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A celebración do día da Igrexa Diocesana 
é unha ocasión para dar a coñecer o que somos. 
E como di o lema deste ano: “somos o que ti nos 
axudas a ser”. 

A Diocese de Tui-Vigo é unha realidade 
eclesial na que celebramos a fe e colaboramos os 
crentes que formamos parte dela. Bispo, sacerdotes, 
relixiosos e fieis cristiáns formamos unha familia 
na que todos sentimos acollidos e enviados. Unha 
familia que comparte a fe, os  sacramentos, o 
coidado dos irmáns e a misión de  evangelizar que o 
Señor Xesucristo confiounos. Nada do que facemos 
podémolo levar a cabo sós. Necesitamos a 
axuda, o apoio e o coidado dos irmáns. Por 
iso podemos dicir con verdade que “ somos 
o que ti nos axudas a ser”.

Despois da graza de Deus, o que 
fai posible a misión da nosa Diocese é a 
entrega xenerosa das persoas. Esta é nosa 
gran riqueza e a gran esperanza para o 
futuro. As nosas parroquias están cheas de 
persoas con ganas de servir e habemos de 
pedirlle ao Señor que descubran a alegría 
do Evanxeo para poñer en marcha unha 
nova  evangelización. Neste sentido hai 
algo que me dá voltas na cabeza e que me 
leva a preguntarme por que  ao noso lado 
hai tantas persoas cheas de vitalidade e de 
valores humanos ás cales non lles interesa 
a Igrexa. Comprendo que a fe é un misterio, 
aínda que penso tamén que na Igrexa 
non poñemos moitas veces a ilusión que 
deberiamos en contaxiar a forza e a alegría 
da fe.

Non se pode mirar ao futuro con confianza 
se non apreciamos o que temos. Somos herdeiros 
dunha historia que configurou vidas marabillosas 
na alegre profesión da fe de Xesucristo. Isto ninguén 
o pode negar e moitas desas vidas seguen aí ao 
noso lado, formando ese formidable tesouro “dos 
santos da porta de á beira”, en feliz expresión do 
Papa Francisco. Penso nos catequistas das nosas 
parroquias, nos esforzados voluntarios da caridade, 
nas persoas que sosteñen á Diocese coas súas 
axudas, nos pais que seguen educando na fe á súa 
familia no medio dunha sociedade indiferente, 
nos enfermos cuxo dor está iluminado pola  fe e a 
esperanza e penso, como non, nos nosos sacerdotes 

e relixiosos que son o maior regalo que Deus nos fai.

O principio dunha vida sa é o agradecemento. 
Dicía Bernardo de  Chartres, alá no século  XI, 
que  nós podemos ver un pouco máis aló que 
os nosos predecesores porque somos ananos 
ergueitos sobre as costas de xigantes. Sen esa 
adecuada perspectiva a vida vólvese confusa. Por 
iso nosa Diocese de Tui-Vigo ten que ver máis aló 
agradecendo todo o que recibiu e segue recibindo 
cada día. Temos un potencial humano e espiritual 
que nos sostén  e que un día como este da Igrexa 
Diocesana ha de ser valorado e agradecido.

Á beira do impagable agasallo de tantas 
persoas xenerosas, a nosa Diocese de Tui-Vigo conta 
cuns medios materiais que son indispensables 
para toda acción humana e eclesial. Os nosos fieis 
e persoas de toda condición sostéñennos co apoio 
material e económico. Non somos unha Diocese 
rica e podemos levar a cabo tantos proxectos 
pastorais e  caritativos porque sodes moitos os que 
confiades nesta Igrexa de Tui-Vigo e apoiádela coas 
vosas achegas voluntarias. Neste día queremos 
agradecervos a todos a vosa xenerosidade e 
pedirvos que renovedes esa confianza na Diocese  
para que podamos seguir crecendo como igrexa 

viva e  samaritana.

O agradecemento esixe 
transparencia e credibilidade. 
Queremos cumprir con todas 
as formalidades que este 
obxectivo require e neste camiño 
seguiremos fortalecendo o bo 
facer das nosas comunidades 
parroquiais. 

Sei que os tempos son 
difíciles para a xenerosidade, pero 
dos momentos de crises sairemos 
todos xuntos cun profundo 
exercicio da solidariedade. Con 
ela a sociedade descubrirá os 
valores morais que a han de 
fortalecer fronte á adversidade. 
Neste contexto de axuda mutua, 
a Iglesia ten a gran misión de 
compartir a súa fe con todo ser 

humano ao que non pode deixar tirado na desgraza 
porque a palabra definitiva de Deus para o mundo 
é o amor.

Para seguir facendo o camiño da Igrexa 
na nosa Diocese de Tui-Vigo desexamos seguir 
contando contigo porque temos claro que “ somos 
o que ti nos axudas a ser”.

   +Luis Quinteiro Fiuza. 
   Bispo de Tui-Vigo.  
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