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Saúdo 

Ante todo: ¡Feliz 
Pascua de 
Resurrección! 

Benquerido irmán, 
benquerida irmá:  
Nesta situación de 
emerxencia 
sanitaria provocada 
polo Covid-19 que nos 
trastocou a vida, temos 
decidido darche a 
coñecer o Plan 
Diocesano de 
Unidades Pastorais. 
Tiñamos planificada 
unha presentación 
convocándovos a todos 
en cada arciprestado 
por estas datas. Dadas 
as circunstancias 
facémolo a través 
desta edición dixital 
que, acompañada dun 
vídeo explicativo, se 
difundirá por medios telemáticos. Canto segue hanos 
axudar a tomar conciencia do alcance de aquilo que 
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queremos emprender neste intre histórico, así coma da 
corresponsabilidad de cada bautizado e enviado na nosa 
diocese e, por suposto, no bo desenvolvemento deste 
Plan. 

O papa Francisco oriéntanos e aléntanos neste 
tempo de pandemia. Lémbranos que estamos 
xuntos na mesma barca, que nos 

necesitamos, que ninguén se salva só, que os muros 
caen, que somos fráxiles... Agora, nunha meditación 
pascual titulada Un plan para resucitar dinos: «O 
soplo do Espírito que abre horizontes, desperta a 
creatividade e renóvanos en fraternidade para dicir 
"presente" (ou ben, "aquí estou") perante a enorme e 
impostergable tarefa que nos agarda. Urxe discernir e 
atopar o pulso do Espírito para impulsar cos otros as 
dinámicas que poidan testemuñar e canalizar a vida 
nova que o Señor quere xerar neste momento concreto 
da historia». 

Temos que prepararnos para que a travesía do 
coronavirus que está percorrendo a humanidade 
non nos faga voltar ó punto de partida coma se 

non tivese pasado nada. Acadalo depende da decisión de 
contribuir a que todo sexa "mellor" a partires de 
agora. Para os cristiáns esta determinación é froito 
dunha chamada esperanzada a arrimar o hombro 
unindo fe e vida. Contamos coa presencia 
permanente do Resucitado, o soplo creativo do Espírito 
e maila misericordia rexeradora do Pai. 
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É hora, logo, de que digas "aquí estou" e poñas 
da túa parte o que poidas coa xenerosidade 
propia dun discípulo misioneiro de Cristo. 

Respostar ós desafíos deste intre histórico esixe este 
paso á fronte de cada diocesano para que, co noso 
xeito de peregrinar como Igrexa particular de 
Mondoñedo-Ferrol en comunión con toda a Igrexa, o 
mundo sexa máis xusto e fraterno, sen descartar a 
ninguén. Por iso estamos axudando xa ós que máis 
sofren as consecuencias negativas da pandemia. A 
anada é abondosa e todos somos necesarios á hora de 
aportar de boa fe tanto a imprescindible oración coma o 
espírito fraterno, a solidariedade económica, o agasallo 
do noso tempo ós outros en cualquera eido, ou a suma 
de ideas e propostas en diálogo constructivo.  

A sí, neste contexto e con estas claves, pídoche 
que o leas, comprendas, acollas e colabores con 
este Plan Diocesano de Unidades 

Pastorais. É un medio para chegar máis lonxe. Este 
tiempo de tribulación, de confinamento e maila súa 
diminución [desescalada], pódenos proporcionar a 
perspectiva desde a que afrontar o futuro a partires de 
agora e resucitar continuamente á vida. Coas 
mesmas palabras coas que remata o papa Francisco a 
meditación citada antes, confío que vivas a alegría: 
«Neste tempo de tribulación e loito o meu desexo é que, 
alí onde esteas, poidas ter a mesma experiencia de 
Xesús, que sae ó teu encontro, te saúda e che dí: 
"Alédate" (Mt 28,9). E que ese saúdo sexa o que nos 
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mova a convocar e amplificar a boa nova do Reino de 
Deus». 

Calquera que sexa a túa circunstancia invítote a 
dar un paso á fronte e a poñer en común canto 
poidas dar gratuita e gozosamente desde a túa fe, 

o teu amor e a túa esperanza. ¡Alédate! Aledarémonos. 

Mondoñedo-Ferrol, 19 de abril do 2020, 
Domingo da Divina Misericordia. 

✠ Luis Ángel, CMF 
Bispo de Mondoñedo-Ferrol 
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1. Discernimento e horizonte 

Este é o Plan Diocesano de Unidades 
Pastorais, elaborado en continuidade co traballo 
realizado na nosa diocese durante os últimos anos 

no marco da longa e rica historia desta Igrexa particular 
de Mondoñedo-Ferrol. Apuntamos en primeiro lugar, 
nesta introducción, os elementos esenciais para o 
discernimento do Plan, a súa orientación e 
horizonte, as expectativas que pode ou debe suscitar e, 
finalmente, o itinerario que nos propoñemos seguir. 
Ofrecemos na páxina seguinte unha representación 
gráfica da Unidade Pastoral que nos axuda a 
visualizar e comprender mellor tanto as súas 
características coma o seu proceso de constitución. 
Finalmente ofreceremos a descripción das Unidades 
Pastorais —de agora en diante UPA—, que foron 
elaboradas polos sacerdotes en cada arciprestado e 
que constitúen unha axuda valiosa e aberta en orde ó 
proceso de implantación deste Plan. 

Efectivamente, camiñar cara a un lugar novo 
esíxenos elaborar mapas. Necesitamos aprender a 
arte da cartografía socio-eclesial, de xeito que 

saibamos por onde ir e como debemos elixir en cada 
encrucillada. É necesario facelo con sosego e 
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Representación gráfica da UPA 

Sinalamos con colores desde xeito: en azul as institucións e 
estructuras que construimos e reformamos cos dinamismos que as 
sosteñen e impulsan; en amarelo os piares da fe e da Igrexa cos 

elementos esenciais que nos fan camiñar cara á meta. 
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naturalidade, de xeito que midamos as nosas forzas e 
planifiquemos ben, de forma que procuremos 
adiantarnos ó que está a vir, vislumbrando o futuro. 
Esta é a pretensión deste Plan Diocesano de 
Unidades Pastorais en todas e cada unha das súas 
partes, no só naquela última onde aparecen as UPA de 
cada un dos arciprestados. Todo este plan é un mapa e 
inda que todos sabemos que nun mapa non se pode 
incluir todo, sí sabemos que debe ter as suficientes 
orientacións como para non perdernos polo camiño. 
Seguramente deberemos corrixir moitos detalles 
mentres exploramos ou avanzamos polo percorrido 
desde o punto de partida ata a mesma meta. O 
Consello Diocesano de Pastoral ten reflexionado 
sobre todos estes extremos e viu clara a necesidade de 
levar adiante este Plan Diocesano de Unidades 
Pastorais, de facelo con ilusión e con esperanza, 
dando relevancia ó Equipo Diocesano de 
Acompañamento e exhortando ó compromiso e á 
corresponsabilidade de leigos, consagrados e sacerdotes. 

A  Cristo —Bo Pastor e Bo Samaritano— 
encomendamos este Plan Diocesano de 
Unidades Pastorais, contando coa intercesión 

de Nosa Señora dos Remedios e de San Rosendo, para 
que sexa misión compartida e signo de esperanza entre 
os discípulos misioneiros que peregrinamos como 
Igrexa de Mondoñedo-Ferrol. 
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1.1. ¿Por que este Plan? 

En primeiro lugar hai que ter en conta que nos 
referimos ó futuro, xa que temos a vontade e 
mailo deber de construilo, poñendo da nosa 

banda todo aquilo que contribúa a dar continuidade a 
esta Igrexa Peregrina de Mondoñedo-Ferrol. Este 
compromiso esíxenos percurar e dar cos medios 
necesarios. 

Sen embargo, as respostas que encontramos para 
resolver a cuestión do "por que deste plan agora" 
son sempre, inda que acertadas, parciais, xa que 

poderiamos dar maior ou menor relevancia a un ou a 
outro aspecto sen esgotar os distintos modelos de UPA 
que xa están establecidas ou que se irán establecendo. 
Non obstante estamos en condicións de expoñer unha 
breve análise da realidade que motiva este Plan. 

Admitindo que nos atopamos nun cambio de 
época —como se di con certa frecuencia— temos 
que procurar o lugar e mailo xeito de ser Igrexa 

nun novo horizonte, tal e como a Igrexa intentou facer 
sempre, especialmente desde o Concilio Vaticano II. 
Asimesmo, debemos ter en conta, a xeito de trasfondo, a 
historia recente de España e dos seus pobos na súa 
traxectoria democrática e mailo lugar da Igrexa Católica 
durante esta e ata hoxe. Neste senso, valorando con 
aprecio ós fieis bautizados que se manteñen dentro e 
perto da Igrexa, debemos recoñecer que a Igrexa 
Católica, no noso contexto social e cultural, 
perdeu relevancia. Hai quen a considera unha 
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institución propia do pasado; algúns, valórana 
negativamente; outros, rexéitana, ben por 
descoñecemento, ben por decepción, ben por 
desmotivación que provoca alonxamento. 

É un feito xa que non contamos cunha poboación 
maioritariamente católica. Hai un número 
decrecente de vocacións cristiás e, polo tanto, ó 

matrimonio e á familia, á vida consagrada e ó sacerdocio 
ministerial. A esto hai que engadir a crecente 
despoboación dalgunhas zonas da nosa diocese, sobre 
todo no eido rural, xuntamente cun envellecemiento da 
poboación que afecta a tódolos diocesanos e, dunha 
maneira particular, ós párrocos que son responsables da 
animación pastoral en cada parroquia. Esta situación, 
rápidamente descrita, esíxenos realizar moitos esforzos, 
que non darán froito se nos limitamos a tratar de 
manter unha Igrexa de atención parroquial con escaso 
número de fieis e cada vez menos sacerdotes, en 
ámbolos casos con unha idade avanzada. Constatamos 
que tampouco somos capaces de atender ben tódalas 
parroquias, nin hai un número suficiente de fegreses 
que poidan soster a vida parroquial en tódalas súas 
dimensións. É certo que hai momentos nos que as nosas 
igrexas se enchen, como ocorre nos funerais e nas festas, 
cun gran componente de costume social. 

Non nos podemos deixar levar por estes 
espellismos, inda que toda participación na vida 
eclesial ten un valor per se. De fronte a esta 

realidade —compartida coas demáis dioceses galegas e 
outras moitas de España e de Europa—, debemos 
mentalizarnos e continuar o camiño iniciado coas UPA 
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na nosa diocese, de xeito que se extenda por toda a 
xeografía diocesana co fin de acometer unha reforma de 
estructuras e organización pastorais acorde ás 
circunstancias sociais e eclesiais do intre histórico que 
estamos a vivir. 

1.2. ¿Cara onde camiñamos? 

Para sinalar cara onde camiñamos lembremos de 
onde partimos. É unha característica cartográfica. 
Durante séculos temos vivido a fe e maila 

pertenencia á Igrexa a través de cada parroquia cun 
forte raigame. Algúns fixérono tamén a través de ordes 
segrares, leigos asociados a institutos de vida 
consagrada, confrarías, asociacións ou movementos. 

A s 422 parroquias da diocese de Mondoñedo- 
Ferrol non poden continuar configurando a nosa 
Igrexa particular da mesma maneira que en 

tiempos pasados polas razóns que vimos de sinalar. No 
prazo de poucos anos será necesario constituir un 
número de UPA —este Plan propón 24— como parte da 
resposta que temos que dar perante a realidade. Temos 
diante un desafío que se ha converter nunha boa 
oportunidade de novidade e revitalización, 
contra todo o que poida parecer humana e 
externamente. Non podemos quedarnos nunha mera 
reorganización parroquial, senón que a nosa resposta 
institucional debe estar imbuida de espírito misioneiro. 
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Por este motivo, o Plan Diocesano de Unidades 
Pastorais debe entenderse como parte da 
renovación que o Papa Francisco nos urxe levar a 

cabo en aras a poñer en pé nos nosos días unha Igrexa 
verdadeiramente misioneira. Por conseguinte, cada 
parroquia, as UPA, a diocese, os movementos, os 
grupos, as asociacións, as confrarías, tódalas 
comunidades cristiás e, en fin, toda a Igrexa universal 
está chamada a unha transformación misioneira, a 
abandoar fronteiras, inercias e costumes, para vivir e 
transmitir a alegría do encontro con Cristo, a alegría do 
Evanxeo.

Desde esta perspectiva, nestes momentos temos 
moitos retos como cristiáns, que son horizonte 
de tarefa misioneira. Como, por exemplo, ir ó 

encontro dos que se foron ou dos que nunca teñen vido 
á Igrexa e mostrarlles o rostro misericordioso do Deus 
revelado en Xesucristo; reavivar a vida cristiá dos xa 
crentes e ofrecer de xeito accesible e atractivo o don da 
fe e mailo tesouro da vida cristiá ós non crentes; ser 
«audaces e creativos» para anovar as nosas instituciónss 
e actividades pastorais; aplicar máis a Doutrina Social 
da Igrexa e dar á misericordia a prioridade que debe ter; 
revisar a vida litúrxica para coidar e vivir as 
celebracións, etc. 

Todo esto está a dicirnos que camiñamos cara a 
unha Igrexa nova e, por conseguinte, cara a un 
modelo organizativo dunha diocese formada por 

comunidades cristiás nas que se integre un número 
suficiente de bautizados, pertencentes, en moitos casos, 
a distintas parroquias —máis ben próximas entre sí—, 

17



co acompañamento dos sacerdotes que temos, ata onde 
eles poidan chegar serea e cabalmente para poder 
exercer o seu ministerio con responsabilidade. 
Comunidades cristiás nas que a identidade e maila 
pertenza á Igrexa se vexan configuradas pola fe, a 
experiencia de Deus, a vontade de formación e maila 
determinación por un compromiso crente que se deriva 
de todo o anterior. Polo tanto, unha identidade e 
pertenza á Igrexa que rompe os lindeiros da 
propia parroquia para vivir, celebrar e compartir a fe 
en comunión, para formarse xuntos, para realizar o 
servicio da caridad e para anunciar a todos a mensaxe 
de Xesucristo. 

Camiñamos “cara a un novo xeito de ser e de 
edificar a Igrexa”, causa que nos debe apaixoar. 
Neste camiño emocionante pode axudarnos a 

lectura, meditación e actualización do libro dos Feitos 
dos Apóstolos, como exemplo paradigmático á hora 
de impulsar comunidades cristiás en tempos novos 
e retadores. Temos a oportunidade de contemplar as 
orixes do cristianismo, referente para os cristiáns de 
tódalas épocas. Nos albores da nosa fe encontraremos as 
raíces dunha mensaxe e dun estilo de vida decisivos na 
historia ata hoxe. No libro dos Feitos dos Apóstolos 
aprendemos como debe ser sempre a Igrexa, subliñando 
as dimensións comunitaria, discipular e misioneira, 
xunto coa presencia constante do Espírito Santo. 

Este modelo de comunidade Cristiá poderá soster, 
animar e congregar a un número suficiente e 
meriande de bautizados con distintos niveis de 

implicación e compromiso, de xeito que poidamos 
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artellarnos en círculos concéntricos de comunión para 
configurar a Igrexa nunha UPA. Estamos chamados a 
reescribir o noso libro de vida eclesial nun momento no 
que nos condicionan determinadas circunstancias e 
estamos aqueixados de algúns males que non sabemos 
moi ben como curar, pero que, no obstante, teñen 
remedio se nos empeñamos en procurar solucións. Por 
iso, debemos abrirnos á novidade sanadora e liberadora 
das orixes da Igrexa e deixar que o Espírito do Señor nos 
toque e cambie coa súa novidade, vivindo no medio da 
nosa sociedade e dialogando cos nosos contemporáneos, 
sen nos acomodar nin entrar en modo de rutina. Ese é o 
horizonte cara o que camiñamos. 

Os nosos ideais tradúcense hoxe en decisións 
organizativas concretas. Así, ademáis de 
configurar as UPA, dentro de cada unha hai que 

determinar os diversos Centros de Atención 
Pastoral —de aquí en diante CAP—. Serán os lugares a 
onde desprazarnos para celebrar a Eucaristía do Día do 
Señor e de momentos significativos para tódalas 
parroquias dunha UPA. Cousa que implica que 
debemos cambiar a mentalidade de que é o párroco 
quen debe desprazarse sempre a cada igrexa para 
celebrar a Santa Misa. Afortunadamente, temos 
suficientes templos cercanos a tódolos lugares de 
residencia para celebrar a Eucaristía e expresar a 
comunión da Igrexa. Igualmente, contamos xa con 
locais —e temos que contar con máis— para desenvolver 
as actividades pastorais, tanto catequéticas como 
caritativas, de xeito coordinado entre as parroquias que 
forman ou formarán unha UPA. 
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Por outra banda, se hai un número suficiente de 
leigos que desexan e poden reunirse para rezar en 
algún momento da semana e ter algunha 

celebración da palabra, ímolo apoiar e acompañar. En 
concreto, as celebracións en ausencia de presbítero — 
incluso as dominicais se hubese razóns que o 
xustificasen— terán que realizarse coa dignidade debida, 
coidando a preparación e idoneidade das persoas leigas 
que poidan animalas. Mentres sexa posible, 
celebraremos as Misas de Exequias na igrexa parroquial 
onde se ha enterrar. Non obstante, dadas as 
circunstancias, que multiplican ata o inabarcable o 
número de misas que ha celebrar un sacerdote, convén 
lembrar aquí que hai unha disposición diocesana que 
non permite a celebración da Eucaristía nos tanatorios. 

Tamén, na medida das posibilidades dos párrocos, 
con unha boa organización, poderá celebrarse a 
Eucaristía en cada igrexa parroquial con ocasión 

da festa do seu titular ou algunha outra que sexa 
relevante por tradición. Evidentemente, temos en conta 
a diversidade existente no territorio diocesano —que 
influirá no proceso e forma de constitución das UPA—, 
con claras diferencias entre as zonas rurais e de interior, 
a costa ou as parroquias urbanas. 
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1.3. ¿Que podemos esperar? 

Ante todo debemos esperar unha nova Igrexa, 
unha diocese que se constrúa e se palpe en novas 
comunidades cristiás revitalizadas pola fe 

anovada e comprometida dos bautizados que 
constitúen, a xeito de pedras vivas, a Igrexa que 
peregrina en Mondoñedo-Ferrol. Con esta premisa, 
temos que afirmar que as UPA son un medio, non 
un fin. Trátase dun instrumento que nos axuda e 
axudará a respostar e dar a luz ese “novo modo de ser e 
de edificar a Igrexa”, un instrumento máis para que teña 
lugar a transformación misioneira da nosa 
Igrexa de  Mondoñedo-Ferrol. 

O seu desenvolvemento e extensión por toda a 
diocese ten que facer xurdir as novas 
comunidades cristiás que xa se vislumbran no 

horizonte. Esta reorganización parroquial con miras á 
renovación eclesial permitirá que os sacerdotes non 
teñan que afanarse de xeito desmedido en “atender” 
parroquias ou presidir numerosas celebracións 
sacramentais —sobre todo a Eucaristía— nun só día, sen 
o necesario sosego para levar a cabo a súa misión 
dignamente e procurar unha participación igualmente 
digna de tódolos fieis. Comprendemos que son moitos 
os cambios que debemos integrar. Para asimilalos será 
moi bo comezar por mostrarnos agradecidos pola fe e 
pola Igrexa que nos precede, tomando asimesmo 
conciencia da responsabilidade co futuro que temos que 
construir e experimentando con novos trazos a paixón e 
maila esperanza que xorden da nosa amizade con 
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Xesucristo. Por mor da nosa fe debemos convertirnos 
sempre en persoas apaixoadas e esperanzadas. 

Pero, ¿como imos ir levando adiante este proceso? 
Paulatinamente, como se veu facendo ata agora. 
En primeiro lugar, necesitamos tomar 

conciencia, mentalizarnos, dialogar, formarnos. 
Necesitamos elaborar proxectos e establecer pasos nas 
distintas UPA que agora visibilizamos. Necesitamos 
tamén un acompañamento serio para alentar, impulsar 
e clarexar estes proxectos. 

Temos que ir establecendo encontros entre nós en 
lugares ben situados, de xeito que se 
poidan establecer neles os CAP. Alí 

deberemos sentirnos convocados os membros dunha 
UPA á celebración litúrxica, á catequese, á formación, ó 
servicio da caridade e á programación de estratexias 
para anunciar a mensaxe de Xesús entre os veciños que 
no coñecen a Cristo. Neste punto hai que sinalar un caso 
peculiar: os santuarios. Cada uno dos que temos na 
diocesie será de seu un CAP, no que se acolla e 
acompañe pastoralmente ós fieis que peregrinen ata alí 
movidos pola súa fe. 

Tamén podemos e debemos esperar que cada 
comunidade cristiá se sinta familia de familias 
mientres é parte de otra familia meirande, pois 

dentro de cada UPA existirán círculos concéntricos de 
comunión, como xa temos dito. Por conseguinte, 
ningunha comunidade cristiá será unha familia 
reducida, ni menos pechada ou excluínte. Será unha 
familia ampla e ampliada que vive os valores do 
Evanxeo e se sente en comunión coa gran familia da 
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Igrexa universal por medio da súa pertenza á diocese e ó 
seu arciprestado. 

Con este horizonte de esperanza que se desprega 
diante de nós, debemos proclamar ben claro que é 
a hora de todos: persoas consagradas, 

leigas, matrimonios, presbíteros. Todos somos 
necesarios constructores da Igrexa desde a vocación, 
dons e carismas que cada un teña recibido de Deus, xa 
sexamos leigos, persoas consagradas ou presbíteros. 
Corresponsabilidade e sinodalidade, desde a seria 
responsabilidade de cadaquén, han marcar o xeito de 
facer Igrexa de cada bautizado e de cada grupo cristián, 
tamén con toda a diocese e co arciprestado, como está a 
selo na Igrexa universal. 

1.4. ¿Que proceso imos seguir? 

En primeiro lugar publicamos o mapa da 
organización das parroquias da diocese en 
UPA coas seguintes aclaracións e indicacións. É 

un paso significativo para tomar conciencia de que 
tódalas parroquias están chamadas a 
transformarse, a unir forzas cos irmáns de outras 
parroquias veciñas, como xa está sucedendo en varios 
lugares. Este mapa inicial, traballado e proposto 
en cada arciprestado, poderá verse modificado 
se durante o proceso de constitución dunha UPA se vise 
conveniente, a través do necesario discernimento 
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conxunto das instancias parroquiais, arciprestais e 
diocesanas. 

En segundo lugar, nomearemos un Equipo 
Diocesano de Acompañamento do Plan 
Diocesano de Unidades Pastorais. Este 

equipo estará formado polo vicario xeral, os vicarios de 
pastoral, unha persona consagrada e dúas persoas 
leigas, que elaborarán unhas orientacións e materiais de 
traballo coa colaboración e a supervisión do bispo. 

En terceiro lugar, hase seguir o seguinte 
itinerario do Plan Diocesano de Unidades 
Pastorais nos arciprestados coa axuda do 

Equipo Diocesano de Acompañamento:  

1. Campaña xeral de sensibilización, diálogo, 
formación e corresponsabilidade que ha darse 
durante todo o itinerario conforme a cada unha 
das diferentes fases. 

2. Encomienda da UPA por parte do bispo para 
iniciar un proceso de configuración. 

3. Constitución do Consello Pastoral de cada UPA. 

4. Elaboración dun Proxecto Pastoral da UPA: 
obxectivos, medios, tempos, responsables, 
avaliación e seguimiento, que incluiría, ademáis: 

4.1.Criterios para a ubicación dos CAP. 

4.2.Organización das actividades pastorais e das 
celebracións litúrxicas nos CAP que se 
determinen. 
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4.3.Funcionamento económico, e 

4.4.Relacións co arciprestado e coa diocese.  

A s UPA que xa están constituidas ou en vías de 
constitución seguirán o proceso iniciado, tendo 
en conta os novos elementos que introduce este 

plan, especialmente o acompañamento por parte do 
equipo diocesano. A partires de agora, o nacemento 
dunha nova UPA darase coa encomenda de varias 
parroquias que faga o bispo a un sacerdote o a un 
equipo de sacerdotes para iniciar o proceso 
correspondente cos prazos e mailos pasos que se han 
dar, conforme ós indicado máis arriba. 

1.5. Conclusión 

Quizais chegados a este punto sintamos a 
tentación de pensar que nos tocou vivir tempos 
menos doados que os pasados. Sen embargo, 
temos a íntima certeza de que todo tempo trae 

consigo luces e angosturas e, sobre todo, a oportunidade 
de volver a propoñer a fe a quen camiña á nosa beira. 
Con humildade e alegría, estamos en condicións de 
recoñecer que temos diante dificultades e desafíos que 
esixen de nós a mellor resposta posible, unha respuesta 
á altura do Evanxeo, a resposta que a Igrexa pescudou e 
procurou sempre. Para iso contamos cos recursos 
humanos ó noso dispor e confiamos no dono da anada, 
coa presencia e maila axuda constantes do Espírito 
Santo. 
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Ós que aman a Deus —e polo tanto ós que cren, 
confían e esperan nel— todo lles serve para o 
ben, inda que coste aceptalo. Así pois, no que se 

refire ás UPA, tamén estamos convencidos de que este 
medio, posto nas mans de Deus, será para ben de quen o 
aman (cf Rom 8, 28). 

O Plan Diocesano de Unidades Pastorais é 
unha ocasión belida e axeitada para facer efectiva 
e real a conversión persoal, pastoral e 

misioneira. Esixe, por parte de todos, un cambio, 
unha superación de receos, dificultades e críticas 
destructivas, un esforzo por construir o novo, 
iluminados pola experiencia dos primeiros cristiáns e 
alentados polo Maxisterio da Igrexa, especialmente do 
papa Francisco na Evangelii gaudium. 

Mondoñedo-Ferrol, 2 de marzo do 2020, 
Solemnidade trasladada de San Rosendo, 

Bispo e Patrono da Diocese.  

✠ Luis Ángel, CMF 
Bispo de Mondoñedo-Ferrol 
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2. Arciprestados da Diocese de 
Mondoñedo-Ferrol 

Arciprestado Parroquias Habitantes 

1 Mondoñedo 80 38483

2 Ferrol 32 66065

3 Ortegal - As Pontes 63 31660

4 Ribadeo - Miranda 37 14498

5 Terrachá 143 35762

6 Viveiro 36 21432

7 Xuvia 31 54770

Total 422 262670
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2.1. Arciprestado de Mondoñedo 

  

Arcos lombardos e axedrezado dun dos ábsides da 
Basílica de San Martiño de Mondoñedo  
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Arciprestado de Mondoñedo - Concellos 

Concellos Parroquias Habitantes 

1 Foz 9 9980

2 Burela 1 9588

3 Cervo 6 4227

4 Mondoñedo 14 3568

5 Barreiros 8 2934

6 Abadín 19 2367

7 Lourenzá 4 2140

8 Valadouro 10 1991

9 Alfoz 9 1688

Total 80 38483
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Arciprestado de Mondoñedo - UPA 

UPA CAP e Parroquias

1.1. Abadín Abadín e Moncelos

Abadín, Abeledo, Aldixe, 
Baroncelle, Cabaneiro, 
Candia, Castromaior, 

Corvite, Fanoi, 
Galgao, Goás, 

Graña de Vilarente, 
Labrada, Moncelos, 

Montouto, Quende, Romariz 
e Seivane de Vilarente.

1.2. Burela - Cervo Burela, Cervo 
e Lieiro (San Cibrao)

Burela, Castelo, Cervo, 
Lieiro (San Cibrao), Rúa, 
Sargadelos e Vilaestrofe. 

Cangas e Cordido [de Foz].

1.3. Foz Foz, Barreiros e San Martiño

Foz, Fazouro, Nois, 
San Martiño, San Acisclo, 

Santa Cilla e Vilaronte. 
Barreiros, Benquerencia, 

Celeiro de Mariñaos, 
San Miguel de Reinante, 

Santiago de Reinante 
e Vilamartín [de Barreiros].
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1.4. Mondoñedo 1.4.1. Mondoñedo (Santiago)

Santiago, Remedios, Carme, 
Argomoso, Couboeira, Figueiras, 

Lindín, Masma, Oirán, 
San Vicente, Santa María Maior, 
Sasdónigas, Vilamor e Viloalle. 

MM. Concepcionistas

1.4.2. Lourenzá

Vilanova de Lourenzá, San 
Xurxo, Santo Tomé e San Adrao. 

San Xiao de Cabarcos e San 
Xusto de Cabarcos [de 

Barreiros].

1.5. O Valadouro Ferreira do Valadouro e Alfoz

Ferreira, Alaxe, Budián, 
Cadramón, Frexulfe, Moucide, 

San Xiao de Recaré, 
Santo Tomé de Recaré, 

Santa Cruz e Vilacampa. 
Alfoz (Mor), Adelán, Bacoi, 
Carballido, Castro, Lagoa, 

Oirás e Pereiro.

UPA CAP e Parroquias
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2.2. Arciprestado de Ferrol 

  

Fachada principal de estilo neoclásico da Concatedral de 
San Xiao de Ferrol 
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Arciprestado de Ferrol - Concellos 

 

Concellos Parroquias Habitantes 

1 Ferrol 32 66065

Total 32 66065
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Arciprestado de Ferrol - UPA 

UPA CAP e Parroquias

2.1. Caranza - O Pilar Caranza e O Pilar

Caranza, O Pilar 
e barrio do Bertón. 

Hospital Xeral

2.2. Ferrol - Centro San Xiao, Carme 
e Angustias

San Xiao, Carme, 
Socorro, (Dolores), 

Angustias, Santa Cruz 
e San Rosendo. 
MM Esclavas 

e PP. Mercedarios

2.3. Ferrol - Ensanche Rosario, San Pedro 
e San Domingos

Rosario, San Pedro, 
San Domingos 

e San Xoán. 
MM. Mercedarias

2.4. Santa Mariña - Rural Santa Mariña e Serantes

Santa Mariña, Serantes, 
A Cabana, A Graña, Brión, 
Covas, Doniños, Esmelle, 

Mandiá, Marmancón, 
San Paulo e San Xurxo
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2.3. Arciprestado de Ortegal - As 
Pontes 

 

Pórtico de entrada con catro arcos e torre da Igrexa 
Parroquial de Santa Marta de Ortigueira 
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Arciprestado de Ortegal - As Pontes - Concellos 

Concellos Parroquias Habitantes 

1 As Pontes 7 10138

2 Cedeira 8 6640

3 Ortigueira 22 5671

4 Cariño 5 3838

5 Xermade 10 1806

6 Mañón 5 1356

7 Cerdido 3 1113

8 As Somozas 3 1098

Total 63 31660
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Arciprestado de Ortegal - As Pontes - UPA 

UPA CAP e Parroquias

3.1. As Pontes 3.1.1. As Pontes

As Pontes, A Vilavella, 
Espiñaredo, O Aparral, O Freixo, 

O Deveso y San Mamede. 
As Somozas, Recemel, e Seixas 

[de As Somozas]. 
O Val de Xestoso e O Alto de 

Xestoso [de Monfero].

3.1.2. Xermade

Xermade, Burgás, Cabreiros, 
Candamil, Cazás, Momán, 
Lousada, Piñeiro, Roupar 

e Miraz.

3.2. Cariño Cariño

Cariño, A Pedra, Feás, 
Landoi e Sismundi. 

Mera de Baixo, Mera de Riba e San 
Adrián de Veiga [de Ortigueira].

3.3. Cedeira Cedeira e Cerdido

Cedeira, Cervo, Esteiro, 
Piñeiro, San Xiao de Montoxo, 
San Román de Montoxo, Régoa 

e Santo André de Teixido. 
Cerdido, A Barqueira e Os Casás.
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3.4. Ortigueira 3.4.1. Ortigueira

Ortigueira, As Neves, Barbos, 
Céltigos, San Cristobo de 

Couzadoiro, San Salvador de 
Couzadoiro, Cuiña, Devesos, 

O Ermo, Espasante, Freires, Ínsua, 
Ladrido, Loiba, Luía, San Claudio 

e Senra.

3.4.2. O Barqueiro

O Barqueiro, As Grañas do Sor, 
Mañón, Ribeiras do Sor e Vares.

UPA CAP e Parroquias
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2.4. Arciprestado de Ribadeo - 
Miranda 

 

Fachada principal e torre da Igrexa Parroquial de 
Santa María do Campo de Ribadeo 
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Arciprestado de Ribadeo - Miranda - Concellos 
 

Concellos Parroquias Habitantes 

1 Ribadeo 12 9854

2 A Pontenova 11 2264

3 Riotorto 7 1262

4 Trabada 7 1118

Total 37 14498
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Arciprestado de Ribadeo - Miranda - UPA 

UPA CAP e Parroquias

4.1. A Pontenova A Pontenova e Riotorto

A Pontenova, Bogo, Conforto, 
Santo Estevo de Rececende, 

San Xoán de Rececende, 
Vilaboa, Vilameá, Vilaodriz, 

Vilaouruz, Vilarmide e Xudán. 
Riotorto, Espasante, 

Ferreiravella, Galegos, 
Moxoeira, Órrea 

e Santa Marta de Meilán.

4.2. Ribadeo Ribadeo e Trabada

Ribadeo, Arante, Cedofeita, 
Couxela, Cubelas, A Devesa, 

Ove, Piñeira, Rinlo, Vilaosende, 
Vilaselán e Vilaframil. 

Trabada, Balboa, Fórnea, 
Ría de Abres, Sante, Vidal, 

Vilaformán e Vilapena. 
Mosteiro de Santa Clara
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2.5. Arciprestado da Terrachá 

  

Fachada principal e torres da Igrexa Parroquial de Santa 
María de Vilalba 
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Arciprestado da Terrachá - Concellos 

Concellos Parroquias Habitantes 

1 Vilalba 30 14072

2 Guitiriz 18 5484

3 Castro de Rei 25 5052

4 Cospeito 20 4484

5 Begonte 19 3026

6 A Pastoriza 19 3002

7 Muras 8 642

Total 139 35762
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Arciprestado da Terrachá - UPA 

UPA CAP e Parroquias

5.1.
Castro 
Ribeiras 
de Lea

5.1.1. Castro Ribeiras de Lea

Duarría, Ansemar, Azúmara, 
Balmonte, Bazar, Bendia, 
Castro de Rei, Duancos, 

Santo André de Ferreiros, 
San Martiño de Ferreiros, 

Goberno, Lea, Loentia, Ludrio, 
Mondriz, San Xiao de Mos, 

O Matodoso, Orizón, Outeiro, 
Pacios, Prevesos, Quintela, Ramil, 
Ribeiras de Lea, Santa Leocadia, 

Triabá e Viladonga. 
Barredo e Meda [de Castroverde]. 

Bexán e Xustás [de Cospeito]. Silva 
[de Pol]. Sobrada e Taboi [de Outeiro 

de Rei].

5.1.2. A Pastoriza e Bretoña

A Pastoriza, Bretoña, Álvare, 
Baltar, Bián, Cadavedo, 

Corbelle, Crecente, Fonmiñá, 
A Garda, Gueimonde, Lagoa, 

Loboso, Piñeiro, Pousada, 
Regueira, Reigosa, Saldanxe 

e Úbeda. 
Aldurfe [de Riotorto].
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5.2. Cospeito Feira do Monte e Muimenta

Sistallo, Muimenta, Arcillá, Arneiro, 
Bestar, Cospeito, Goá, Lamas, Pino, 
Momán, Santa Eulalia de Rioaveso, 
Roás, Santa Cristina, Seixas, Sisoi, 

Támoga, Vilapene e Xermar.

5.3. Guitiriz Guitiriz e Begonte

Guitiriz, Parga, Becín, Buriz, 
Labrada, Mariz, Os Vilares, Santa 
Mariña, San Salvador, Santa Cruz, 
Santa Leocadia, Pígara, Roca, San 

Breixo, Trasparga e Vilar [de 
Guitiriz]. Begonte, Saavedra, 

Baamonde, Bóveda, Carral, Castro, 
Cerdeiras, Damil, Donalbai, Felmil, 
Gaibor, Illán, Pacios, San Vicente de 
Pena, Santa Eulalia de Pena, Trobo, 
Uriz, Valdomar e Virís [de Begonte].

5.4. Vilalba 5.4.1. Vilalba

Vilalba, Alba, Árbol, Belesar, Boizán, 
Carballido, Codesido, Corbelle, 

San Simón da Costa, Goiriz, Distriz, 
Gondaísque, Ínsua, Ladra, Lanzós, 
Mourence, Nete, Noche, Oleiros, 
San Xurxo de Rioaveso, Román, 

Samarugo, Sancobade, Santaballa, 
Soexo, Tardade, Torre, Vilapedre 

e Xoibán.

UPA CAP e Parroquias
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5.4.2. Muras

Muras, A Balsa, Irixoa, O Burgo, 
Silán e O Viveiró.

UPA CAP e Parroquias
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2.6. Arciprestado de Viveiro 

 

Ábside pentagonal con bóveda de abano coas súas 
cinco ventás oxivais da Igrexa de San Francisco de 

Viveiro 
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Arciprestado de Viveiro - Concellos 
 

Concellos Parroquias Habitantes 

1 Viveiro 13 15466

2 Xove 8 3273

3 O Vicedo 7 1675

4 Ourol 8 1018

Total 36 21432
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Arciprestado de Viveiro - UPA 

UPA CAP e Parroquias

6 Viveiro 6.1. Viveiro (Santa María, 
Santiago, Covas e Celeiro)

Santa María, Santiago, Covas, 
Celeiro, Boimente, Chavín, Faro, 

Galdo, Landrove, Magazos, 
San Pedro, Valcarría e Vieiro. 

MM. Concepcionistas

6.2. Xove

Xove, A Rigueira, Lago, 
Monte, Morás, Portocelo, 

Sumoas e Xuances.

6.3. Ourol

Ourol, Ambosores, Bravos, 
San Pantaleón de Cabanas, Merille, 

Miñotos, O Sixto e Xerdiz.

6.4. O Vicedo

O Vicedo, As Negradas, 
Santa María de Cabanas, Mosende, 

Riobarba, San Román e Suegos.
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2.7. Arciprestado de Xuvia 

  

Os tres ábsides semicirculares da Igrexa Parroquial de 
San Martiño do Couto 
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Arciprestado de Xuvia - Concellos 
 

Concellos Parroquias Habitantes 

1 Narón 7 39080

2 Valdoviño 8 6563

3 Neda 4 5079

4 San Sadurniño 7 2822

5 Moeche 5 1226

Total 31 54770

60



Arciprestado de Xuvia - UPA 

UPA CAP e Parroquias

7.1 Claret Meirás

Meirás, Lago, 
San Bartolo e Sequeiro 

[de Valdoviño]. 
Castro, O Val, 

San Mateo e Sedes 
[de Narón]. 

7.2. Neda 7.2.1. Neda (San Nicolás 
e Santa María)

San Nicolás de Neda, 
Santa María de Neda, 

Anca e Viladonelle. 

7.2.2. Santa Rita e Piñeiros

Santa Rita, Piñeiros 
e San Xiao. 

7.3. San Martiño Santa Icía e San Xosé Obreiro

Santa Icía, San Xosé Obreiro, 
(Santiago Apóstolo) 

e San Martiño do Couto. 

61



7.4. Valdoviño Valdoviño, San Sadurniño 
e Moeche

Valdoviño, Loira, Pantín, 
Vilaboa e Vilarrube. 

San Sadurniño, Bardaos, 
Ferreira, Igrexafeita, Lamas, 

Naraío e Santa Marita do Monte. 
San Xurxo de Moeche, 
San Xoán de Moeche, 

Santa Cruz de Moeche, 
Abade e Labacengos. 

Doso e Pedroso [de Narón].

UPA CAP e Parroquias
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3. Dez cuestións para a lectura 
persoal 

Para facer unha reflexión persoal e compartir o 
reflexionado con quen agora poidas facelo, na túa casa ou 
por cualquera outro medio. 

1. ¿Que me parece máis importante e menos importante do 
exposto no Plan ¿Como o recibo neste momento no que 
segue afectándonos a pandemia do Covid-19? 

2. ¿Teño algunha razón que engadir ás que se dan para 
explicar “por que este plan agora”? 

3. ¿Vexo cara onde camiñamos como diocese, como 
arciprestado, como UPA, como parroquia, como cristiáns? 
Descríboo brevemente. 

4. ¿Que poido esperar deste plan diocesano de UPA? 
5. ¿Queda claro o proceso que imos seguir na diocese para 

desenvolver este plan? 
6. ¿Que estou disposto a facer persoalmente para colaborar 

no desenvolvementoo deste plan? 
7. ¿Como explicaría brevemente o plan a un grupo de 

persoas da miña UPA ou parroquia? 
8. ¿Que vantaxes lle vexo a este Plan, máis aló da 

necesidade de realizalo? 
9. ¿Que desvantaxes e dificultades descubro á hora de 

desenvolver este Plan? 
10. ¿Que suxestións quero facer ó Equipo Diocesano de 

Acompañamento deste Plan para a súa mellor 
implantación en algunhas UPA e en toda a diocese? 
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4. Oración á Nosa Señora dos 
Remedios 

Nosa Señora dos Remedios, 
Nai e Patroa da nosa 
Igrexa de Mondoñedo-Ferrol 
que peregrina no Norte de Galicia 
desde hai máis dun milenio. 

Dirixímonos a ti 
un momento de especial tribulación. 
Poñemos baixo o teu amparo a cada persoa que sofre 
pola pandemia que asola os nosos fogares, 
así como por tantas otras dores 
que lastran ó noso mundo. 

Dicímosche “aquí estou”, “aquí estamos”. 
Como irmáns en Cristo, o teu Fillo, 
queremos seguir camiñando 
ó ritmo destes tempos. 

Por iso, che presentamos o noso futuro de Igrexa 
e, nel, o Plan Diocesano de Unidades Pastorais. 
Quere ser expresión da nosa determinación 
de resucitar continuamente á vida  
e vivir un camiño pascual de conversión. 
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Imaxe de Nosa Señora dos Remedios que se venera no seu 

santuario de Mondoñedo 
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Traémosche, Nai, a auga do noso esforzo 
nos púcaros da nosa oración, reflexión e diálogo. 
Sabemos que, inda seendo fresca e útil, 
no é abondo. 

Confiamos en que Ti lla leves ó teu Fillo Xesús, 
coma en Caná, para que Él a converta 
no viño novo do reino de Deus. 

Viño de esperanza, ledicia e vida nova, 
que nos enforteza para seguir peregrinando 
polos nosos montes, chairas e mares, 
que descobren coa súa beleza 
a bondade das súas mans creadoras. 

Viño do seu sangue vertido, 
que nos invite a celebrar un banquete novo, 
anticipo do eterno, 
onde teñan cabida xentes das aldeas, 
portos e cudades, 
—algunhas chegadas detros pobos—; 
un banquete de mesas amplas  fraternas, 
signo dun mundo de paz e de amor 
eno que brilla a plenitude do Resucitado. 

Gracias, Señora dos Remedios, Virxe e Nai, 
por gurdarnos no teu corazón de discípula misioneira. 
Guíanos para facer ben o que El nos diga. Amén. 
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