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Nota

Nota ante a traxedia mariñeira en Portosín, A
Coruña (Trad. Propia).

Novamente a traxedia afectou á xente mariñeira. Sobre as 14:00

horas do día de onte, xoves 17 de xuño, o cerqueiro de Portosín « Sempre

Güeto» volvou con dez tripulantes a bordo a 2,2 millas de San Andrés de

Teixido, preto de Cedeira, A Coruña, cando regresaban de faenar na costa

do Cantábrico, oito mariñeiros foron rescatados con vida e outros dous

pereceron no naufraxio.

Encomendamos hoxe á gran misericordia do bo Pai Deus as vidas

destes fillos que pagaron coa súa vida o duro exercicio da nobre profesión

das xentes da mar nestes tempos de crise.

Portosín canta todos os anos na festa da Virxe do Carmen, en

memoria de todos os mariñeiros náufragos a «Salve Mariñeira» para

pedirlle á Virxe a súa protección. E a continuación, os barcos, decorados,

saen en procesión pola ría tras o barco que ten a honra de encabezar cada

ano a imaxe da Virxe do Carmen. Este ano, coa «Salve Mariñeira»

encomendaremos de novo a estes dous mariñeiros falecidos.
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Unha vez máis pedimos para as súas familias a máxima protección

social posible á vez que lembramos a toda a sociedade a dureza do traballo

dos homes do Mar, con xornadas longas e difíciles, sempre coa incerteza

do tempo, sempre coa angustia “dos golpes do mar”.

Contade coa oración de todo o Apostolado do Mar, coa dos seus

responsables e coa de toda a Igrexa.

+ Luis Quinteiro Fiuza

Obispo de Tui-Vigo e promotor “Stella Maris”

(Apostolado del Mar)
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Nota ante la tragedia marinera en Portosín, A
Coruña.

Nuevamente la tragedia ha afectado a la gente marinera. Sobre las

14:00 horas del día de ayer, jueves 17 de junio, el cerquero de Portosín

«Sempre Güeto» volcó con diez tripulantes a bordo a 2,2 millas de San

Andrés de Teixido, cerca de Cedeira, A Coruña, cuando regresaban de

faenar en la costa del Cantábrico, ocho marineros fueron rescatados con

vida y otros dos perecieron en el naufragio.

Encomendamos hoy a la gran misericordia del buen Padre Dios las

vidas de estos hĳos que han pagado con su vida el duro ejercicio de la

noble profesión de las gentes de la mar en estos tiempos de crisis.

Portosín canta todos los años en la fiesta de la Virgen del Carmen, en

memoria de todos los marineros náufragos la «Salve Mariñeira» para

pedirle a la Virgen su protección. Y a continuación, los barcos, decorados,

salen en procesión por la ría tras el barco que tiene el honor de encabezar

cada año la imagen de la Virgen del Carmen. Este año, con la «Salve

Mariñeira» encomendaremos de nuevo a estos dos marineros fallecidos.
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Una vez más pedimos para sus familias la máxima protección social

posible a la vez que recordamos a toda la sociedad la dureza del trabajo de

los hombres del Mar, con jornadas largas y difíciles, siempre con la

incertidumbre del tiempo, siempre con la angustia de “los golpes del mar”.

Contad con la oración de todo el Apostolado del Mar, con la de sus

responsables y con la de toda la Iglesia..

+ Luis Quinteiro Fiuza

Obispo de Tui-Vigo y promotor “Stella Maris”

(Apostolado del Mar)
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Axenda Episcopal
Día Actividade

2 • Audiencias.
• Entrevista cos voluntarios do Stella Maris ás 17:00 h.

3 • Eucaristía na “Xornada da Caridade” na parroquia do
Corazón de María ás 20:30 h..

4 • Confirmacións en Compañía de María ás 19 h.

5 • Consello Diocesano de Pastoral no Seminario Maior
ás 10:30 h.

• Vixilia do Corpus na parroquia de Santiago o Maior
ás 19:30 h.

6 • Eucaristía no día de Corpus na SIC de Tui ás 12 h.
• Eucaristía no día de Corpus na SI Concatedral ás

18:30 h.

9 • Entrevista co alcalde do Concello de Tui ás 11 h.
• Visita do Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia

á SIC ás 17 h.

12 • Confirmacións na parroquia de Santa Mariña de
Pesqueiras ás 20 h.

13 • Ofrenda ao santísimo Sacramento na SIC de Lugo ás
12 h.

15 • Audiencias.

18 • Consello Episcopal.
• Confirmacións na parroquia de San Paio de Fiolledo

ás 20 h.
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Día Actividade

19 • Confirmacións na SIC de tui ás 12h.

20 • I Centenario da construcción da Igrexa de San
Xurxo de Saians ás 12:30 h.

21 • Eucaristía e cea de final de curso no Seminario
menor de tui ás 20 h.

22 • Audiencias.
• Consello Diocesano de Cáritas ás 18:30 h.

24 • Eucaristía de final de curso de Vida Ascendente na
parroquia da Sagrada Familia ás 11 h.

25 • Eucaristía cos diáconos e seminaristas na Casa de
Espiritualidade en Dorrón ás 13 h.

• Bautismo de Adultos en Salvaterra do Miño ás 19 h.

26 • Confirmacións na SIC de Tui ás 12 h.

27 • Bodas de ouro matrimoniais en Coruxo ás 12 h.

28 • Funeral de Sor Josefa na Residencia Santa Marta de
Vigo ás 16 h.

• Confirmacións do Colexio de Cluny na Concatedral
ás 19 h.

29 • Audiencias
• Presentación no Stella Maris dun libro ás 18 h.

30 • Reunión cos arciprestes no Seminario Mayor ás
11:30 h.

• Confirmacións do Colexio Aloia de Vigo na
Concatedral e bautizo dun adulto ás 19:30 h.



VIGAIRÍA DE
PASTORAL
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Nota informativa sobre sobre as medidas covid
publicadas no DOGA o 25-06-2021

“A evolución da situación epidemiolóxica non require, neste

momento, adoptar medidas limitativas de dereitos fundamentais que, en

todo caso e de conformidade co exposto, están suxeitas á obtención da

autorización xudicial previa [...] Neste sentido, a presente orde substitúe,

no que respecta ás medidas de prevención específicas non limitativas de

dereitos fundamentais, a Orde do 28 de maio de 2021”. Así comeza o

Diario Oficial de Galicia do 25 de xuño do presente ano.

Á luz do publicado polas autoridades, o marco de comprensión e

aplicación da normativa ben definido por:

• Non hai actividades prohibidas pero si reguladas.

• A regulación ten como finalidade evitar a propagación dunha

enfermidade altamente contaxiosa.

• A regulación segue mantendo, en función dunha serie de parámetros

técnicos (situación sanitaria e presión nas UCI, taxa de incidencia

por cada cen mil habitantes a 7 e 14 días, criterios demográficos e

ritmo de vacinación), catro niveis de restrición:

– Nivel Máximo (A)

Na nosa diocese non hai, de momento, ningún concello neste

nivel.

– Nivel Alto (B)
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Na nosa diocese non hai, de momento, ningún concello neste

nivel.

– Nivel Medio (C)

Na nosa diocese non hai, de momento, ningún concello neste

nivel.

– Nivel Medio-Baixo (D)

Todos os concellos da nosa Diocese atópanse encadrados neste

nivel.

• Para todo o non regulado nesta normativa, e no que sexa compatible

con ela, aplicarase o disposto no Acordo do Consello da Xunta de

Galicia, do 12 de xuño de 2020.

• Esta regulación normativa está en vigor ata o 10 de xullo.

Normas específicas

O DOG do 25 de xuño establece normas específicas para:

Lugares de culto.

1 Na Comunidade Autónoma de Galicia, a asistencia a lugares de

culto non poderá superar o 75% da súa capacidade, salvo nos

concellos recollidos na letra A [nivel máximo], que non poderán

superar o 50% da súa capacidade.

Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia

de seguridade interpersoal nas súas instalacións de acordo co

establecido no punto 1.3.

Ese punto di:

A distancia de seguridade interpersoal é de 1,5 m. entre as persoas

asistentes.

Cando, polas condicións de desenvolvemento da actividade e
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capacidade máxima autorizadas en cada caso de acordo coas

medidas de prevención previstas neste anexo, non sexa posible

manter a dita distancia de seguidade deberá usarse máscara en

todo momento, garantir unha adecuada ventilación e o

cumprimento das medidas de prevención e hixiene aplicables, sen

prexuízo de que se deba procurar manter a máxima separación

posible entre os diferentes grupos de persoas non conviventes, así

como o debido control para evitar as aglomeracións.

Así mesmo, nas actividades que se efectúan cos asistentes sentados

en espazos pechados será suficiente que se manteña un asento de

separación, ou un espazo equivalente á dimensión dun asento no

caso de que estes non sexan fixos, entre os distintos grupos de

persoas conviventes asistentes sentados na mesma fila de asentos,

así como inmediatamente diante e detrás, sempre que se cumpran

as seguintes condicións:

a. Que se conte con asento preasignado.

b. Que se utilice sempre a máscara.

c. Que se utilicen medidas de ventilación adecuada.

d. Que se cumpran as medidas de prevención, capacidade máxima

e hixiene.

e. Que non se permita o consumo de alimentos e bebidas.

A capacidade máxima deberá publicarse en lugar visible do espazo

destinado ao culto.

2. Deberán establecerse medidas para ordenar e controlar as entradas e

saídas aos lugares de culto para evitar aglomeracións e situacións

que non permitan cumprir coa distancia de seguridade.
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3. As limitacións previstas nos números anteriores non poderán afectar

en ningún caso o exercicio privado e individual da liberdade

relixiosa.

4. Nas actuacións e nas actividades de ensaio que impliquen a

participación de coros e agrupacións vocais de canto deberá

asegurarse que se respecte en todo momento a distancia de

seguridade interpersoal entre os integrantes do coro ou da

agrupación e, polo menos, de 3 metros entre estes e o público. Será

obrigatorio, en calquera caso, o uso de máscara durante toda a

actuación e nas actividades de ensaio.

5. Sen prexuízo das recomendacións de cada confesión en que se teñan

en contan as súas particularidades, na celebración dos actos de culto

deberanse observar as seguintes medidas de hixiene e prevención:

a) Procurarase manter a distancia de seguridade interpersoal entre os

participantes entre si e co público asistente e o uso de máscara

será obrigatorio.

b) Diariamente deberanse realizar tarefas de desinfección dos

espazos utilizados ou que se vaian utilizar e de xeito regular

reiterarase a desinfección dos obxectos que se tocan con maior

frecuencia.

c) Organizaranse as entradas e saídas para evitar aglomeracións de

persoas nos accesos e inmediacións dos lugares de culto.

d) Poranse á disposición do público dispensadores de xeles

hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida

debidamente autorizados e rexistrados en lugares accesibles e

visibles e, en todo caso, na entrada do lugar de culto, que deberán
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estar sempre en condicións de uso.

e) Non se permitirá o uso de auga bendita e as ablucións rituais

deberán realizarse na casa.

[Esta norma non se pode interpretar en sentido maximalista

porque iso impediría incluso bautizar; enténdese que fai

referencia á auga das pías situadas nas entradas das igrexas]

f) Facilitarase no interior dos lugares de culto a distribución dos

asistentes sinalizando, se for necesario, os asentos ou zonas

utilizables en función da capacidade permitida en cada momento.

g) Nos casos en que os asistentes se sitúen directamente no chan e se

descalcen antes de entrar no lugar de culto, usaranse alfombras

persoais e situarase o calzado nos lugares estipulados, embolsado

e separado.

h) Limitarase ao menor tempo posible a duración dos encontros ou

celebracións.

i) Durante o desenvolvemento das reunións ou celebracións

evitarase o contacto persoal, tocar ou bicar obxectos de devoción

ou outros obxectos que habitualmente se manexen.

6. A utilización do exterior dos edificios ou da vía pública para a

celebración de actos de culto con acompañamento de público deberá

desenvolverse nas condicións que determine a autoridade municipal,

á cal lle corresponde a súa autorización. Nestes casos, con carácter

previo á celebración, delimitarase o espazo ou itinerario e a

asistencia de público estará limitada a un máximo de 1.000 persoas.

Procurarase manter a distancia de seguridade interpersoal entre os

participantes entre si e co público asistente, e o uso de máscara será
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obrigatorio para os participantes e para o público asistente.

Este punto repítese no apartado 4.6.2 cando fala de romarías,

desfiles, exhibicións de música ou baile ou actividades similares en

espazos abertos e con acompañamento de público na vía pública.

Sobre este actos de culto no exterior convén seguir os criterios xa

expostos:

� Dialogar coas autoridades locais, confrarías ou comisións de

festas para valorar a conveniencia e posibilidade de celebrar as

romarías e procesións.

Neste diálogo tense que ter presente:

• a concorrencia de fieis; será máis doado organizar unha

procesión de poucas persoas que outra multitudinaria,

• e o percorrido; máis sinxelo un percorrido corto que outro moi

longo.

� Clarificar quen é a entidade organizadora:

– se é a parroquia eclesiástica queda a xuízo do párroco asumir

ou non a organización dos actos e polo tanto a

responsabilidade dos mesmos.

– no caso de que a entidade organizadora sexa o concello, a

confraría ou a comisión, o párroco colaborará na medida das

posibilidades.

� Propoñer, con creatividade, alternativas: que se valore acortar os

percorridos ou que só asistan á procesión un número limitado de

persoas. Tamén se pode pensar noutras opcións: que procesione

só a imaxe mentres os fieis a acompañan co rezo desde o lugar da

celebración; que os fieis, en vez de acompañar á imaxe andando,
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estean parados ocupando o percorrido da procesión e mantendo a

distancia de seguridade, de xeito que só se move a imaxe.

Velorios e enterros

1. Os velorios poderán realizarse en todo tipo de instalacións, públicas

ou privadas, debidamente habilitadas cun límite máximo, en cada

momento, de 10 persoas por túmulo, sexan ou non conviventes.

2. A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para

cremación da persoa falecida restrínxese a un máximo de 50 persoas,

sexan ou non conviventes, ademais de, se é o caso, o ministro de

culto.

3. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a

distancia de seguridade interpersoal nas instalacións ou, na súa falta,

a utilización de medidas alternativas de protección física. O uso de

máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de

seguridade interpersoal indicada.

Cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas ou civís

As cerimonias nupciais e demais celebracións relixiosas ou civís

deberán respectar as regras de capacidade e as medidas de hixiene e

prevención que sexan de aplicación ao lugar onde se desenvolvan.

Por “outras celebracións relixiosas” podemos entender comuñóns,

confirmacións, ordenacións... A excepcionalidade desas cerimonias non as

exime de cumprir as normas xerais.

Catequese

Aínda que o curso catequético xa rematou, neste momento a

catequese presencial poderíase facer en grupos de seis catequizandos máis
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o catequista.

Festas, verbenas, outros eventos populares

Nos concellos con restricións máxima, alta ou media (letras A, B e

C) as actividades de festas, verbenas e outros eventos populares non están

permitidas.

Nos concellos con restrición medio-baixa (letra D) poderanse

realizar festas, verbenas e eventos populares, pero:

� En espazos pechados, delimitados e sectorizados.

� Cun máximo de 500 asistentes por cada sector.

� Nun espazo ventilado; se se usa carpa sen peches laterais.

� Con uso obrigatorio de máscara.

� Non está permitido fumar.

� Non se pode comer nin beber fora da zona habilitada para ese uso.

Actos institucionais ou académicos

� Nos concellos de nivel A, o 50% da capacidade máxima do local

sempre que o público permaneza sentado; sen superar o máximo de

250 persoas en lugares pechados e de 500 se se trata de actividades

ao aire libre.

� Nos concellos enumerados nas letras B, C e D do anexo II, estas

actividades poderán desenvolverse, sen superar o 75% da

capacidade permitida, sempre que o público asistente permaneza

sentado e cun límite máximo de 500 persoas para lugares pechados

e de 1.000 persoas se se trata de actividades ao aire libre

Museos e visitas guiadas

• Nos museos poderanse realizar actividades ata ocupar o 75% da
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capacidade máxima permitida (o 50% nos concellos co nivel

máximo, letra A).

• As visitas guiadas poderanse realizar cun máximo de 20 persoas

máis o guía.

Visita a enfermos

Os enfermos hospitalizados convén que sexan atendidos só polos

capeláns hospitalarios, xa que están familiarizados cos protocolos de

seguridade.

A visita aos enfermos no seu domicilio farase cumprindo sempre as

normas de prevención.

Horario de peche das igrexas

Non se di nada de maneira explícita, tal vez porque na mente do

lexislador non está contemplado que as igrexas teñan horario nocturno.

Se tomamos como referencia os establecementos hostaleiros a

franxa horaria de peche vai desde as 23,00 horas ata as 03,00 horas.

Campamentos

1. Poderanse realizar actividades de tempo libre destinadas á

poboación infantil e xuvenil sempre que se limite o número de

participantes ao 70% da capacidade máxima, cun máximo de 125

participantes, excluído o persoal monitor, cando estas actividades se

leven a cabo ao aire libre.

2. Cando se realicen unicamente en espazos pechados, non se deberá

superar o 70% da capacidade máxima do recinto e cun máximo de

50 participantes, excluído o persoal monitor.
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3. As actividades poderán realizarse en ambos os supostos en grupos de

ata 10 participantes, excluído o persoal monitor correspondente, que

deberán traballar sen contacto entre os demais grupos. Cada grupo

terá asignado, cando menos, un monitor, que se relacionará sempre

co seu mesmo grupo. Así mesmo, primaranse as actividades que non

requiran contacto físico e non se poderán realizar actividades que

impliquen contacto físico constante entre participantes.

4. Os albergues e campamentos xuvenís poderán manter unha

ocupación de ata o 70 % da súa capacidade máxima.

Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a

distancia de seguridade interpersoal nas instalación.

No caso dos campamentos, a ocupación nas tendas de campaña será

do 50 % da súa capacidade máxima habitual, garantindo sempre a

distancia interpersoal.

Vigairía de Pastoral

J. Vidal



CANCILLERÍA
SECRETARÍA
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Nomeamentos

O Señor bispo asinou os seguintes nomeamentos:

1 xuño.

D. José Diéguez Dieppa, D. Manuel Lage Lorenzo e a Irmá

María Elena Blanco Gallinal, membros do Consello Diocesano de

pastoral por catro anos.
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Na paz de Cristo.

D. Celso Rodríguez Fernández
(1932-2021)

O día 10 de xuño de 2021, na Residencia Paz e Ben de Tui, finou o

Rvdo. D. Celso Rodríguez Fernández, á idade de 88 anos, despois dunha

longa enfermidade.

D. Celso naceu o día 8 de novembro de 1934 na vila de Goian,

concello de Tomiño, sendo fillo de Manuel e de Virginia.

Despois de realizar os estudos no Seminario de Tui, ordeounse

presbítero no Concento das Clarisas da mesma cidade, o día 17 de xuño de

1956. No ano 1958 solicita realizar os estudos de Teoloxía en Roma que

rematará doctorándose en Teoloxía no ano 1961. Seguidamente e ata o ano

1963 será profesor de latín no Seminario Menor.

Nese mesmo ano é nomeado capelán das Fillas da Caridade de Tui

ata o ano 1973. Será no ano 1969 cando comeze a súa labor docente na

Universidade, primeiro na Universidaded e Santiago ata o ano 1972 e lgo

na de Vigo ata a súa xubilación.. O día 1 de outubro de 1994 é nomeado

decano da facultade de Humanidades da Universidade de Vigo. No ano

2003 xubílase da docencia pasando a ser catedrático emérito.
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Todo o anterior vai unido a súa gran fundamción que é a JUM

(Juventud Unida en Marcha) que é fundada no ano 1963. Esta obra estivo

sempre dedicada aos xóvenes e que tantos froitos deu entre eles e para toda

a diocese.

D. Celso é nomeado coengo da SIC de Tui no ano 1998,

penitenciario no 2006 e Honorario no 2008.

O día 12 de xuño é enterrado na parroquia de Sobrada.

VIVAT CUM CHRISTO IN AETERNUM

“Don Celso”, un cura universitario que vivió para
los jóvenes

En la pasada noche del día 10 de junio, después de un día de eclipse

parcial de sol, se apagó también para siempre, en la Residencia Paz y Bien

de Tui, en la que llevaba largo tiempo internado, un sencillo y sabio

sacerdote que había sido ilusionante luz en el camino para muchos jóvenes

de nuestra diócesis, desde los años setenta. Después de 65 años de

sacerdocio - incansable y piadoso “al estilo de Celso”, que no pudo ser

patentado jamás por ninguna acreditada agencia de pastoral -, Celso

Rodríguez Fernández, que fue, entre otros muchos encargos, profesor del

Colegio Universitario vigués y más tarde Decano de la facultad de
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Humanidades de la Universidad de Vigo y profesor de Filología Latina en

las Universidades de Salamanca y Santiago, además de impartir esa

asignatura a varias generaciones de estudiantes en los seminarios de la

diócesis de Tui-Vigo. Simplemente es obligado añadir que “don Celso”,

como se le llamaba habitualmente, y solo por destacar su valía profesional

como docente, aunque lógicamente no me entretenga en citar sus

numerosos escritos, ensayos y minuciosos equilibrios poéticos latinos, era

además de Doctor en Filosofía y Letras (sección Filología Clásica),

también Doctor en Teología y Prelado de Honor de Su Santidad, canónigo

de la S.I. Catedral de Tui y Fundador de La JUM (Juventud Unida en

Marcha) asociación a la que dedicó su vida, sus ilusiones e incluso su

patrimonio. Es sabido que para el cuidado y la formación de los jóvenes,

su obsesiva pasión, mandó construir en Paramos (Tui) un gran Centro de

Espiritualidad.

El hĳo de Manuel y de la señora Virginia, que habían llegado de

Goián para vivir en el lugar de Torrón en san Salvador de Sobrada, celebró

allí su primera misa en junio de 1956 y se marchó a estudiar a Roma y

luego a Salamanca hasta su vuelta a la diócesis en donde comenzaría su

ministerio en la ciudad de Tui, junto con don Ricardo, ambos como

vicarios parroquiales del señor Abad, don Manuel… En todo tiempo le

preocupaba la formación humana y cristiana de los jóvenes y a ello

dedicaba en las parroquias que visitaba, por la noche, con su equipo de

devotos seguidores, su tiempo y su dinero: música, teatro, disertaciones,

conciertos y charlas… Todas las metodologías al uso se ponían en práctica

para enseñar, entretener y encandilar hacia el bien a los que a la JUM se

acercaban. Con nostalgia llorarán hoy muchos jóvenes y matrimonios al
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querido, y no siempre del todo comprendido, don Celso.

Kilómetros y kilómetros, gasolina y gasolina, tardes y tardes,

noches y noches, ensayos y ensayos de teatro y de canciones, sueños y

sueños, unos perdidos y otros soñados… Tales son los mimbres con que se

ha tejido la entrega de don Celso a los jóvenes y a la Iglesia. Escrupuloso

y puntilloso como él era a la hora de calificar en los exámenes,

seguramente él esperaría ahora, en el de fin de curso y dada su humildad,

una nota muy baja, quizá un 4,96; pero la realidad de la misericordia

divina acertará como siempre, pues al Celso estudiante habitualmente se

le calificaban con un meritissimus cum laude!

Alberto Cuevas F.

Sacerdote y periodista



VIDA
DIOCESANA
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IV Consello Diocesano de Pastoral
Crónica Da reunión do 5 de xuño de 2021

Baixo a presidencia do noso bispo, D. Luis Quinteiro Fiuza, o

sábado 5 de xuño de 2021 reúnese a Plenaria do CDP no Seminario Maior

de Vigo para a revisión da Programación Pastoral 2020-21 e a proposta

para o vindeiro curso, 2021-22.

Despois do rezo de Tercia e da lectura da acta da xuntanza anterior,

o noso bispo chama a non perder a forza e a esperanza para podermos saír

desta difícil situación que estamos a vivir. D. Luis debulla na súa

intervención o itinerario a seguir. En primeiro lugar, o camiño, que é o da

proximidade, o achegamento ás persoas nas parroquias, nas familias, nas

diferentes dimensións pastorais. Asemade, verbaliza o método: afrontar os

retos diarios, vivir cada día os seus problemas, tal e como facían as

primeiras comunidades cristiás cuxa vida tan ben recolle o libro dos Feitos

dos Apóstolos que temos debullado nesta cincuentena pascual. Neste

sentido, o bispo quere manifestar publicamente no seo do CDP para que

este o transmita a todos os recunchos da diocese, o seu agradecemento a

todas as parroquias polos esforzos feitos ao longo deste tempo de

pandemia, no que a presenza da Igrexa foi moi importante. Afirma que a

xente non perdeu a confianza na Igrexa, e que os templos foron lugares

seguros grazas ao esforzo de todas e de todos.

Finalmente, D. Luis sinala os retos que se nos presentan como Igrexa
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diocesana e que se poden resumir nunha palabra: atención. Atención ás

persoas maiores, atención ás persoas doentes, atención ás persoas máis

vulnerables, atención ás familias, atención á xuventude.

Despois das alentadoras palabras do noso bispo, toma a palabra D.

Xosé Vidal Novoa, Vigairo de Pastoral. Pide escoitar das diferentes voces

presentes na plenaria as súas impresións ao respecto de como se viviu este

tempo de pandemia. Neste sentido, dado que no CDP hai representación

de todos os ámbitos eclesiais: catequese, caridade, liturxia, ensino... parece

que se converte nun eido axeitado para coñecer as diferentes vivencias.

Ábrese entón unha rolda de diálogo, da que entresacamos o seguinte

decálogo de liñas principais:

1. Non se cesou na atención ás persoas máis necesitadas, aínda que si

se perdeu o contacto humano. Neste sentido cómpre destacar que a

pandemia puxo ao descuberto a vulnerabilidade de moita xente,

descubríndose moitas necesidades que se puideron ir parcheando

grazas á xenerosidade e á implicación das comunidades parroquiais.

2. As novas tecnoloxías: youtube, whatsapp, skype convertéronse nun

mar de evanxelización, pois ademais de permitir a retransmisión das

celebracións litúrxicas e a catequese, permitiron tamén o contacto

interpersoal na distancia.

3. Maior implicación das familias na catequese.

4. Un denominador común: o medo. Medo a asistir ás celebracións,

medo a encontros presenciais. Coa vacinación atopámonos agora en

proceso de recuperación.

5. Cando se puido volver á presencialidade nas celebracións, constátase

unha baixada do número de persoas que asisten, sobre todo nos
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primeiros momentos. Agora estamos en proceso de recuperación,

aínda que moi lentamente.

6. As persoas maiores aparecen coma as grandes prexudicadas da

pandemia, fundamentalmente pola soidade que sufriron e que tentou

ser mitigada a través do contacto e a escoita telefónicos.

7. As persoas con algún tipo de discapacidade tamén sufriron o seu ao

verse privadas da súa rutina, das súas actividades, dos seus

obradoiros e estar tanto tempo sen poder botar un pé fóra da casa ou

da residencia na que viven.

8. A vida interna das diferentes comunidades relixiosas tamén se viu

altamente afectada polo confinamento.

9. Replantexamento de vida ou reconstrución aparecen como dous

termos fundamentais ligados a esta dura situación. Replantexar as

nosas seguridades, recoñecendo a nosa fraxilidade. Reconstrución

para poder volver recuperar a ilusión, coa certeza de que hai que

cambiar moitas cousas. Como exemplo do que vimos dicindo

citaremos a Cáritas diocesana, que cambiou o seu plan de

comunicación para chegar á xente; o plan de cooperación para non

perder a mirada universal e o plan de voluntariado.

10. No eido do ensino, constátase que foi un curso moi moi difícil:

medo, frío, tensión, aulas virtuais... As persoas docentes presentes

no CDPmanifestan que houbo que facer un traballo de escoita activa

da infancia e da mocidade.

Despois desta rolda de diálogo tan enriquecedor, toma a palabra D.

Xosé Vidal Novoa, quen realiza unha análise desta situación desde a

Vigairía de Pastoral. Afirma que non se pode avaliar o Plan Pastoral 2020-
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21 porque non se puideron desenvolver as accións propostas. Insiste no

feito de que a nivel pastoral foi peor o curso 2020-21 que o anterior, xa que

no curso 2019-20 ata o mes de marzo houbo normalidade. Porén, no curso

2020-21 se ben no momento no que se aprobou o Plan Pastoral (setembro

2020) parecía que estabamos saíndo da crise, o paso do tempo

demostrounos que non era así. Foi un longo outono e un longuísimo

inverno de incertidumes, con concellos perimetrados, sen xuntanzas, con

xente confinada... o que impediu que se puidesen desenvolver as accións

propostas, pois a presencialidade só se puido recuperar cara a final de

curso.

Asemade, D. Xosé Vidal Novoa destaca a creatividade e a

implicación dos diferentes axentes pastorais para dar resposta ás

complexas situacións que se ían presentando. Afirma que se ofreceron

alternativas moi interesantes.

Despois dun café con leite para repoñer forzas, retomamos a

xuntanza. O Vigairo de Pastoral explica que na última xuntanza da

Comisión Permanente celebrada no mes de abril propúxose, e así se lle

propón hoxe á plenaria, manter este mesmo plan pastoral para o vindeiro

curso 2021-22, pois tanto os obxectivos propostos como as accións nel

contidas seguen sendo perfectamente válidas.

A asemblea decide asumir este plan para o curso 2021-22.

Ademais, desde a Comisión Permanente sinálanse algúns

acontecementos e accións que van ter lugar o vindeiro curso e que pensa

deben estar recollidas no novo plan:

1) O Sínodo dos Bispos: D. David Viso informa á asemblea deste

evento cuxa apertura será no mes de outubro de 2021 e que ten unha
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fase diocesana que se desenvolverá entre outubro de 2021 e abril de

2022. Durante esta fase, despois de ter traballado o Documento

Preparatorio, enviaranse as achegas das diferentes dioceses á

Conferencia Episcopal Española.

2) Escola de Teoloxía para Segrares: D. Juan Carlos Alonso Gómez,

Delegado Diocesano de Ensino Escolar, é convidado para falarlle á

asemblea desta acción. Afirma que o bispo está moi interesado en

artellar na cidade de Vigo unha escola de Teoloxía para segrares.

Encomendoulle este proxecto a D. Uxío Nerga Menduiña, D. Xosé

Vidal Novoa e D. Juan Carlos Alonso Gómez. Será unha formación

sistemática e básica, que abranga os grandes tratados da Teoloxía:

Cristoloxía, Moral, Biblia, Pastoral...

3) Crear o Servizo Diocesano para o catecumenado: D. Xosé Vidal

Novoa reparte á asemblea un bosquexo do que sería esta acción.

Trátase de establecer un servizo diocesano para o catecumenado que,

sen detraer a importancia que a comunidade cristiá inmediata, a

parroquia, ten no proceso de iniciación cristiá, se poña ao seu servizo

ofrecendo axudas, materiais, itinerarios e orientacións, mesmo se

fora necesario organizando no ámbito diocesano un espazo de

acollida e formación das persoas catecúmenas.

Para finalizar, D. Xosé Vidal debulla a folla de ruta:

• A Comisión Permanente redactará o borrador do Plan de Pastoral

2021-22 na primeira quincena de xuño.

• Dito borrador enviarase por correo electrónico ás persoas que

conforman a plenaria do CDP.

• Consultada a asemblea sobre se considera necesario ter unha
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xuntanza para aprobar o borrador enviado, esta responde que non,

que a Comisión Permanente ten o voto de confianza da asemblea

para a redacción do Plan.

• Envío do Plan de Pastoral 2021-22 aos Delegados Diocesanos para

que elaboren as súas programacións durante todo o mes de xullo.

• Maquetación do plan durante o mes de agosto.

• A finais de agosto enviarase ao prelo e no mes de setembro

distribuirase.

Remata a asemblea ás 13:10 horas.

Almudena Suárez Cerviño

Secretaria do CDP
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Cáritas de Tui-Vigo desenvolve
un proxecto de asesoramento

para emprendedores

O programa de actividades para a Semana da Caridade tivo un ciclo

de 3 conferencias. A segunda delas, baixo o título «Emprendemento de

trincheira», foi impartida por Pablo Osorio, técnico de emprendemento de

Cáritas desde o pasado mes de marzo, quen concedeu unha breve

entrevista no programa semanal de COPE O espello de Tui-Vigo o pasado

21 de maio, para contar en que consiste esta iniciativa desenvolvida dentro

do programa operativo de inclusión social e economía social POISES.

Segundo o último informe do observatorio internacional Global

Entrepreneurship Monitor (GEM), cuxo obxectivo é analizar e avaliar o

impacto da actividade emprendedora no crecemento económico, o

potencial emprendedor de Galicia durante o ano 2019 incrementouse en

relación ao exercicio anterior, pasando do 7,61% ao 8,51%. Isto significa

que cada vez hai máis homes e mulleres que responden á definición que

Pablo Osorio desenvolve na súa presentación: emprendedoras son as

“persoas que posúen habilidades, coñecementos, motivacións e actitudes

para poñer en funcionamento unha empresa ou negocio”.

Esta área de emprendemento comeza, tal e como explica Pablo, “no
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momento no que as miñas compañeiras de inclusión laboral detectan que

algún usuario ten unha inquietude emprendedora, ou pola súa cabeza rolda

unha idea de negocio, entro eu no proceso para traballar esas ideas”.

Trátase de “perfís de xente que, ademais de traballar a parte de orientación

laboral, busca unha solución á súa problemática particular desde o

autoemprego” para convertela en negocios que se asenten sobre terra firme

a través da metodoloxía do mentoring: que consiste en acudir a un

profesional con certa experiencia e unha traxectoria profesional. As

vantaxes, tal e como manifesta Pablo Osorio, son claras: experiencia,

contacto, consellos, apoio, que se xuntan na figura do mentor.

A clave nisto do emprendemento, manifesta o técnico de Cáritas,

reside na actitude “que ten un efecto multiplicador”. En Galicia, segundo

o estudo GEM, un 53,52% da poboación manifesta ter habilidades e

coñecementos para emprender, o que converte á comunidade galega na 3

de España coa porcentaxe máis alta capaz de xerar este “efecto

multiplicador” do que fala Osorio.

Os datos do estudo GEM determinan que o 55,71% da poboación

emprendedora non ve o autoemprego como unha boa opción profesional.

Ante estas cifras e tendo en conta a actual crise provocada pola Covid-19,

xorde a seguinte pregunta: merece a pena correr o risco de emprender?

Pablo Osorio responde que “desde os que traballamos en emprendemento

con metodoloxías áxiles, cremos que o risco ten que ser controlado. O

emprendedor, máis aló do servizo ou produto que ofreza, máis aló das

carencias, necesita ter clientes. Por moi interesante que sexa a túa idea ou

o teu produto, se non hai clientes, dificilmente”.

Con este novo servizo, Cáritas de Tui-Vigo abrese camiño para
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continuar xerando emprego no territorio diocesano que, a través da súa

axencia de colocación situada na rúa Eduardo Chao, logrou axudar a 419

persoas no último ano. Agora, con esta nova área buscan abrir novos

camiños no mundo laboral do que se poidan beneficiar máis persoas como

é o ámbito do emprendemento ao cal, segundo explica Pablo Osorio, “hai

que chegar a través dun avance tecnolóxico, dunha paixón, dunha

novidade, dunha carencia que o meu servizo ou produto pode cubrir e

desde aí, analizar a capacidade de emprender”.
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Xornadas de
formación de

acompañamento aos
mariños

O Centro Stella Maris de Atención ao Mariño de Vigo organizou

os días 4 e 5 de xuño unhas xornadas de formación sobre escoita e

acompañamento ás xentes do mar, dirixidas polo psicólogo do Centro de

Humanización da Saúde, Valentín Rodil, baixo o título «Acompañamento

aos mariños embarcados en tempos de pandemia». As xornadas

organízanse en colaboración con Cáritas, o Centro de Escucha da diocese

de Tui-Vigo e a Autoridade Portuaria.

Ambas as actividades impartiranse de maneira presencial no Edificio

de Sesións da Autoridade Portuaria. O venres, a sesión teórica impartirase

desde as 17:00 ata as 20:00 e poderá seguirse en streaming a través da

canle de Youtube da diocese de Tui-Vigo. O sábado, de 10:00 a 13:00

horas, os asistentes terá unha xornada práctica exclusivamente presencial.

Con esta iniciativa o Stella Maris convida a reflexionar sobre a

necesidade de acompañamento neste tempo de pandemia, especialmente

en escóitaa aos mariñeiros embarcados en situación crítica xa sexa entre

outros motivos por soidade, separación familiar ou duelo.
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O sábado 5, ás 19:30 horas, a delegación diocesana da Adoración

Nocturna Española (ANE) organizou unha vixilia presidida polo bispo de

Tui-Vigo, Luís Quinteiro Fiuza, no templo parroquial de Santiago o Maior

de Vigo para celebrar a festa do Corpus Christi que a Igrexa conmemora o

domingo, 6 de xuño.

Na actualidade, a diocese de Tui-Vigo conta con preto de 500

adoradores e adoradoras que coa chegada da pandemia, especialmente

durante as meses de confinamentos e o período de vixencia do toque de

queda, optaron por “levar a adoración ás misas da tarde”, segundo explica

Eduardo Silva.

AANE de Tui-Vigo organiza unha vixilia para
celebrar o Corpus Christi

Estrea da “misa de Sobrado dos Monxes” na
Soidade

O sábado 5 de xuño na misa das 19 horas da parroquia da Nosa

Señora da Soidade (O Castro), o Coro de Voces Graves de Vigo, dirixido

por Alberto Abal García, estreará unha misa composta por Sebastián Paz

Suárez, compositor galego residente en Madrid.

A misa foi escrita en xaneiro de 2021 e está dedicada á comunidade

cisterciense de Sobrado dos Monxes, onde esperan podela interpretala a

principios de verán.

Trátase por tanto dun pre-estrea ou ensaio xeral antes de presentala

no mosteiro de Oseira.



CORPUS CHRISTI

Mons. Luís Quinteiro «A Igrexa, hoxe, necesita
renovarse na Eucaristía»

Adiocese de Tui-Vigo celebrou

a festa do Corpus Christi dobremente

na cidade tudense e na cidade olívica

coa misa solemne presidida polo

bispo Mons. Luís Quinteiro Fiuza.

Ao termino destas celebracións,

debido ás restricións sanitarias e

seguindo as recomendacións da vigairía de Pastoral, este ano quedaron

suspendidas as tradicionais procesións polas rúas.

En ambas as celebracións, o D. Luis lembrou aos congregados a

importancia da Eucaristía afirmando así que “a Igrexa necesita renovarse

na Eucaristía”, tal e como declararon, o papa san Xoán Paulo II na súa

carta apostólica Tertio Milenio Adveniente e Benedicto XVI coa

publicación da Earta Encíclica Deus Caritas Est. .

Neste día tamén celebra a Igrexa o “día da Caridade”, por iso os

bispos responsables de Acción Caritativa e Social da CEE, na súa

mensaxe para esta xornada, lembran que “ao adorar ao Señor no Pan

Eucarístico, penetrámonos no dinamismo do gozo, a alegría e a esperanza”

que necesitan tantos esquecidos e marxinados no noso mundo”.
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Cáritas de Tui-Vigo presenta un estudo sobre a
situación das persoas venezolanas en España

xuño 202143

Cáritas de Tui-Vigo organizou a presentación do libro de La

comunidad venezolana en España y el rol de la Iglesia Católica en su

integración, que recolle o resultado dun estudo elaborado en colaboración

co Instituto Universitario de Estudos sobre Migracións da Universidade de

Comillas. Tras a presentación, os asistentes poderán presenciar unha mesa

redonda que dará voz e protagonismo a aquelas persoas que participaron

no estudo.

Tanto a presentación como a mesa redonda tivo lugar no salón de

actos do Seminario Maior San Xosé de Vigo, o sábado, 12 de xuño, ás

10:30 horas.

Alberto Ares SJ, director do Instituto de Migracións e doutor en

Migracións Internacionais e Cooperación ao Desenvolvemento, foi o

encargado de presentar este estudo que pretende mostrar a situación que

atravesan os venezolanos chegados a España a partir do 2016.
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San Xurxo de Saiáns celebra 100 anos da
construcción do templo

O domingo, 21 de xuño, a parroquia de San Xurxo de Saiáns

conmemorou 100 anos da reconstrución do seu templo cunha eucaristía

presidida polo bispo de Tui-Vigo, Luís Quinteiro Fiuza, que inicialmente

estaba prevista para abril do 2020 e que a pandemia da Covid-19 obrigou

a pospoñer.

Durante a celebración, o bispo de Tui-Vigo agradeceu o traballo

dunha das comunidades cristiás máis rurais do concello de Vigo que,

segundo o último censo municipal, conta con 3.814 habitantes. Así

mesmo, exhortou aos presentes para “estar espertos” como crentes para

afrontar as dificultades xurdidas pola pandemia con esperanza; esa

esperanza que se manifesta nos novos presentes nas nosas familias e

comunidades.

San Xurxo de Saiáns foi constituída parroquia o 3 de decembro de

1998 polo bispo emérito José Diéguez Reboredo para desmembrarse así

da parroquia de San Miguel de Oia.
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O sábado, 26 de xuño, o violinista Florian Vlash e a chelista

Ruslana Prokopenko participarán no XIII Ciclo de música relixiosa San

Martiño de Barcia de Mera, interpretando obras de Juan Durán e Octavio

Vázquez, entre outros, nunha sesión titulada «Galicia en oito cordas» que

comezou ás 20 horas.

A parroquia de Barcia de Mera, situada no municipio pontevedrés de

Covelo, acolle cada verán este ciclo musical que, nesta ocasión, conta cun

total de sete concertos programados desde abril ata setembro.

Máis de 80 mozos recibiron o sacramento da
Confirmación nunha fin de semana

San Pelaio de Fiolledo, san Benito de Gondomar, a catedral de Tui,

san Xoán de Panxón, a Inmaculada Concepción de Vigo e san Miguel de

Oia son os 6 templos que, durante toda esta fin de semana—desde o venres

18 ao domingo 20 de xuño—, celebraron o sacramento de Confirmación

no que 84 mozos da diocese recibiron os dons do Espírito Santo e

confirmado a súa fe ante as súas respectivas comunidades.

Nova sesión do XIII Ciclo de música relixiosa San
Martiño Barcia de Mera
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Ao cumprir os cen anos, o pasado sábado día 19, os compañeiros

“vicentinos” —da chamada Conferencia de San Vicente de Paúl—

homenaxearon na parroquia da Paz ao seu compañeiro e espello no que se

miran orgullosos, José Fortes Muradas. Como 100 anos conforman unha

biografía longa resumímola así: nacido en Muradás de Ourense, leva 61

anos casado coa súa esposa, teñen 3 fillos e pasaron 20 anos das súas vidas

na emigración en México. Vivindo xa en Vigo ingresou en 1977 na

sociedade de san Vicente de Paúl de santa Cristina de Lavadores da que

en 1979 será elixido presidente e cando se cre a sección da Inmaculada (Os

Picos), en 1986, tamén será o presidente da mesma.

José Fortes tivo sempre unha gran preocupación polos máis

necesitados e quixo traducila en realizacións eficaces por medio desa

sociedade caritativa: así en 1.994 dá os pasos para que os vicentinos

compren un baixo na rúa Palencia no que empezou a funcionar un

comedor para 30 nenos; posteriormente, veranse na necesidade de adquirir

dous locais máis para roupeiro e almacén desde os que atenden a

numerosas familias necesitadas de Vigo.

A partir do ano 2.005, xa con 84 anos de idade e 23 como presidente

da sociedade vicentina da zona de Vigo, o señor Fortes renunciou por

motivos familiares a esas tarefas.

Os Vicentinos homenaxean a un dos seus membros
centenario
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