de pareceres amplía a propia 

percepción, enriquecéndoa con novos aportes e, en definitiva, facilita 

chegar a puntos de encontro e consenso. 

 Propoñer accións concretas que fagan visible a transformación que se 

quere promover e que deberemos realizar na nosa comunidade ou na 

Diocese para mellorar na vivencia da nosa fe. 

Organización da reunión 

Na primeira reunión elixirase unha persoa para que modere e outra para 

que faga as funcións de secretaría. Tamén se establecerá o lugar e os días de 

reunión (recoméndanse dúas sesións por tema). 

A persoa que modera ten como función conducir a reunión: introduce os 

temas a tratar, dá a palabra a quen van intervir, ordena o diálogo e controla o 

tempo das intervencións, reconduce o debate cando se desvía da temática tratada 

e dá paso ás votacións cando teñan lugar. 

Quen faga de secretaria ou secretario debe: ter preparado o lugar da 

reunión, organizar a oración inicial, recoller as achegas do grupo e facer unha 

síntese das mesmas, que enviará á Vigairía de Pastoral: 

Correo electrónico: vicariopastoral@diocesetuivigo.org  

Correo postal: Dr. Corbal, 90 (36207 Vigo). 

mailto:vicariopastoral@diocesetuivigo.org
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Algúns aspectos a ter presentes 

 A oración inicial de cada reunión é unha simple suxestión, que se pode 

enriquecer con algún canto, con algunha expresión ou símbolo, cunhas 

peticións ou acción de grazas. Con todo, non convén alongar en exceso 

este momento orante. 

 Xa se advertiu da conveniencia de ler previamente o tema na casa; aínda 

así parece adecuado dedicar a primeira parte da reunión á lectura 

pausada e sen interrupcións dos tres apartados: recoñecer, interpretar, 

elixir. 

 Unha vez que se leu o tema, quen modera abre o diálogo: 

 Nun primeiro momento pódense comentar aspectos tanto do 

apartado “Recoñecer” e dos datos que ofrece, como do 

“Interpretar” e das achegas do Maxisterio que iluminan eses datos. 

 No segundo momento, o central da reunión, abórdanse as preguntas 

do apartado “Elixir”. As cuestións son orientativas e cada grupo 

pode escoller as que mellor se adaptan ás súas circunstancias e á súa 

realidade, ou pode formular e responder novas preguntas. 

É importante concretar accións ou propostas e poñelas por escrito para 

enviar á Vigairía de Pastoral. 

 Cada tema está pensado para dúas sesións; corresponde ao grupo en 

xeral, e a quen modera en particular, distribuír o tempo e organizar o 

traballo. 

 Durante a reunión poden aparecer conceptos ou ideas que precisen 

algunha aclaración. O sacerdote ou unha persoa experta pode axudarnos 

a clarificar as dúbidas e interrogantes que xurdan. 

 As notas bibliográficas aparecen na páxina 43. 

 A sesión pódese rematar rezando a oración final, páxina 44. 

 

Desexamos que o traballo nos enriqueza a nós e ás nosas comunidades. 

Graciñas polo voso tempo e interese. 
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O Domingo: 

día do Señor e da Eucaristía 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS: 

1. Comprender os cambios na vivencia actual do Domingo e as 

súas consecuencias sociais e pastorais. 

2. Recuperar o significado orixinario do Domingo. 

3. Fortalecer o sentido do Domingo coidando sobre todo a 

celebración eucarística. 
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Do evanxeo segundo Lucas (24, 13-16. 28-35) 

Naquel tempo, dous dos discípulos de Xesús ían camiño de Emaús. Ían falando 

de canto pasara. E resulta que mentres parolaban e discutían, Xesús en persoa 

achegouse e camiñaba canda eles. Pero os seus ollos estaban incapacitados 

para o recoñeceren. Ao entraren na aldea onde ían fixo coma quen quería 

seguir para adiante. Pero eles porfiáronlle, dicindo: 

- Quédate connosco, porque se fai tarde, e a noite bótase enriba. 

Quedou con eles. E mentres estaban na mesa, colleu o pan, bendiciuno, partiuno 

e déullelo. Entón abríronselle os ollos e recoñecérono; pero el desapareceu. 

E dixeron: 

- Non ardía o noso corazón, cando nos falaba polo camiño, 

interpretándonos as Escrituras? 

E levantándose axiña, volveron a Xerusalén. Alí atoparon aos Once reunidos 

cos seus acompañantes, que dicían: 

- É certo, o Señor resucitou e aparecéuselle a Simón. 

Eles contaron o que lles pasara polo camiño, e como o recoñeceran no partir o pan. 
 

Silencio  

Para recitar conxuntamente 

As mans que se estenderon e recibiron os misterios sagrados, fortifícaas Señor. 

E fai que sexan dignas de ofrecer cada día os seus traballos á túa Divindade. 

 Os beizos que no teu santuario as túas loanzas entoaron, fai que sexan dignos 

de cantar a túa gloria. 

 Os oídos que oíron a voz da túa glorificación, non perciban, Señor, a voz do temor. 

 Os ollos que viron o teu amor vexan, Señor, un día, a túa benaventurada esperanza. 

 As linguas que cantaron "Santo", ensínalles a dicir a verdade. 

 Os pés que andaron no recinto da túa Igrexa, diríxeos á morada da túa luz. 

 Os corpos que co teu corpo vivo se nutriron, restáuraos na vida renovada. 

 A estes fieis reunidos que adoramos a túa Divindade, acrecéntanos a túa graza, 

para que todos sexamos dignos de cantar na túa Morada: "Gloria ao Pai polo 

Fillo, no Espírito Santo, agora e por sempre!". Amén 

CONSTITUCIÓNS APOSTÓLICAS 

oración
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Na sociedade actual o domingo deixou de ter a connotación e o carácter 

relixioso que lle era propio ata non hai moito.  

Velaquí dous exemplos desta afirmación. 

 O paso do domingo á fin de semana  

O descanso dominical viu ampliado o seu horizonte temporal ata o 

que hoxe chamamos “a fin de semana”. Ese período, que vai da 

tardiña do venres ata a noite do domingo, compréndese como un 

espazo propio, dedicado en exclusiva para a propia persoa, libre de 

quefaceres e obrigas, onde os gustos persoais (deporte, viaxes ou 

festas) impóñense sobre calquera outra opción. 

Este fenómeno afecta a todos: á xente maior, que ten unha ampla 

oferta de viaxes da terceira idade; ás persoas adultas, que entenden a 

fin de semana como tempo de desconexión; á mocidade, máis 

centrada no ocio nocturno; e á infancia, cunha variada oferta 

deportiva e de tempo libre. 

 O descenso de participación na Misa dominical 

Segundo o estudo sociorelixioso realizado na diocese no ano 2002, 

un 21,5% confesaba ir á Misa os domingos. 

Probablemente hoxe este dato sexa distinto, xa que o último estudo 

presentado no 2018 polo Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), afirma que o 62,1% dos católicos non van a actos relixiosos 

case nunca, e só un 13,9% di asistir case todos os domingos á Misa.  

Ademais, as persoas maiores teñen unha máis alta porcentaxe de 

asistencia á Misa, mentres que a idade adulta e a xuventude rexistran 

unha escasa participación na Eucaristía dominical. 

A perda do sentido relixioso do domingo é, nalgúns casos, expresión da 

perda do sentido relixioso do tempo e da vida; e en todos os casos é 

desnaturalizar o significado propio dese día sagrado. 

Fronte á disolución do domingo como día sagrado, a Igrexa insiste en que 

“a participación na Eucaristía sexa, para cada bautizado, o centro do 

domingo”.3 

1. recoñecer
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Desde os primeiros tempos do cristianismo vímonos reunindo o domingo para 

celebrar a resurrección do Señor, porque na Misa dominical revivimos “de 

maneira particularmente intensa a experiencia que tiveron os Apóstolos na 

tarde da Pascua, cando o Resucitado se lles manifestou estando reunidos (Cf 

Xn 20,19)”.4 

Emociona saber que durante as persecucións a xente cristiá seguía reuníndose o 

domingo, arriscando as súas vidas; porque como dicían no ano 304 os mártires 

de Abitene, na actual Túnez: “non podemos vivir sen o domingo”. Tamén hoxe 

as persoas perseguidas a causa da súa fe seguen reuníndose o domingo nas 

igrexas, a pesar dos riscos de atentados, porque na Eucaristía dominical vense 

fortalecidas. 

En cambio: 

cando o domingo perde o significado orixinario e redúcese a un puro 

«fin de semana», pode suceder que o home quede encerrado nun 

horizonte tan restrinxido que non lle permite xa ver o «ceo». Daquela, 

aínda que vestido de festa, interiormente é incapaz de «facer festa».5 

Nesta mesma liña apuntaba recentemente o Papa Francisco nunha catequese: 

Algunhas sociedades seculares perderon o sentido cristián do domingo 

iluminado pola eucaristía. É unha mágoa isto! Nestes contextos é 

necesario reanimar esta conciencia, para recuperar o significado da 

festa, da alegría, da comunidade parroquial, da solidariedade, do 

repouso que restaura a alma e o corpo.6 

E remataba o actual Papa esa catequese dicindo: 

Por que ir a misa o domingo? Non é suficiente responder que é un 

precepto da Igrexa; isto axuda a preservar o seu valor, pero só non é 

suficiente. Nós cristiáns temos necesidade de participar na misa 

dominical porque só coa graza de Xesús, coa súa presenza viva en nós 

e entre nós, podemos poñer en práctica o seu mandamento e ser así as 

súas testemuñas cribles.7 

Lembraba Benedito XVI, citando unha frase de san Ignacio de Antioquía, que 

cristiás e cristiáns son as persoas que “viven segundo o domingo”, e iso “quere 

dicir vivir conscientes da liberación traída por Cristo e desenvolver a propia 

vida como ofrenda de si mesmos a Deus”.8 

2. interpretar
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Chegados a este punto debémonos preguntar, como comunidade cristiá: que 

podemos facer? 

O Papa Francisco, en Evangelii gaudium, invitábamos a repensar a acción 

pastoral en clave misioneira: 

Soño cunha opción misioneira capaz de transformalo todo, para que os 

costumes, os estilos, os horarios, a linguaxe e toda estrutura eclesial se 

converta nunha canle adecuada para a evanxelización do mundo actual 

máis que para a autopreservación.9 

 Poderiamos facer un pequeno estudo para cuantificar a porcentaxe 

de fieis que asisten á Misa na nosa comunidade. 

 Teriamos que organizar mellor os horarios de Misas para facilitar a 

asistencia? 

Na Sacramentum caritatis o Papa Benedicto suxería: 

Convén que no día do Señor os grupos eclesiais organicen en torno á 

Celebración eucarística dominical manifestacións propias da 

comunidade cristiá: encontros de amizade, iniciativas para formar a fe 

de nenos, xoves e adultos, peregrinacións, obras de caridade e diversos 

momentos de oración. Ante estes valores tan importantes -aínda cando 

o sábado pola tarde, desde as primeiras Vésperas, xa pertenza ao 

domingo e estea permitido cumprir o precepto dominical- é preciso 

recordar que o domingo merece ser santificado en si mesmo, para que 

non termine sendo un día «baleiro de Deus».10 

Á luz destas ideas, teriamos que pensar: 

 Como preparamos a Eucaristía dominical: cantos, monicións, oración 

dos fieis...? 

 Estamos promovendo unha participación frutuosa de todas as 

persoas que asisten á Misa? Como? 

 Na nosa parroquia (comunidade ou grupo) ofrecemos, ademais da 

Eucaristía, algunha outra actividade dominical: visita a enfermos, 

obra caritativa, convivencia ou encontro, momentos de oración...? 

 É a Eucaristía dominical a forza que impulsa o noso compromiso 

evanxelizador e misioneiro? 

3. elixir
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Síntese do tema 
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O Domingo: 

día da escoita da Palabra 
 

 

 

 

 

OBXECTIVOS: 

1. Detectar os elementos que dificultan a escoita da Palabra de 

Deus. 

2. Coidar a proclamación e a escoita da Palabra de Deus, 

principalmente na Eucaristía. 

3. Mellorar o servizo da Palabra na comunidade e 

especialmente nas celebracións dominicais. 
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Do evanxeo segundo Xoán (17, 1. 6-8a) 

Xesús, erguendo os ollos ó ceo, dixo: 

- Pai, chegou a hora: glorifica ao teu Fillo, de xeito que o fillo te 

glorifique a ti. 

Eu manifesteite aos homes que me escolliches do mundo. Eran teus, e 

déchesmos, e gardaron a túa palabra. 

Agora coñecen que todo canto me deches vén de ti, pois entregueilles 

as palabras que ti me encomendaches e eles recibíronas.  
 

Silencio  

Para recitar conxuntamente 

A miña alma está apegada ó po; 

aléntame ti coa túa palabra. 

Expóñoche os meus camiños,  

para que ti me respondas 

e me ensines os teus preceptos. 

Instrúeme nos teus mandatos 

e meditarei as túas marabillas. 

A miña alma chora entristecida; 

confórtame ti coa túa palabra. 

Arrédame do camiño enganoso 

e dáme a gracia da túa instrución. 

Eu elixo o camiño da verdade 

e fago miñas as túas decisións. 

Apégame ás túas revelacións; 

Señor, non me decepciones. 

Eu corro tras dos teus mandatos,  

pois ti ensánchasme o corazón. 

Móstrame, Señor, a vía dos teus mandatos 

e seguireina ata a fin. 

SALMO 118, 25-33. 

oración



15 

 

 

 
Os seres humanos construímos a nosa personalidade desde o diálogo e non 

desde o monólogo. Dialogar implica abrirse a outra persoa para intentar 

comprendela por medio da mensaxe que comunica.  

Deus fala ao seu pobo, pero nós non sempre escoitamos a súa Palabra por 

unha serie de impedimentos: 

 O ruído exterior e interior 

O ruído exterior é o que producen os coches, as fábricas... e tamén as 

persoas cando falamos a berros. Ese ruído impídenos oír, percibir con 

claridade as mensaxes.  

O “ruído interior” é aquel que nace das preocupacións, da 

intranquilidade, da incapacidade para concentrarse porque se está 

remoendo interiormente un problema. Este “ruído interno” impide 

encontrarnos con nós mesmos e cos demais.  

 A incapacidade para a escoita 

Moitas persoas están incapacitadas para escoitar, e non por unha 

incapacidade física senón psicolóxica: aquela que se dá nas persoas que 

oen pero non escoitan, porque non empatizan con quen fala nin son 

capaces de poñerse “no seu lugar”. 

Por outra banda os sociólogos indican que tendemos a escoitar aquilo 

que concorda cos nosos pensamentos e coas nosas opinións, e somos 

máis refractarios a escoitar opinións e pensamentos distintos. 

 A falta de compresión 

A comunicación realízase por medio dunha linguaxe, duns códigos que 

debemos coñecer, senón a comunicación resulta imposible. Ás veces non 

escoitamos porque simplemente non entendemos a mensaxe. 

A Sagrada Escritura amosa como “a raíz do pecado [está] na negativa a 

escoitar a Palabra do Señor”.11 Por iso: fronte ao ruído, Deus invítanos ao 

silencio fecundo no que resoa a súa voz; fronte á incapacidade para a escoita, 

Deus invítanos a abrirnos ao diálogo con quen nos amou ata a morte; fronte á 

falta de comprensión, Deus invítanos a meditar a súa Palabra e deixarnos instruír 

polo Espírito. 

1. recoñecer
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O domingo é para escoitar a Palabra porque é o primeiro día da semana: día no 

que a creación escoitou a palabra do Creador (Cf. Xen 1, 1-5); día no que a 

humanidade reloucou ante as palabras gozosas do anxo: “resucitou” (Cf. Mt 28, 

1-6); día no que o propio Resucitado explica as Escrituras e fai que arda o 

corazón dos discípulos (Cf. Lc 24, 13-15). 

A proclamación da Palabra na celebración eucarística do domingo 

adquire o ton solemne que xa o Antigo Testamento prevía para os 

momentos de renovación da Alianza [...] En efecto, Deus, ao comunicar 

a súa Palabra, espera a nosa resposta; resposta que Cristo deu xa por 

nós co seu «Amén» e que o Espírito Santo fai resoar en nós de modo que 

o que se escoitou impregne profundamente a nosa vida.12 

O texto bíblico ao ser proclamado na celebración transfórmase en palabra viva: 

Cando na Igrexa se len as Sagradas Escrituras, o mesmo Deus fálalle 

ao seu pobo; e Cristo, presente na súa palabra, anuncia a Boa Nova.13 

E cando Deus fala: 

Necesitamos escoitalo! É de feito unha cuestión de vida, como recorda 

a forte expresión que «non só de pan vive o home, senón de toda palabra 

que sae da boca de Deus» (Mt 4, 4). A vida que nos dá a Palabra de 

Deus.14 

Pero, como recordaba san Xoán Paulo II na Mane nobiscum Domine: 

non abonda que os fragmentos bíblicos se proclamen nunha lingua 

coñecida se a proclamación non se fai co coidado, preparación previa, 

escoita devota e silencio meditativo, tan necesarios para que a Palabra 

de Deus toque a vida e a ilumine.15 

A frutuosa proclamación esixe unha esmerada preparación por parte das persoas 

que len, e unha preparación especial do sacerdote no momento da homilía; pero 

tamén por parte de quen escoita, que debe abrir o corazón, a intelixencia e a 

vontade, para acoller a Palabra e transformala en vida. 

Esta activa participación na “mesa da Palabra” prepara para a participación 

plena na “mesa da Eucaristía”. 

2. interpretar



17 

 

 
 

 
Valoremos agora, con esperanza e realismo, que facemos nós: 

Tamén afirmaba o Papa: “A palabra só pode ser pronunciada e oída no silencio, 

exterior e interior”.16  

 Como lograr que as nosas celebracións sexan “oasis de silencio” onde 

escoitar e falar con Deus? 

Nesa mesma exhortación Benedicto XVI invitaba a que as persoas que exercen 

o ministerio do lectorado “sexan realmente idóneos e estean seriamente 

preparados. Dita preparación ha de ser tanto bíblica e litúrxica, como 

técnica”.17 

 Promovemos que haxa persoas idóneas e preparadas nas nosas 

comunidades para proclamar as lecturas? 

E na Sacramentum caritatis sinalaba a necesidade de “axudar aos fieis a 

apreciar os tesouros da Sagrada Escritura no leccionario, mediante iniciativas 

pastorais”.18 Entre elas destacaba: celebracións da Palabra, Lectio divina 

(lectura meditada da Palabra) e a Liturxia das Horas, sobre todo Laudes, 

Vésperas e Completas. 

 Realizamos na nosa comunidade algunha destas iniciativas? 

Poderiamos realizala? Coñecemos o Secretariado Bíblico Diocesano? 

Poderiamos formar un grupo bíblico parroquial? 

Pola súa banda san Xoán Paulo II no número 40 da Dies Domini dicía: 

Son moi loables, pois, as iniciativas coas que as comunidades 

parroquiais, preparan a liturxia dominical durante a semana, 

comprometendo a cantos participan na Eucaristía -sacerdotes, 

ministros e fieis-, a reflexionar previamente sobre a Palabra de Deus 

que será proclamada. O obxectivo ao que se ha tender é que toda a 

celebración, en canto oración, escoita, canto, e non só a homilía, 

exprese dalgún modo a mensaxe da liturxia dominical. 19 

 Como preparamos a celebración dominical na parroquia ou grupo? 

Finalmente sinalar que Benedito XVI apuntaba en Verbum Domini a particular 

atención que se lle debe prestar ás persoas con discapacidade auditiva.20 

 Como abordar este tema na Diocese? 

3. elixir
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O Domingo: 

día da comunidade 

e da comuñón 
 

 

 

OBXECTIVOS: 

1. Comprender a importancia de pertencer a unha comunidade 

e avaliar os límites e posibilidades da comunidade de fe. 

2. Recoñecer que a asemblea dominical é o cerne da nosa 

comunidade e o alimento da nosa comuñón. 

3. Tomar conciencia da importancia da celebración dominical e 

das súas esixencias. 
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Do libro dos Feitos dos Apóstolos (2, 42-47) 

[Os irmáns] eran perseverantes en escoitar a ensinanza dos apóstolos, na 

comuñón da vida, no rito de partiren o pan, e nas oracións. Apoderouse de 

todos o respecto, pois os apóstolos facían moitas marabillas e sinais.  

Todos os crentes vivían unidos e tiñan todo en común: vendían os seus bens e 

propiedades, e repartíanos entre eles, conforme ás necesidades de cada un.  

Todos a unha asistían diariamente ao templo, partían o pan nas casas, comendo 

con alegría e sinxeleza de corazón; loaban a Deus, e eran ben vistos por 

todo o pobo.  

Cada día o Señor aumentaba o número dos salvos e xuntábaos ao grupo. 

Silencio  

Para recitar conxuntamente 

Señor Deus, Pai de todos,  

que es a fonte de todo amor e de toda vida,  

que nos fixeches fillos teus, irmáns uns doutros  

e membros da túa familia: a Igrexa. 

 

Ti invítasnos a camiñar unidos. Camiña connosco!  

Señor Xesús, Fillo de Deus, enviado do Pai e amigo dos pequenos. 

Dirixe e acompaña os nosos pasos!  

Que a túa presenza inspire as nosas iniciativas ao servizo dos demais.  

Que a túa forza anime os nosos compromisos. 

 

Señor Espírito Santo. Espírito do Pai e do Fillo.  

Ven a purificar, a animar, a unir, e a fecundar a nosa Igrexa Diocesana. 

 

Virxe María, Nai do Señor, 

acompaña o noso quefacer diocesano,  

axúdanos a ser testemuñas claras de Xesús ante o mundo.  

Dános a alegría e a paz, 

e fai que a nosa Igrexa diocesana sexa fraterna e misioneira. Amén. 
 

DIOCESE DE JACA 

oración
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En tempos pasados o domingo era o día no que se encontraban as persoas 

que conformaban a parroquia; xuntábanse na Misa e, nalgunhas ocasións, 

aproveitaban esa reunión para tomar decisións que afectaban á comunidade. A 

comunidade de fe era inseparable da comunidade humana. 

Hoxe en día, para moitas persoas, a comunidade de fe xa non é unha 

comunidade de pertenza nin de referencia; e buscan comunidades humanas nas 

que atopen identidade e seguridade. 

 Identidade 

A comunidade dota de identidade á persoa, definíndoa e ofrecéndolle 

un modelo no que integrarse. 

Esta identidade faise visible, en moitos casos, en símbolos comúns: 

unha bandeira, un himno, unha cor, un escudo... 

 Seguridade 

A comunidade é un refuxio para quen pertence a ela. Saber que se 

conta con apoios para asumir un reto, ou que as dificultades non imos 

afrontalas en solitario, aporta seguridade ante as incertezas do futuro 

e ante as dúbidas do presente. 

A persoa precisa dunha comunidade para “humanizarse”, é dicir, para 

adquirir un sentido da vida, uns valores e uns principios. A pertenza a unha 

comunidade crea lazos de comuñón. 

A rotura da comuñón provoca división. O que divide -“diabolein” 

chamábanlle os gregos- é sempre unha ameaza para a comunidade, para o seu 

futuro e para o seu proxecto. 

O individualismo é un factor de división, como ten advertido o Papa: 

O mundo está lacerado polas guerras e a violencia, ou ferido por un 

difuso individualismo que divide aos seres humanos e enfróntaos uns 

contra outros en pos do propio benestar.21 

Por iso, fronte ao individualismo que divide e dispersa, que xera odios e 

violencias, Deus chámanos a dar un testemuño fiel de comuñón fraterna. 

1. recoñecer
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A Igrexa, misterio de comuñón, ten a súa orixe na comuñón trinitaria. Este 

misterio de comuñón maniféstase visiblemente na vida da comunidade eclesial, 

da que formamos parte polo bautismo: 

os que recibiron a graza do bautismo non foron salvados só a título 

persoal, senón como membros do Corpo místico [...] Por iso é 

importante que se reúnan, para expresar así plenamente a identidade 

mesma da Igrexa, a ekklesía, asemblea convocada polo Señor 

resucitado, que ofreceu a súa vida «para reunir nun aos fillos de Deus 

que estaban dispersos» (Xn 11, 52).22 

O domingo é, por excelencia, o día da comunidade e da comuñón: 

A asemblea dominical é un lugar privilexiado de unidade.23 

En efecto, nese día convócasenos para celebrar a Pascua redentora de Cristo e 

para manifestar a nosa comuñón con El e co seu Corpo, a Igrexa. Aspectos, 

ambos, que son inseparables: 

A Eucaristía non só manifesta a nosa comuñón persoal con Xesucristo, 

senón que tamén implica a plena communio coa Igrexa.24 

Así, a participación na Misa dominical non se pode ver simplemente como unha 

obriga, senón como unha graza que nos concede Deus para medrar en comuñón. 

Por iso, o Papa Benedicto XVI advertía: 

A vida de fe periga cando xa non se sente o desexo de participar na 

Celebración eucarística, na que se fai memoria da vitoria pascual. 

Participar na asemblea litúrxica dominical, xunto con todos os irmáns 

e irmás cos que se forma un só corpo en Xesucristo, é algo que a 

conciencia cristiá reclama e que ao mesmo tempo a forma.25 

Frecuentar a Eucaristía dominical evita que se dilúa a nosa conciencia crente, o 

noso sentido de pertenza eclesial e o noso ánimo evanxelizador. 

A Eucaristía dominical, congregando semanalmente aos cristiáns como 

familia de Deus en torno á mesa da Palabra e do Pan de vida, é tamén 

o antídoto máis natural contra a dispersión. É o lugar privilexiado onde 

a comuñón é anunciada e cultivada constantemente.26 

2. interpretar
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San Xoán Paulo II, na Dies Domini número 35 afirmaba: Entre as numerosas 

actividades que desenvolve unha parroquia «ningunha é tan vital ou formativa 

para a comunidade como a celebración dominical do día do Señor e da súa 

Eucaristía».27 

 A través de que medios podemos lograr que a comunidade descubra 

a importancia da celebración dominical e, en consecuencia, participe 

nela? Somos conscientes de que a Eucaristía dominical nos une ao 

Bispo e á Diocese, ao Papa e a toda a Igrexa? 
 

E no 36: [As persoas catequistas] hanse preocupar de incluír no proceso 

formativo dos rapaces que lles foron confiados a iniciación á Misa.28 

 Nos nosos procesos catequéticos temos prevista a iniciación á 

Eucaristía, incluíndo a participación na Misa do domingo? 
 

No número 49 sinalaba a importancia de que as comunidades: expresen unha 

calorosa acollida aos irmáns que veñen de fóra, particularmente nos lugares 

que atraen a numerosos turistas e peregrinos.29 

 Como acollemos aos homes e mulleres que temporalmente se achegan 

á nosa comunidade para celebrar o domingo? 
 

E no 52 propoñía outros ámbitos para vivir o domingo, despois de afirmar: se a 

participación na Eucaristía é o centro do domingo, con todo sería reductivo 

limitar só a ela o deber de «santificalo».30 

 Coidamos outros momentos do domingo: vida familiar, relacións 

sociais, momentos de diversión? 
 

No número 44 lembraba que: a Igrexa recomenda aos fieis comulgar cando 

participan na Eucaristía, coa condición de que estean nas debidas disposicións 

e, se fosen conscientes de pecados graves, que reciban o perdón de Deus 

mediante o Sacramento da reconciliación.31 
 

 Fórmase ao pobo de Deus sobre a necesidade do sacramento da 

Reconciliación? Danse facilidades para a súa celebración? 

3. elixir
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O Domingo: 

día da caridade 
 

 

 

 

OBXECTIVOS: 

1. Valorar a problemática social do noso mundo e a urxencia de 

superala desde o amor. 

2. Reafirmar a íntima relación entre Eucaristía e amor; e vivir o 

Domingo como día da caridade. 

3. Propoñer accións concretas para que a celebración do 

Domingo dinamice a nosa caridade. 
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Do evanxeo segundo Xoán (13, 2-5. 12-15) 

Mentres ceaban -xa o Satán lle movera o corazón a Xudas, o de Simón Iscariote, 

para que o entregase-, sabendo que o Pai lle puxera todo nas mans, e que 

saíra de Deus e ía onda Deus, ergueuse da mesa e deixou a túnica; e 

collendo unha toalla, cinguiuse con ela. Despois, botou auga nunha 

palangana e comezou a lavarlle os pés aos discípulos e a secárllelos coa 

toalla que levaba cinguida.  

Despois que Xesús lles lavou os pés e vestiu a súa túnica, sentou outra vez e 

preguntoulles: 

- Comprendedes o que fixen convosco? Vós chamádesme "Mestre" e 

"Señor" e dicides ben porque o son. Logo, se eu, o Señor e o Mestre, vos 

lavei os pés, tamén vós debedes lavarvos os pés uns a outros. Deivos así 

un exemplo, para que, coma eu fixen convosco, así fagades tamén vós.  
 

Silencio  

Para recitar conxuntamente 

Señor, cando teña fame, dáme alguén que necesite comida. 

Cando teña sede, dáme alguén que precise auga. 

Cando senta frío, dáme alguén que necesite calor. 

Cando sufra, dáme alguén que necesite consolo. 

Cando a miña cruz pareza pesada, déixame compartir a cruz do outro. 

Cando me vexa pobre, pon ao meu lado algún necesitado. 

Cando non teña tempo, dáme alguén que precise dos meus minutos. 

Cando sufra humillación, dáme ocasión para eloxiar a alguén. 

Cando estea desanimado, dáme alguén para darlle novos ánimos. 

Cando queira que me comprendan, dáme alguén que necesite da miña comprensión. 

Cando senta necesidade de que me coiden, dáme alguén a quen poida atender. 

Cando pense en min mesmo, volve a miña atención cara outra persoa. 

Fainos dignos, Señor, de servir aos nosos irmáns. 

Dálles, a través das nosas mans, non só o pan de cada día,  

tamén o noso amor misericordioso, imaxe do teu. 

TEREIXA DE CALCUTA 

oración
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A grandeza moral dunha sociedade mídese, en boa medida, pola atención 

que presta ás persoas máis desfavorecidas. 

A sociedade española acadou nos últimos 50 anos un alto grado de 

benestar social; froito do traballo de moitas xeracións que, co seu esforzo, 

colaboraron a alcanzar o desenvolvemento do que hoxe gozamos. 

Malia todo isto, tamén é certo que en España, coma no resto de países 

occidentais, non deixa de haber problemas de tipo social: falta de traballo e paro 

estrutural; difícil acceso á vivenda para as novas xeracións; fracaso escolar, en 

especial nos segmentos de poboación máis pobres; soidade da xente maior; 

bolsas de pobreza infantil. 

Se abrimos a nosa mirada a todo o mundo, podemos observar graves 

problemas que afectan a un número inxente de persoas: violencia e guerras; falta 

de respecto aos dereitos humanos; as migracións e os problemas que dela se 

derivan; a trata de persoas e as novas escravitudes modernas; a crise ecolóxica 

e todo o que implica para moitas poboacións. 

O Papa Francisco ten advertido con frecuencia dos perigos de asentar o 

crecemento económico no que el chama “a economía do descarte”, que trata ás 

persoas, non como seres humanos senón como mercadorías das que obter un 

beneficio. 

Para poder soster un estilo de vida que exclúe a outros, ou para poder 

entusiasmarse con ese ideal egoísta, desenvolveuse unha globalización 

da indiferenza. Case sen advertilo, volvémonos incapaces de 

compadecernos ante os clamores dos outros, xa non choramos ante o 

drama dos demais nin nos interesa coidalos, coma se todo fose unha 

responsabilidade allea que non nos incumbe. A cultura do benestar 

anestésianos e perdemos a calma se o mercado ofrece algo que aínda 

non compramos, mentres todas esas vidas truncadas por falta de 

posibilidades parécennos un mero espectáculo que de ningún xeito nos 

altera.32 

Por iso, fronte a unhas relacións económicas e sociais baseadas no 

egoísmo, a Igrexa propugna: o exercicio da caridade e do amor fraterno, a loita 

pola xustiza e pola igualdade, o recoñecemento das liberdades e a ampliación 

dos dereitos. 

1. recoñecer
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A Igrexa tivo, desde as súas orixes, unha constante preocupación por 

atender ás persoas pobres e necesitadas. Esta preocupación non é produto dunha 

reflexión teolóxica ou dunha convicción moral, senón dun mandato do Señor 

expresado no mesmo momento da institución da Eucaristía: 

Non é casual que no Evanxeo de Xoán non se atope o relato da 

institución eucarística, pero si o «lavatorio dos pés» (cf. Xn 13, 1-20): 

inclinándose para lavar os pés aos seus discípulos, Xesús explica de 

modo inequívoco o sentido da Eucaristía.33 

Así o entenderon as primeiras comunidades, “de feito, desde os tempos 

apostólicos, a reunión dominical foi para os cristiáns un momento para 

compartir fraternalmente cos máis pobres”.34 Ademais, na conciencia 

apostólica, o exercicio da caridade non estaba reducido a un día ou a un 

momento, senón a crear “unha esixente cultura do compartir, levada a cabo 

tanto entre os membros mesmos da comunidade como en toda a sociedade”.35 

Os santos e as santas de todos os tempos, desde San Lourenzo ata Santa 

Tereixa de Calcuta, tiveron unha viva conciencia desta íntima relación entre 

Eucaristía (en especial a Eucaristía dominical) e Caridade. Por iso podemos 

afirmar que o domingo é día da caridade: 

A Eucaristía dominical, pois, non só non afasta dos deberes de caridade, 

senón ao contrario, compromete máis aos fieis «a toda clase de obras 

de caridade, piedade e apostolado, mediante as que se manifeste que os 

cristiáns, aínda que non son deste mundo, así e todo son luz do mundo e 

glorifican ao Pai ante os homes» (Cf. SC,9).36 

A caridade e o amor fraterno teñen a súa orixe na propia institución da 

Eucaristía. Ademais quen participa da comunidade e da comuñón, do pan 

partido e compartido, nutre a súa fe para que se exprese en obras. 

Ao mesmo tempo, na Eucaristía Xesús fainos testemuñas da compaixón 

de Deus por cada irmán e irmá. Nace así, en torno ao Misterio 

eucarístico, o servizo da caridade para co próximo.37 

Este servizo da caridade, sinalaba san Xoán Paulo II, é o criterio que 

“comprobará a autenticidade das nosas celebracións eucarísticas”.38 

2. interpretar
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San Xoán Paulo II ofrecíanos na Dies Domini unhas atinadas reflexións 

sobre a relación entre o domingo e o exercicio da caridade, entendida esta en 

sentido amplo: promoción humana, compromiso pola paz, coidado da creación, 

respecto dos dereitos humanos, acollida ás persoas migrantes... 

Desde a Misa dominical xorde unha ola de caridade destinada a 

estenderse a toda a vida dos fieis, comezando por animar o modo mesmo 

de vivir o resto do domingo. Se este é día de alegría, é preciso que o 

cristián manifeste coas súas actitudes concretas que non se pode ser feliz 

«só». El mira ao seu redor para identificar ás persoas que necesitan a 

súa solidariedade. Pode suceder que na súa veciñanza ou no seu ámbito 

de amizades haxa doentes, anciáns, nenos e inmigrantes, que 

precisamente en domingo senten máis duramente a súa soidade, as súas 

necesidades, a súa condición de sufrimento. Certamente a atención cara 

a eles non pode limitarse a unha iniciativa dominical esporádica. Pero 

tendo unha actitude de entrega máis global, por que non dar ao día do 

Señor un maior clima no compartir, poñendo en xogo toda a 

creatividade de que é capaz a caridade cristiá? Invitar a comer consigo 

a algunha persoa soa, visitar enfermos, proporcionar comida a algunha 

familia necesitada, dedicar algunha hora a iniciativas concretas de 

voluntariado e de solidariedade, sería certamente un xeito de levar na 

vida a caridade de Cristo recibida na Mesa eucarística.39 

 

 Como valoras a relación entre as persoas que forman parte de Cáritas 

parroquial e o resto da comunidade? 

 Realízanse na nosa parroquia ou comunidade as colectas de Cáritas? 

 Temos organizado no domingo (ou noutro día axeitado) o servizo da 

comuñón ás persoas enfermas e impedidas? 

 Como atendemos ás familias necesitadas e ás persoas que sofren a 

soidade? 

 Que facemos para que a Eucaristía dominical sexa a fonte que 

alimenta a nosa caridade? 

3. elixir
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ADAP: Asembleas 

Dominicais 

en Ausencia de Presbítero 
 

 

 

 

OBXECTIVOS: 

1. Evidenciar as consecuencias da falta de sacerdotes e de 

vocacións sacerdotais. 

2. Reflexionar sobre as debilidades e fortalezas das ADAP. 

3. Dialogar sobre as condicións e esixencias concretas das 

ADAP. 
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Do evanxeo segundo Mateo (18, 19-20) 

[Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos]: 

- Se dous de vós se poñen de acordo na terra para pedir calquera cousa, 

conseguirano do meu Pai, que está nos ceos. Porque onde están dous ou 

tres reunidos no meu nome, alí no medio deles estou eu. 
 

Silencio  

Para recitar conxuntamente 

Pedímosche, Señor, 

que esteas no medio de nós 

neste lugar en que che rezamos, 

pero tamén no noso pobo, 

na nosa casa. 

Señor, ti o dixeches: 

cando dous ou tres están reunidos no teu nome, 

alí estás ti, no medio deles. 

Cando dous ou tres escoitan a túa Palabra, 

cando dous ou tres te seguen, 

cando dous ou tres -ou máis- 

queren vivir a túa misión, 

ti estás presente no medio deles. 

Señor, temos confianza en ti, 

temos confianza na túa Palabra. 

Escoita a nosa oración, mantente preto de nós, 

quédate ao noso lado! 

Dános o valor, a esperanza e a alegría. 

Pedímoscho, por Xesucristo, o teu Fillo, o noso Señor. 

Amén 
YOUCAT. TU LIBRO DE ORACIÓN 

oración
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A nosa Diocese conta con 276 parroquias; nelas deberíase celebrar a Misa 

dominical. Existen outras realidades que igualmente reclaman a celebración da 

Eucaristía no día do Señor: conventos, capelanías dos hospitais e do cárcere. E, 

ocasionalmente, tamén hai que atender capelas con motivo das festas ou aos 

movementos e asociacións co gallo dun encontro particular. 

Todas estas celebracións recaen sobre 138 sacerdotes, cunha media de 

idade de 66 anos, que ademais deben realizar outras funcións ministeriais: 

bautizos, vodas, confesións, administración parroquial. E a iso hai que engadir, 

nalgúns casos, outros traballos pastorais: profesores, delegados diocesanos ou 

formadores do Seminario. 

Esta escaseza de sacerdotes suscita os seguintes puntos de reflexión: 

 A falta de sacerdotes, sumada á ausencia de candidatos ao sacerdocio, 

implica: nuns casos ter que abandonar espazos e tarefas; noutros 

reorganizar a presenza do sacerdote nalgúns ámbitos pastorais.  

138 sacerdotes non poden atender hoxe o que hai 25 anos realizaban 230. 

 O envellecemento do clero implica ter que ir acomodando a misión 

sacerdotal ás posibilidades reais do sacerdote. Non se lle pode pedir a un 

párroco de 80 anos que converta o domingo nun “rally eucarístico”, para 

poder “dicir” Misa en tres parroquias distintas e a toda présa. 

 A comunidade cristiá precisa da Eucaristía dominical para nutrir a súa 

fe; pero tamén reclama celebracións dignas, que fagan visible a 

comuñón, onde se exerzan os distintos ministerios, que se realicen sen 

présas. 

Por iso, fronte a un domingo sen Misa, a Igrexa ofrece unha posibilidade 

real de encontro da comunidade: as ADAP. 

Está o problema das parroquias que non poden dispoñer do ministerio 

dun sacerdote que celebre a Eucaristía dominical [...] A Igrexa, 

considerando o caso da imposibilidade da celebración eucarística, 

recomenda convocar asembleas dominicais en ausencia do sacerdote 

[...] O obxectivo, con todo, debe seguir sendo a celebración do sacrificio 

da Misa, única e verdadeira actualización da Pascua do Señor.40 

1. recoñecer
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As Asembleas Dominicais en Ausencia de Presbítero (ADAP) suscitan 

unha serie de dificultades que se deben afrontar con seriedade: supoñen a 

carencia da Eucaristía e do sacerdote que a preside; poden xerar confusión entre 

esa celebración e a propia Misa; existe o risco de asumir como permanente o 

que ten un carácter temporal; pode diluírse a imaxe da Igrexa como pobo 

xerarquicamente ordenado. 

Pero tamén é certo que posúen uns importantes valores: 

 O carácter eclesial destas Asembleas. É a Igrexa quen “establece as 

condicións que lexitiman tales celebracións nas dioceses”.41 

 A reunión da comunidade cristiá. Convocada e presidida por un diácono 

ou dirixida por unha persoa segrar idónea: “o párroco designará a 

laicos, aos que encomendará o coidado das celebracións, é dicir, a guía 

da pregaria, o servizo da palabra e a distribución da santa comuñón”.42 

 A escoita da Palabra de Deus, “na que Deus mesmo fala ao seu pobo 

para manifestarlle o misterio da redención e da salvación; o pobo 

responde mediante a profesión de fe e a pregaria universal”.43 

 A oración en común, dando grazas polos dons recibidos e pedindo, de 

maneira particular, polas vocacións sacerdotais: “propóñase con 

frecuencia a intención polas vocacións á orde sagrada”.44 

 A comuñón eucarística, que “expresa e realiza a comuñón con Cristo e 

cos irmáns”.45 

 A participación do laicado. Esta corresponsabilidade por medio dos 

diversos ministerios laicais, “evidencia a xenerosa dispoñibilidade dos 

laicos, dignos por iso de loanza”.46 

Na nosa Diocese o bispo D. José Diéguez Reboredo aprobou as 

celebración dominicais en ausencia de presbítero no ano 2003, despois de 

escoitar ao Consello de Presbiterio.47 

2. interpretar
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A implantación das ADAP nun territorio require: 

que os fieis estean rectamente instruídos sobre o sentido pleno da 

asemblea dominical.48 

A responsabilidade desta instrución catequética recae, segundo o mesmo 

Directorio, sobre o bispo e sobre o párroco.49 

 Coñecemos a existencia das Asembleas Dominicais en Ausencia de 

Presbítero? Sería necesario unha maior información e unha maior 

formación catequética sobre este tipo de celebracións?  

 se houbera necesidade, como valoramos a posibilidade de que se 

celebren na nosa comunidade? 

Os diáconos, en virtude do sacramento da orde, poden presidir estas 

celebracións. Senón os hai: 

poden ser designados outros laicos, homes e mulleres, que poden 

exercer esta función en base ao seu bautismo e á súa confirmación.50 

 Coñecemos e valoramos o diaconado permanente? 

 Coñecemos o proceso formativo que ofrece a Diocese para a 

preparación de segrares? 

A Apostolorum sucessores dicía sobre os dirixentes das ADAP: 

O Bispo deberá asegurarse, persoalmente ou mediante un delegado, de 

que os candidatos teñan as condicións idóneas. Poña gran coidado na 

formación destas persoas, a fin de que exerzan tales tarefas co adecuado 

coñecemento e con plena conciencia da propia dignidade. Provea, 

ademais, para que sexan apoiados por ministros sagrados responsables 

da cura de almas.51 

 Que cualidades debe ter a persoa que dirixa estas celebracións?  

 Coñecemos a alguén que podería reunir esas cualidades?  

3. elixir



36 

 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese do tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Cartel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

CRISTO, 

PAN DE VIDA 
Catequese sobre o cartel (Curso 2019-20) 

 

 

Ofrecemos unhas suxestións sobre o cartel que poden servir para un encontro, 

unha catequese ou simplemente unha breve explicación. 

A) Descrición do cartel 

A base do cartel é unha fotografía realizada para a ocasión por D. Santiago 

Vega López, sacerdote e artista gráfico. 

A imaxe ten unha lectura vertical. Sobre un fondo granate vemos, no plano 

superior, un cesto con cinco pans. Están difuminados, dando a entender 

que están aí coma nun transfondo, que pertencen á imaxe pero non son o 

centro da mesma.  

A imaxe central está ocupada por unha bola de pan partida en catro anacos, 

dispostos de tal maneira que debuxan unha cruz. 

Ambas imaxes, o cesto e a bola están divididas por unha frase que acaba por 

dar sentido a todo o conxunto: “Cristo, pan de vida”. 

B) Suxestións catequéticas 

Coméntanse os distintos elementos que conforman o cartel. 

 A cesta con cinco pans: 

Os cinco pans remítennos de maneira inmediata ao milagre da 

multiplicación do pan (Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 10-17; Xn 6,1-14): 

Este milagre -moi importante, tanto é así que o contan todos os evanxelistas- 
manifesta o poder do Mesías e, ao mesmo tempo, a súa compaixón: Xesús 
compadécese da xente. Ese xesto prodixioso non só permanece como un dos 
grandes signos da vida pública de Xesús, senón que anticipa o que será 
despois, ao final, o memorial do seu sacrificio, é dicir, a Eucaristía, 
sacramento do seu Corpo e do seu Sangue entregados para a salvación do 
mundo (FRANCISCO, Ángelus, 23-06- 2019). 
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Pero a acción de Deus, o milagre, non se podería obrar sen a cooperación 

humana: alguén doa o seu pan para compartilo co famento. Por iso este 

relato ten, tamén, unha clara dimensión caritativa, como xa subliñara San 

Xoán Paulo II: 

A multitude de famentos -constituída por nenos, mulleres, anciáns, 

emigrantes, prófugos e desocupados- eleva cara a nós o seu grito de dor. 
Implórannos, esperando ser escoitados. Como non facer atentos os nosos 
oídos e vixiantes os nosos corazóns, comezando a poñer a disposición 
aqueles cinco pans e aqueles dous peixes que Deus depositou nas nosas 
mans? Todos podemos facer algo por eles, levando a cada un a propia achega. 

Certamente isto esixe renuncias, que supoñen unha interior e profunda 
conversión. É necesario, sen dúbida, revisar os comportamentos 

consumistas, combater o hedonismo, opoñerse á indiferenza e a eludir as 
responsabilidades. (XOÁN PAULO II, Mensaxe de coresma, 1996). 

Este milagre fainos exclamar: “o pouco con Deus é moito, o moito sen 

Deus é nada!”. 
 

 O pan partido: 

O pan partido fainos lembrar o xesto de Xesús na Última Cea. Esa 

“fracción do pan” acabará sendo a primeira denominación da Eucaristía. 

Xesús «partiu o pan». Partir o pan para todos é principalmente a función do 
pai de familia, que en certa maneira representa con iso tamén a Deus Pai que, 
a través da fertilidade da terra, distribúe a todos nós o necesario para vivir. 

É tamén o xesto de hospitalidade coa que se fai partícipe do propio ao estraño, 
acolléndoo na comuñón de mesa. Partir e compartir: precisamente o 
compartir crea comuñón. Este xesto humano primordial de dar, de compartir 
e unir, adquire na Última Cea de Xesús unha profundidade de todo nova: El 

entrégase a si mesmo. A bondade de Deus, que se manifesta no repartir, 
convértese de xeito totalmente radical no momento en que o Fillo comunícase 
e repártese a si mesmo no pan. O xesto de Xesús transformouse así no 

símbolo de todo o misterio da Eucaristía: nos Feitos dos Apóstolos, e no 
cristianismo primitivo en xeral, «partir o pan» designa a Eucaristía. (Joseph 

Ratzinger, Jesús de Nazaret. Vol. III, p. 154). 

O pan partido, ao igual que os cinco pans, úrxenos a partir, compartir e 

repartir o noso pan: 
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As nosas comunidades, cando celebran a Eucaristía, han de ser cada vez máis 

conscientes de que o sacrificio de Cristo é para todos e que, por iso, a 
Eucaristía impulsa a todo o que cre nel a facerse «pan partido» para os 
demais e, xa que logo, a traballar por un mundo máis xusto e fraterno. 
Pensando na multiplicación dos pans e os peixes, habemos de recoñecer que 
Cristo segue exhortando tamén hoxe aos seus discípulos a comprometerse 
en primeira persoa: «dádelles vós de comer» (Mt 14,16). En verdade, a 
vocación de cada un de nós consiste en ser, xunto con Xesús, pan partido 

para a vida do mundo. (BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis, 88). 

Os catro anacos de pan, colocados de tal forma que debuxan unha cruz, 

fannos pensar na Última Cea, onde Xesús entregou o seu Corpo como 

anticipo da entrega na cruz: 

O Señor Xesús, facéndose pan partido para nós, verte sobre vós toda a 
misericordia e o seu amor, como fixo na cruz, para renovar o noso corazón, 
a nosa existencia e o noso modo de relacionarnos con El e cos irmáns. 
(Francisco, Audiencia, mércores 22-11-2017). 

 O lema: Cristo, pan de vida 

Xesús refírese a si mesmo dicindo: Eu son o pan da vida: quen vén onda min, non 

pasará fame (Xn 6, 35a). 

Este lema está en relación coas tres accións establecidas para o curso 

pastoral 2019-20, e que representan tres dimensións do pan:  

  O pan da Palabra que se comparte na escoita = Os Grupos Parroquiais; 

  O pan da comuñón eucarística = As Asembleas Dominicais en 

Ausencia de Presbítero; 

 O pan compartido con quen o necesita =  A axuda ás persoas migrantes. 
 

 O fondo: 

O fondo granate evoca distintas realidades: o sangue de Cristo que verte 

por nós (Cf. Lc22,20); co sangue dos mártires que deron testemuña da fe 

coa súa vida; co signo de realeza (púrpura) (Cf. Mc 15,17) que adorna aos 

que son fieis ao Señor. 
 

O pan dos anxos, convértese en pan dos homes 
Cousa marabillosa! Aliméntanse do Señor 
os pobres, os servos e os humildes. 
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  Cristo, pan de vida 

 

 

Pan de vida e pan do camiño 

alimento do que espera en ti, 

pan de vida que ben compartido 

é certeza que Deus vive en min. 

 

1. Palabra encarnada co “Si” en Nazaret 

 Palabra que agarda o presebre da fe. 

 O pan da Palabra que chega ata min 

 fermento do reino que aínda ha de vir.  

 

2.  Comede e bebede a Cristo Xesús, 

 seu corpo e seu sangue entregado na cruz. 

 Ti tóma-lo pan nas túas mans, meu Señor, 

 e faste alimento, manxar o mellor. 

 

3.  O pan para os cansos, o pan do perdón, 

 forteza do pobre e do pecador. 

 Quen come meu corpo permanece en min, 

 quen bebe o meu sangue renova o meu si. 
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Xesús, Bo Pastor,  

 suscita en todas as comunidades parroquiais  

 sacerdotes e diáconos,  

 relixiosos e relixiosas,  

 laicos consagrados e misioneiros, 

 segundo as necesidades do mundo enteiro,  

 ao que ti amas e queres salvar. 
 

Confiámosche en particular a nosa comunidade;  

 crea en nós o clima espiritual  

 que había entre os primeiros cristiáns,  

 para que podamos ser un cenáculo de oración  

 en amorosa acollida do Espírito Santo e dos seus dons. 
 

Asiste aos nosos Pastores e a todas as persoas consagradas.  

 Guía os pasos daqueles  

 que acolleron xenerosamente a túa chamada  

 e se preparan ás ordes sagradas  

 ou á profesión dos consellos evanxélicos. 
 

Volve a túa mirada de amor cara a tantos xoves ben dispostos  

e chámaos ao teu seguimento.  

Axúdalles a comprender que só en Ti  

poden realizarse plenamente. 
 

Confiando estes grandes intereses do teu Corazón  

á poderosa intercesión de María,  

Nai e modelo de todas as vocacións,  

suplicámosche que sosteñas a nosa fe  

coa certeza de que o Pai concederá  

o que Ti mesmo mandaches que pidamos. 

Amén.  

SAN XOÁN PAULO II 

 
oración final


