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Homilías

Ordenación de Diáconos 4 de Octubre 2020

Queridos hermanos:
La Palabra de Dios que ha sido proclamada nos habla de la viña del
Señor a la que estos jóvenes que van a ser ordenados diáconos han sido invitados a trabajar. También a ellos, como a aquellos labradores del Evangelio,
el Señor quiere enviarlos a cuidar de su viña. La primera lectura del libro de
Isaías nos dice que la viña del Señor es la casa de Israel de la que se esperaba
derecho y justicia, produciendo en cambio asesinatos y lamentos. La Iglesia,
nuestra madre, el nuevo Israel, sigue trasmitiendo la invitación del Señor a todos, especialmente a los jóvenes, para cuidar de la viña del Señor que somos
todo el Pueblo de Dios.
Estos jóvenes, llamados por el Señor a su viña, van a ser ordenados
diáconos y conviene considerar con atención qué grado de ministerio reciben.
Fortalecidos con el don del Espíritu Santo, ayudarán al Obispo y a su
presbiterio en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad, mostrándose servidores de todos. Como ministros del altar
proclamarán el Evangelio, prepararán el sacrificio y repartirán a los fieles el
Cuerpo y la Sangre del Señor.
Además, enviados por el Obispo, exhortarán tanto a los fieles como a
los infieles, enseñándoles la doctrina santa, presidirán las oraciones, administrarán el Bautismo, asistirán y bendecirán el Matrimonio, llevarán el Viático
a los moribundos y presidirán los ritos eclesiales.
Consagrados por la imposición de manos que sido heredada de los
Apóstoles, y vinculados al servicio del altar, ejercerán el ministerio de la
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caridad en nombre del Obispo o del párroco. Con el auxilio de Dios deben
entregarse de tal modo que todos reconozcamos en ellos a los verdaderos
discípulos de Aquel que no vino a ser servido, sino a servir.
A vosotros, queridos hĳos, que vais a ser ordenados diáconos, el Señor
os dio ejemplo para que , lo que él hizo, también lo hagáis vosotros. En vuestra condición de diáconos, es decir, de servidores de Jesucristo, que se mostró
servidor entre los discípulos, servid con amor y alegría tanto a Dios como a
los hombres y como nadie puede servir a dos señores, tened presente que toda
impureza o afán de dinero es servidumbre de los ídolos.
Vais a ser ordenados diáconos en un año importante para nuestra Diócesis. Catorce parroquias de la ciudad de Vigo están cumpliendo cincuenta años
de su fundación. La historia de estas comunidades parroquiales está llena
del extraordinario vigor de la vida cristiana en nuestra Iglesia diocesana. La
fuerza evangelizadora, la fidelidad al Evangelio y la capacidad transformadora de la realidad social de estas parroquias son un modelo extraordinario
para la renovación pastoral y misionera de la Iglesia que nos pide el Papa
Francisco. Necesitamos conocer de cerca su historia tan rica en logros pastorales y desde ahí abrirnos a una presencia nueva de la Iglesia y ser capaces,
como ellas lo fueron, de proclamar la fe de Jesucristo en el corazón de una
sociedad moderna y abierta. Hoy esta sociedad nuestra está siendo sometida
a tremendos dolores por los azotes de una pandemia que nos golpea a todos,
especialmente a los más frágiles, poniendo, a la vez, de manifiesto de forma
gravísima su incapacidad de reacción por la carencia de un liderazgo unido y
creíble. El Papa Francisco reclama ese liderazgo mundial, convocando para
ello a todos los hombres de buena voluntad, al tiempo que reiteradamente nos
pide a los cristianos que estamos llamados “ a reconocer en Cristo en cada ser
humano, a verlo crucificado en la angustia de los abandonados y olvidados de
este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta”, como nos dice en
su última Encíclica que hoy se ha hecho pública, “Hermanos todos”.
Para esta tarea de la viña de nuestra Diócesis necesitamos hoy más que
nunca de la cercanía y del apoyo insustituible de los laicos, pero para esta
pastoral gozosa y misionera que nos pide el Papa Francisco son imprescindibles así mismo pastores valientes y renovados por la fuerza transformadora
de Jesucristo.
En el año 2016 se aprobaba en Roma por la Congregación para el Clero
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la nueva Ratio fundamentalis instittutionis sacerdotalis, cuya adaptación a
España aprobó a su vez la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española en abril de 2019, bajo el título “ El don de la vocación presbiteral”.
Como se afirma al comienzo de este documento,” el don de la vocación al
presbiterado, sembrado por Dios en el corazón de algunos hombres, exige a
la Iglesia proponer un serio camino de formación al sacerdocio”.
Como nota característica de la nueva Ratio se subraya que” la formación de los sacerdotes es la continuación de un único camino discipular,
que comienza con el bautismo, se perfecciona en los otros sacramentos de la
iniciación cristiana, es reconocido como centro de la vida, en el momento del
ingreso al Seminario y continúa durante toda la vida”. Así pues, la formación,
inicial y permanente, debe ser comprendida en una visión integral.
Respecto a la etapa pastoral en la que ahora os encontráis, la Ratio la
llama “ de síntesis vocacional” “ al dar una peculiar importancia al tiempo
que transcurre entre la conclusión de la formación en el Seminario y la ordenación presbiteral, a fin de favorecer en el candidato una adecuada preparación previa a la ordenación”.
Estáis viviendo una etapa de vuestra formación que está en íntima
unión con el Seminario y , a la vez, abriéndoos a la entrada en el Presbiterio
diocesano. Ambas realidades, Seminario y Presbiterio, tienen que vivir en
profunda comunión. Para lo cual afirma la Ratio, citando a Pastores Dabo
Vobis, que “ desde el seminario mayor es preciso preparar la futura formación
permanente y fomentar el ánimo y el deseo de los futuros presbíteros en relación con ella, demostrando su necesidad, ventajas y espíritu, y asegurando las
condiciones para su realización “.
La finalidad de la etapa pastoral de vuestra formación sacerdotal, en
la que ahora os encontráis, es doble: se trata, por un lado, de insertaros en
nuestra vida pastoral con espíritu de servicio y asumiendo progresivas responsabilidades; por otro lado, habéis de esforzaros en adquirir una adecuado
formación, recibiendo un acompañamiento específico con vistas a la recepción del presbiterado.
Como el camino ordinario para alcanzar los objetivos de vuestra etapa
de pastoral, os invito a que con vuestros formadores y párrocos estudiéis y
meditéis, al tiempo que los ponéis en práctica, los contenidos y las propuestas
renovadoras de la Ratio que la Iglesia nos propone a todos los sacerdotes y se-
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minaristas. Vuestra determinación en este empeño será de gran provecho para vosotros y, además, de la mayor trascendencia para una adecuada
recepción de este importantísimo documento eclesial en nuestra Diócesis.
Todos los aquí presentes, sacerdotes y fieles, invocamos sobre vosotros
las bendiciones del Señor para que el ministerio del diaconado que vais a
recibir siga configurando vuestra vida con nuestro Señor Jesucristo, maestro
y pastor.
Que la Santísima Virgen, nuestra madre, nos proteja a todos y guie los
pasos de estos nuevos diáconos en su entrega incondicional a la Iglesia.
+ Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Tui-Vigo
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Homilias

Ordenación de diáconos 4 de outubro de 2020

Queridos irmáns:
A Palabra de Deus que foi proclamada fálanos da viña do Señor á que
estes mozos que van ser ordenados diáconos foron convidados a traballar.
Tamén a eles, como a aqueles labradores do Evanxeo, o Señor quere envialos
a coidar do seu viña. A primeira lectura do libro de Isaías dinos que a viña
do Señor é a casa de Israel da que se esperaba dereito e xustiza, producindo
en cambio asasinatos e queixumes. A Iglesia, a nosa nai, o novo Israel, segue
transmitindo a invitación do Señor a todos, especialmente aos mozos, para
coidar da viña do Señor que somos todo o Pobo de Deus.
Estes mozos, chamados polo Señor ao seu viña, van ser ordenados
diáconos e convén considerar con atención que grao de ministerio reciben.
Fortalecidos co don do Espírito Santo, axudarán ao Bispo e ao seu
presbiterio no anuncio da palabra, no servizo do altar e no ministerio da caridade, mostrándose servidores de todos. Como ministros do altar proclamarán
o Evanxeo, prepararán o sacrificio e repartirán aos fieis o Corpo e o Sangue
do Señor.
Ademais, enviados polo Bispo, exhortarán tanto aos fieis como aos
infieis, ensinándolles a doutrina santa, presidirán as oracións, administrarán o
Bautismo, asistirán e bendirán o Matrimonio, levarán o Viático aos moribundos e presidirán os ritos eclesiais.
Consagrados pola imposición de mans que sido herdada dos Apóstolos,
e vinculados ao servizo do altar, exercerán o ministerio da caridade en nome
do Bispo ou do párroco. Co auxilio de Deus deben entregarse de tal modo que
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todos recoñezamos neles aos verdadeiros discípulos daquel que non veu ser
servido, senón a servir.
A vós, queridos fillos, que ides ser ordenados diáconos, o Señor deuvos
exemplo para que , o que el fixo, tamén o fagades vós. Na vosa condición de
diáconos, é dicir, de servidores de Xesucristo, que se mostrou servidor entre
os discípulos, servide con amor e alegría tanto a Deus como aos homes e
como ninguén pode servir a dous señores, tede presente que toda impureza
ou afán de diñeiro é servidume dos ídolos.
Ides ser ordenados diáconos nun ano importante para a nosa Diocese.
Catorce parroquias da cidade de Vigo están a cumprir cincuenta anos da súa
fundación. A historia destas comunidades parroquiais está chea do extraordinario vigor da vida cristiá na nosa Igrexa diocesana. A forza evanxelizadora,
a fidelidade ao Evanxeo e a capacidade transformadora da realidade social
destas parroquias son un modelo extraordinario para a renovación pastoral
e misioneira da Igrexa que nos pide o Papa Francisco. Necesitamos coñecer
de preto a súa historia tan rica en logros pastorais e desde aí abrirnos a unha
presenza nova da Igrexa e ser capaces, como elas o foron, de proclamar a
fe de Xesucristo no corazón dunha sociedade moderna e aberta. Hoxe esta
sociedade nosa está a ser sometida a tremendas dores polos azoutes dunha
pandemia que nos golpea a todos, especialmente aos máis fráxiles, poñendo,
á vez, de manifesto de forma gravísima a súa incapacidade de reacción pola
carencia dun liderado unido e crible. O Papa Francisco reclama ese liderado
mundial, convocando para iso a todos os homes de boa vontade, á vez que
reiteradamente pídenos aos cristiáns que estamos chamados “ a recoñecer en
Cristo en cada ser humano, a velo crucificado na angustia dos abandonados
e esquecidos deste mundo, e resucitado en cada irmán que se levanta”, como
nos di na súa última Encíclica que hoxe se fixo pública, “Irmáns todos”.
Para esta tarefa da viña da nosa Diocese necesitamos hoxe máis que
nunca da proximidade e do apoio insubstituíble dos laicos, pero para esta
pastoral gozosa e misioneira que nos pide o Papa Francisco son imprescindibles así mesmo pastores valentes e renovados pola forza transformadora de
Xesucristo.
No ano 2016 aprobábase en Roma pola Congregación para o Clero o
nova Cociente fundamentalis instittutionis sacerdotalis, cuxa adaptación a
España aprobou á súa vez a Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal
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Española en abril de 2019 baixo o título “ O don da vocación presbiteral”.
Como se afirma ao comezo deste documento,” o don da vocación ao presbiterado, sementado por Deus no corazón dalgúns homes, esixe á Iglesia propoñer un serio camiño de formación ao sacerdocio”.
Como nota característica do nova Cociente sublíñase que” a formación dos sacerdotes é a continuación dun único camiño discipular, que comeza co bautismo, perfecciónase nos outros sacramentos da iniciación cristiá,
é recoñecido como centro da vida, no momento do ingreso ao Seminario e
continúa durante toda a vida”. Así pois, a formación, inicial e permanente,
debe ser comprendida nunha visión integral.
Respecto a a etapa pastoral na que agora vos atopades, a Cociente
a chama “ de síntese vocacional” “ ao dar unha peculiar importancia á vez
que transcorre entre a conclusión da formación no Seminario e a ordenación
presbiteral, a fin de favorecer no candidato unha adecuada preparación previa
á ordenación”.
Estades a vivir unha etapa da vosa formación que está en íntima unión
co Seminario e , á vez, abríndovos á entrada no Presbiterio diocesano. Ambas
as realidades, Seminario e Presbiterio, teñen que vivir en profunda comuñón.
Para o que afirma a Cociente, citando a Pastores Dabo Vobis, que “ desde o
seminario maior é preciso preparar a futura formación permanente e fomentar
o ánimo e o desexo dos futuros presbíteros en relación con ela, demostrando
a súa necesidade, vantaxes e espírito, e asegurando as condicións para a súa
realización “.
A finalidade da etapa pastoral da vosa formación sacerdotal, na que
agora vos atopades, é dobre: trátase, por unha banda, de inserirvos na nosa
vida pastoral con espírito de servizo e asumindo progresivas responsabilidades; doutra banda, habedes de esforzarvos en adquirir unha adecuado formación, recibindo un acompañamento específico con vistas á recepción do
presbiterado.
Como o camiño ordinario para alcanzar os obxectivos da vosa etapa
de pastoral, convídovos a que cos vosos formadores e párrocos estudedes
e meditedes, á vez que os poñedes en práctica, os contidos e as propostas
renovadoras da Cociente que a Iglesia proponnos a todos os sacerdotes e seminaristas. A vosa determinación neste empeño será de gran proveito para
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vós e, ademais, da maior transcendencia para unha adecuada recepción deste
importantísimo documento eclesial na nosa Diocese.
Todos os aquí presentes, sacerdotes e fieis, invocamos sobre vós as bendicións do Señor para que o ministerio do diaconado que ides recibir siga
configurando a vosa vida co noso Señor Xesucristo, mestre e pastor.
Que a Santísima Virxe, a nosa nai, protéxanos a todos e guie os pasos
destes novos diáconos na súa entrega incondicional á Igrexa.
+ Luís Quinteiro Fiuza
Bispo de Tui-Vigo
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Axenda Episcopal
Día
1

- Audiencias nas dependencias do bispado ás 11:00 horas.

2

4

- Entrevista no programa de Cope “El espejo” ás 13:30 horas.
- Eucaristía e Confirmacións no colexio “Compañía de María” ás
19 horas.
- Asistencia ó acto de entrega de galardóns “Vigueses distinguidos” no Auditorio “Mar de Vigo” ás 19:00 horas..
- Ordenacións de diáconos na S.I.C. de Tui ás 18:00 horas.

7

- Audiencias nas dependencias do bispado de 10:30 a 13:30 horas.

8

- Reunión cos capeláns hospitalarios nas dependencias do Bispado ás 12:30..
- Consello Episcopal ás 10:30 horas..

3

9
10
14

22

23
24

27

- Eucaristía de toma de posesión do novo párroco de Santo Cura
de Ars en Vigo ás 18:00 horas..
- Audiencias nas dependencias do bispado ás 11:00 horas.
- Confirmacions na Concatedral-Basílica de mozos do Colexio
Montecastelo ás 19:30 horas.
- Audiencias nas dependencias do bispado ás 11:00 horas.
- Confirmacions na Concatedral-Basílica de mozas do Colexio
Acacias ás 19:30 horas.
- Audiencias ás 11 horas.
- Eucaristía na parroquia do Corazón de María con motivo do 150
aniversario do faelecemento de Santo Antonio María Claret ás
20:30 horas10:30 horas.
- Eucaristía de inauguración do curso de Vida ascendente na parroquia da Sagrada Familia de Vigo ás 11 horas.
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Día
28
29

30

- Audiencias nas dependencias do bispado de 10:30 a 13:30
horas.
- Eucaristía de clausura dos actos do 50 aniversario da creación
canónica de 14 parroquias de Vigo, na Concatedral-Basilica ás
20:00 horas.
- Consello Episcopal ás 10:30 horas.
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18

Nomeamentos
O Señor Bispo asinou os seguintes nomeamentos:
1 de outubro.
Fr. Edgardo César Quintana, OP, vicario parroquial da parroquia de
O Cristo da Victoria de Vigo.
D. Juan Luis Martínez Diz y D. Santiago Manuel Fernández Alarcón,
capellanes de la Residencia “ San Telmo” de las Hermanas de los Ancianos
Desamparados de Tui.
15 de outubro.
D. Juan Carlos Alonso Gómez, párroco de San Xoán Bautista de Vigo
(San Xoán do Monte) por seis anos, continuando coa que xa ven atendendo.
D. Manuel Joaquín de Santiago González, párroco de San Bartolomé
das eiras por seis anos, continuando coa que xa ven atendendo.
D. Avelino Baquero Alonso, párroco de san Miguel de Tabagón por
seis anos, continuando coa que xa ven atendendo.
D. Sebastián Castro Miranda, adscrito á parroquia de San Paio de
Navia.
Fr. Umberto González Carballal, OFM, adscrito á parroquia de Santa María de O Porriño.
D. Xosé Manuel Pereira Vidal e D. Manuel Salcidos González,
membros colaboradores da Vicaría do Clero.
D. Gabriel Gómez García, diácono adscrito á parroquia do Sagrario
da Catedral de Tui.
D. Jesús García Lourido, diácono adscrito á parroquia de O Sagrado
Corazón de Xesús de Vigo.
29 de outubro.
D. Juan José Perea de la Quintana, miembro de la Prelatura del Opus
Dei, cooperador religioso del hospital Povisa de Vigo.

VIGAIRÍA DE
PASTORAL

outubro 2020

CATEQUESE (DOG DO 21-10-2020)
Na catequese nas salas ou aulas:
Os grupos quedan reducidos a 5, incluído o catequista.
Na catequese no templo parroquial, pódese:

Dividir aos catequizandos en grupos de 5
Os grupos deben manter entre si 3 m. de distancia.
Se o templo ten un corredor central o/a catequista pode situarse nel
e impartir catequese a dous grupos, un á dereita e outro á esquerda.
Non se pode superar o 50% da capacidade do templo.
Catequese conxunta no templo parroquial.
Os catequizandos sentan como se fora nun acto de culto.
Non se pode superar o 50% da capacidade máxima do templo.

Reunións de pais ou catequistas
Se se fan nunha sala, 5 incluído o guía ou monitor.
Se se fan no templo, non se pode superar o 50% da capacidade permitida.

E SEMPRE:
MANTER A DISTANCIA DE SEGURIDADE INTERPERSOAL (1,5 M.)
USAR MÁSCARA FACIAL
USAR XEL HIDROALCÓLICO
DESINFECTAR E VENTILAR OS ESPAZOS USADOS
SINALAR ENTRADAS E SAÍDAS
EVITAR AGLOMERACIÓNS

Estas disposicións estarán en vigor en 15 días

20

Boletín Oficial Bispado de Tui-Vigo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PUBLICADAS NO DOG O 21-10-2020
Lugares de culto
50% da súa capacidade, e deberá publicarse en lugar visible.
Non se poderá utilizar o exterior para a celebración de actos de culto.
Hai que seguir mantendo as medidas de distancia, máscara, xel e desinfección.
Cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas
50% da súa capacidade.
Equipárase ás vodas: comuñóns, confirmacións, funerais, etc.
Deberanse evitar as aglomeracións á entrada e saída.
Enterros
No cemiterio máximo de 25 persoas, entre familiares e achegados.
Festas e verbenas
Quedan suspendidas as festas e verbenas.

Conferencias, encontros, reunións, congresos e actos similares
Pódense celebrar sen superar o 50% da capacidade permitida.
Límite máximo de 60 persoas.
Catequese
Catequese nas salas ou aulas. Os grupos da catequese quedan reducidos a cinco
catequizandos máis o catequista.
Hai que seguir mantendo as medidas de distancia, máscara, xel e desinfección.
Catequese no templo parroquial dividindo aos catequizandos en grupos de 5
Os grupos deben manter entre si tres metros de distancia.
Se o templo ten un corredor central a catequista pode situarse nel e impartir
catequese para dous grupos, un situado na ringleira dereita e outro na esquerda.
En calquera caso nunca se pode superar o 50% da capacidade permitida.
Catequese conxunta no templo parroquial.
Os catequizandos sentan como se fora nun acto de culto.
Non se pode superar o 50% da capacidade máxima do templo.
Persoas maiores de 75 anos
Maiores de 75 anos ou en situación de risco.
Evitar as concentración de persoas na vía pública e en espazos abertos ao público.
Estas disposicións estarán en vigor 15 días
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15 de outubro.

NOTA DA VIGAIRÍA DE PASTORAL SOBRE AS FESTAS
DE SANTOS E DEFUNTOS

Ante as próximas festas de Santos e defuntos recordamos desde a Vigairía de pastoral algunhas orientacións:
Culto nas Igrexas:
Seguir cumprindo coas condicións que xa se están empregando nos
templos parroquiais: capacidade, distancia, máscara, xel hidroalcólico, desinfección, etc.
Culto nos Cemiterios:
Valorar se neste momento e nestas circunstancias se poden ter actos nos
cemiterios. En todo caso, é obrigatorio solicitar permiso por escrito ás autoridades municipais para realizar culto no exterior, aínda que o cemiterio sexa
de titularidade parroquial.
Ademais, se se pensa ter algún acto no cemiterio sería bo distancialo
dos actos do templo parroquial para evitar aglomeracións e facilitar que unhas
persoas poidan asistir a un acto de culto e outras a outro.
Nos cemiterios de propiedade parroquial convén ofrecer un amplo horario de apertura e poñer carteis indicando: capacidade máxima, obriga de
gardar a distancia de seguridade e de usar a máscara facial.
E se houbera dúas portas sinalar unha de entrada e outra de saída; no
caso de que só exista un acceso pódese marcar no chan o sentido de entrada
e de saída.
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E ademais:
Ao coincidir este ano o día 1 de novembro en Domingo, pódense repartir as celebracións entre o sábado, domingo e luns, para intentar evitar
masificacións.
Lembrarlle aos fieis que para orar polos defuntos non é preciso facelo
no cemiterio, pódese rezar desde a propia casa. A Delegación de Liturxia
ofrecerá un material para a oración polos defuntos que se pode descargar,
imprimir ou compartir nas redes sociais da parroquia.
Convén neste ano orar de maneira especial polos que finaron a causa
da pandemia e tiveron que ser enterrados en circunstancias excepcionais con
gran dor das familias.
Estas indicacións están supeditadas ao que as autoridades sanitarias
poidan determinar en calquera momento.
No Deus da Vida recibide un cordial saúdo.
Vigo, 15 de outubro de 2020.
J. Vidal, Vigairo de pastoral
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INAUGURACIÓN CO DURSO 2020-21 NO I. T. SAN XOSÉ

O Instituto Teolóxico San Xosé inaugurou o curso académico 20202021, este mércores 30 de setembro. Comezou este acto cunha eucaristía presidida polo bispo D. Luis, na que remarcou especialmente a importancia de
profundar na Palabra de Deus, centro da nosa vida e instrumento para coñecer
a Jesús; e no coñecemento da tradición da Iglesia, universal e local. Tamén
animou aos presentes para preocuparse por realizar unha avaliación continua
das metodoloxías de avaliación, que deben axudar a alentar aos alumnos.
Ó rematar a celebración eucarística prosegiuse co acto académico, no
que, Don Antonio Menduiña, director do IT San Xosé, saudou aos presentes
convidándoos a lembrar a fraxilidade coa que foi creado o ser humano. «Asumindo a nosa fraxilidade e febleza, traballando desde a humildade queremos
ser fieis á Palabra de Deus e tamén como comunidade educativa e eclesial
aprender a escrutar vos signos destes tempos difíciles», declarou o director.
Tras a lectura da memoria do curso anterior, marcado especialmente
pola interrupción das clases presenciais provocada pola chegada do COVID.-19, don Avelino Bouzón impartiu a lección inaugural “Achega do Privilexio de dona Pega, vinculado coa restauración de Tui e a teoría de xénero”. Acto seguido, don Guillermo Juan Morado presentou o volume 12-13 do
Telmus, Anuario do Instituto Teolóxico San José e do Seminario Maior San
José de Vigo.
Finalmente, o bispo, don Luís, deu por inaugurado o curso académico
convidando os presentes a revalorizar a «fermosa realidade» na que se converteu o I. T. San Xosé, que conta con profesores de referencia, no campo da
formación teolóxica. Tamén, incidiu e animou a potenciar a formación dos
laicos da Diocese.
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CONVIDADOS A DESATAR A CREATIVIDADE PARA CELEBRAR O DOMUND 2020

Como cada ano, a Igrexa prepárase para celebrar o Domingo Mundial
das Misións, máis coñecido como DOMUND, que será o próximo 18 de outubro. Debido ás restricións sanitarias provocadas polo coronavirus, moitas das
actividades habituais foron canceladas, por exemplo o envío de sobres para as
colectas ou dípticos informativos acerca da xornada.
Xa que este ano toca vivir esta camapaña dun xeito novo, convídase
a plasmar a través de fotografías ou vídeos os xestos conmemorativos desta xornada (como Eucaristías, oracións ou vixilias da luz, entre outros), co
obxectivo de crear unha memoria do DOMUND 2020.
Obras Misionales Pontificias ( OMP) pon ao dispor de catequistas e
profesores recursos dixitais a través das súas webs, co que poder traballar
o lema da xornada deste ano, “Aquí estou, envíame”. Devanditos recursos
poden consultarse nas seguintes ligazóns:
• Web diocesana de Misións: http://misionestuivigo.blogspot.com/
• Recursos para profesores: https://www.omp.es/recursos- domund-para-profesores/
• Web de OMP con información: https://www.omp.es/domund/
• Web do DOMUND con información sobre a xornada: https:// domund.
es/
• Descarga materiais da campaña: https://www.omp.es/prensa/
Este ano, ademais, o DOMUND estrea web propia cunha iniciativa para
colaborar economicamente na xornada, “CorrePorElDomund” é o título desta
iniciativa.
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CEAS ALFA, UNHA PROPOSTA DE EVAMXELIZACIÓN
DENDE E PARA OS XÓVENES

A delegación de Pastoral Xuvenil da nosa Diocese puxo en marcha
unha iniciativa de nova evanxelización na cidade de Vigo: as ceas Alpha.
O pasado martes, 6 de outubro, os mozos organizaron as ceas nos locais da
igrexa parroquia de San José Obreiro e Santa Rita.
Na nosa Diocese, Alpha está enfocado ao ámbito xuvenil e universitario, con invitados que van desde os 18 ata os 30 anos. Debido á situación de
crise sanitaria que estamos a vivir, o aforo foi limitado e a continuidade da
actividade está suxeita ao avance da pandemia.
O obxectivo desta iniciativa baséase en achegar a realidade cristiá a
persoas afastadas da Igrexa. Partindo da premisa de que o home moderno
non se fai preguntas, Alpha pretende suscitar nos participantes o interese por
exporse cuestións sobre o mundo e a vida.
O formato consta de oito sesións consecutivas dividas nunha cea, unha
charla e un debate. Cada semana, os participantes teñen a oportunidade de
profundar en diversos aspectos da relixión, tratando de responder as preguntas expostas polos relatores tales como “cal é o sentido da vida?”, “quen é
Jesús?”, “por que morre Jesús?” ou “existe o mal?”.
O éxito de Alpha reside na gratuidade da proposta (os invitados acoden
a custo cero) e na actitude de acollida, de modo que os participantes poidan
sentir a liberdade e a confianza para expresarse con sinceridade as súas dúbidas.
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Cando e onde nace Alpha?
Alpha foi deseñado como un curso de curta duración pola igrexa Holy
Trinity rompton de Londres. En 1990, Nicky Gumbel fu nomeado encargado
do curso en HTB e descubriu que moita xente que estaba fóra da Igexa quería
explorar a fe cristiá. Na actualidade, Alpha utilízase en todas as partes da
igrexa a nivel mundial, incluíndo a igrexa Católica, a igrexa Ortodoxa e as
principais denominacións protestantes.
En España, o equipo Alpha ofrece cursos de formación para parroquias,
movementos, delegacións diocesanas ou colexios, a través da súa web. Ademais, veñen realizando para diferentes grupos de idade: mozos, universitarios
ou matrimonios. A nivel mundial, desenvolvéronse ceas Alpha específicas
para centros penal ou centros educativos.
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ACTO DE INAUGURACIÓN DO CURSO NO SEMINARIO
MENOR “SAN PAIO” DE TUI

O domingo 19 de outubro, o Seminario Menor de Tui celebraba a inauguración do novo curso 2020-2021, cunha Eucaristía que deu comezo ás seis da
tarde. Con motivo do COVID-19, o aforo estivo limitado aos seminaristas e
os seus familiares (pais e irmáns), ao claustro de profesores e ao equipo de
formadores.
O reitor do centro, Antonio Menduiña, quen presidiu a celebración, lembrou
aos presentes que Deus faise presente en todas as circunstancias das nosas vidas: na familia, no lecer ou no traballo. Neste sentido, insistiu na importancia
de manifestar noso ser cristián a través das obras cotiás, non só na oración.
A Eucaristía coa que se inauguraba este curso convertíase nunha manifestación da fraternidade e a familiaridade, que se busca transmitir no Seminario
Menor, non só entre os alumnos senón tamén entre as súas familias, xunto con
todo o persoal que traballa no centro. Así o declaraba o reitor.
Esta inauguración chega tras un comezo de curso especial, que provocou o
atraso da entrada dos alumnos nas aulas por mor da pandemia e a remodelación de gran parte das instalacións para adaptalas ás normas de hixiene e
seguridade estipuladas pola Consellería de Sanidade.
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MANS UNIDAS DE TUI-VIGO PARTICIPA NO CICLO DE
ENCONTROS VIRTUAIS #ConectaPobreza

A delegación de Mans Unidas da Diocese de Tui-Vigo participa no ciclo de encontros virtuais “Sábados online. Mozos de Mans Unidas #ConectaProbreza”. Trátase dun plan online para mozos de entre 18 e 35 anos, no que
poderán compartir as súas inquietudes sobre o cambio climático, a pobreza
ou a inxustiza.
A iniciativa creouse por mor da iniciativa Enlázache pola Xustiza “Se
coidas o planeta, combates a pobreza” e con ocasión do Ano de Laudato Si,
no 5º aniversario da publicación desta encíclica social e ecolóxica do noso
Papa Francisco. O seu obxectivo é compartir experiencias e expoñer temas
actuais de interese relacionados cos nosos estilos de vida e pegada ecolóxica,
as súas repercusións no planeta e nas persoas máis pobres. Posteriormente,
culminarase cun encontro presencial na primavera de 2021, a condición de
que a situación sanitaria permítao.
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50 ANOS DEDICADOS Á MISIÓN MARCADA POLO
ESPÍRITO DE ANTONIO MARÍA CLARET

Onte, sábado 24 de outubro, a parroquia do Inmaculado Corazón de
María de Vigo estaba dobremente de aniversario. Por unha banda celebraba
as súas vodas de ouro, os 50 anos de historia desde a creación do templo parroquial en 1970. Polo outro, cumpríanse 150 anos desde a morte de Antonio
María Claret, pai fundador dos Misioneiros Hĳos do Inmaculado Corazón de
María que dan nome á parroquia.
2020 queríase converter nun ano de gran celebración para esta comunidade parroquial coordinada polo pai Alfredo García, párroco e relixioso claretianos en Vigo. Vaticinábase un tempo de reflexión acerca da importancia
da misión, con talleres, retiros e outras actividades repartidas aos longo de
todo o ano. O coronavirus trunco todos os plans.
No medio da recente entrada na Fase 2 en toda Galicia, co 50% do aforo
dispoñible no templo e unha borrasca de nome Bárbara, o Corazón de María
acolleu a celebración da Eucaristía presidida polo noso bispo, Luís Quinteiro Fiuza, quen lembrou aos presentes a importancia da misión da Igrexa
á evanxelización, da cal esta parroquia foi testemuño desde a súa creación,
grazas tamén ao carisma de San Antonio María Claret.
Ao finalizar a celebración, Alfredo García agradeceu o labor dos seus
antecesores e o compromiso dos laicos colaboradores da parroquia a quen
convidou a abrir novos camiños, os xa imaxinados e os que quedan por descubrir.
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VIDA ASCENDENTE INAUGUROU
O NOVO CURSO PASTORAL

Vida Ascendente inaugurou un novo curso pastoral coa celebración da
Eucaristía, presidida polo noso bispo, Luís Quinteiro Fiuza, o martes 27 de
outubro de 2020, no templo parroquial da Sacra Familia de Vigo.
A pesar do contexto socio-sanitario que estamos a vivir e que afecta
especialmente a este movemento diocesano, o bispo, Luís Quinteiro, alentou
aos presentes para difundir a mensaxe de esperanza que Jesús anuncia no
Evanxeo, para demostrar que a vida ten sentido a pesar das circunstancias.
Neste sentido, resaltou a achega extraordinaria en calquera campo ou situación que exercen as persoas maiores cando viven a súa vida tranquilamente
á luz da fe.
Ao final da Eucaristía, Marisa Vidal, presidenta de Vida Ascendente,
dirixiu unhas palabras aos animadores lembrándolles que eles son o motor do
movemento, que sen eles o grupo non camiña, non avanza.
Ademais da celebración litúrxica, o grupo programara unha serie de
actos formativos e charlas para o día de onte que se cancelaron debido ás
novas restricións estipuladas polo Goberno español, nas que se prohibían as
reunións de máis de cinco persoas non conviventes.
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CLAUSURA DO CINCUENTENARIO DAS 14 PARROQUIAS DA CIDADE

O día 29, a Concatedral-Basílica de Santa María de Vigo acollía a celebración de clausura do Cincuentenario das 14 parroquias da cidade, que
presidía o noso bispo, Luís Quinteiro Fiuza, acompañado do Vigairo de Pastoral e os actuais párrocos cuxas comunidades están de aniversario: San Juan
de Ávila, Santo Cura de Ars, Sampaio de Lavadores, Santa Teresa de Jesús,
Santa Lucía, A nosa Señora da Soledad, A nosa Señora do Rocío, San Pablo,
o Carmen, o Perpetuo Socorro, María Auxiliadora, San Francisco Javier, Nai
do Bo Pastor e Corazón de María.
O bispo, Luís Quinteiro, manifestou durante a celebración que a fundación destas 14 parroquias viguesas continúa constituíndo un torrente de vida
para toda a cidade, creando novas comunidades dinámicas capaces de evangelizar e crear espazos de convivencia. Neste sentido, lembrou que a vida
cristiá non nace dunha actitude ética ou unha idea, senón do encontro con
Xesucristo capaz de marcar novos horizontes, e exhortou aos párrocos para
crear espazos de encontro que manifesten a mensaxe da Evangelii Gaudium
do papa Francisco.
O Delegado Diocesano para a celebración dos 50 anos da creación dalgunhas parroquias na cidade de Vigo, Alberto Cuevas, explicou que, debido
á pandemia, todos os actos previstos para a celebración do Cincuentenario
víronse cancelados. Esta celebración litúrxica pon fin á conmemoración do
50 aniversario da creación destas 14 parroquias, cuxa data oficial do seu nacemento é o 31 de outubro.
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