
 Máis noticias 

 

ULTIMAS CELEBRACIÓNS DAS FESTAS: 
Hoxe, domingo 26:  

12,30 hs: Misa solemne a Nª Sª do Carmen e Procesión. 
20,30 hs. Misa por todos os difuntos da Parroquia. 

-Luns, día 27: 
20,30 hs: Misa solemne a Nª Sª do Perpetuo Socorro 

-Martes, día 28: 
20,30 hs: Misa solemne a San Judas Tadeo. 

Rematamos así as Festas Patronais deste ano da Misericordia. Que sigamos 
durante todo o ano louvando o Señor, e vivindo a freternidade cos irmáns. 
Agradecemos a cantos colararon nas celebracións.Que O Señor e a Virxe Ma-
ría vos bendiga, e que San Xoán Bautista nos protexa. 
 
O MES DE XULLO CHEO DE CELEBRACIÓNS  NAS NOSAS PARROQUIAS 
- 3: en San Cristovo: Primeiras Comunións  
- 9/10: na Brea: Festas dos Socorro e San Antonio  
- 10: en Sísamo Confirmación 
- 10/11: en Lema: Festas Patronais:San Cristovo e Santísimo Sacramento 
- 16: en Lema: Festa do Carmen   
- 17: en Sísamo  Festa do Carmen  
- 17/18 e 19: en Oza: Festa do Carmen, do Santísimo e de San Roque 
- 18/19/20: en Lemayo: Festa de Santa Mariña, e do Santísimo e do Carmen 
- 25/26/27: en Sísamo: Festas Patronais: Santiago Apóstolo, Santísimo,S anta 
Ana e Sagrado Corazón de Xesús. 
 
En Carballo: 
-17: Reunión pais 1ª Comunión .Desde o día 18: Preparación intensiva. 
- 8: Misa africana que será celebrada polo P. Desiré, e cantada polo coro afri-
cano. 
-30: Reunión pais e padriños Bautismos 
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Festa de Nª Sª do Carme 
 

Despois de honrar  a San Xoán Bautista o noso Patrono, e de mostrar onte publica-

mente o noso amor agradecido a Xesús Sacramentado,  hoxe celebramos con ledicia 

a festa da Nosa Señora do Carme, que os nosos antepasados nos legaron como Co-

patrona de Vila. 

 

Esta advocación tan arraigada na nosa terra, tanto nos pobos mariñeiros como nos de 

terra adentro, responde o amor e fe de tódolos  que vemos en María unha nai, que 

intercede ante o seu Fillo Xesús-Cristo por todos nós. 

 

As 12,30 hs celebramos, con verdadeira devoción  esta festa, poñendo aos pés  de 

María tóda-las intencións e necesidades desta Parroquia,  

 

Como todos somos mariñeiros que vamos bogando polo mar da vida, ata que chegue-

mos o porto da Salvación, invocámola coa  Salve Mariñeira e pedimos por cantos tra-

ballan no mar.Coa SALVE MARIÑEIRA invocamos á Virxe María. 

 

Salve, estrella de los mares,  

de los mares iris de eterna ventura  

salve fénix de hermosura  

madre del Divino Amor. 

 

De tu pueblo a los pesares  

tu clemencia dé consuelo  

fervoroso, llegue al cielo,  

hasta Ti, hasta Ti nuestro clamor. 

 

Salve, Salve, estrella de los mares  

Salve estrella de los mares  

Sí, fervoroso llegue al cielo  

y hasta Ti y hasta Ti nuestro clamor. 

Salve, Estrella de los mares  

Estrella de los mares,  

salve, salve, salve, salve. 



A páxina de D. Xosé Pumar 

O venres festivo. 24 de xuño,  
permitiu aos veciños de Carballo 
celebrar as festas patronais en 
honra a San Xoán Bautista. Ás 
doce e media tivo lugar a celebra-
ción da Eucaristía que estivo pre-
sidida por Manuel Ángel Branco 
Vázquez, delegado de Medios de Comunicación da Diocese de Santiago, e con-
celebrada por José García Gondar, José Pumar Gándara, Eduardo Puga Vila e 
José Aldao Rey Ramón Pizarro Amaya. Na Misa participou a Coral de Berganti-
ños e na que o alcalde, Evencio Ferrero, realizou a tradicional invocación ao 
santo que recollemos a continuación:  
 
 Regar de ledicia os corazóns 
Santo patrón, respectamos -con amor- a terra que foi enriquecida coa vida dos 
nosos antergos, as árbores que vimos medrar e que da semente agromaron co 
coidado das mans que nos agarimaron, as fontes da auga que crea vida e nos 
nutre para descubrir tamén a nosa fraxilidade como pobo na pasada invernía, 
cando as noites eran longas e o río que nos une foi bravo e devastador. Anda o 
viaxeiro para volver nestas datas, pois son os camiños sempre regresos, porque 
compartimos a mesma terra, as mesmas fontes, o mesmo ar e o mesmo desexo 
da beleza por vivir a carón de quen queremos ou de retornar ao fogar no que 
demos os primeiros pasos na memoria esquecida. 
Pedimos un ano máis, patrón San Xoán, que nestes tempos de choivas fortes e 
fondas treboeiras, acollas a toda a nosa xente, a toda, e comprendas que preci-
samos da túa cuncha protectora chea de auga de felicidade recollida no baixar 
manso do Anllóns cando vai á procura do mar. Acóllenos un a un, patrón San 
Xoán, ti que es o Bautista, para manter a dignidade da tarefa escollida, porque 
somos pobo que demostrou de cote moitos oficios e saberes, e pedimos se nos 
conceda cumprir coa xenerosidade do esforzo para que os humildados, día a 
día, podan seguir chegando ao seu fogar, co lume aceso, no que os máis peque-
nos sintan o colo protector da dozura do aloumiño coa calosidade das mans.  
Procuramos a luz que ven da mar toda e que nos dá o alento vital para o ama-
sar, ao igual que co molete que nos identifica, con todo o vivido e todo o soñado, 
porque coa túa axuda protectora, patrón San Xoán, non nos han derrotar a espe-
ranza. 
SO acervo colectivo é o que temos por herdanza, por iso queremos seguir culti-
vando a terra sen a mancar, co respecto secular a esa nai que nos proporcionou 
fartura, para que sempre nos sintamos fillos orgullosos dela e con ela da beleza 
dos sentimentos mais humanos. 
Grazas polo que levamos feito, que as augas do Anllóns sigan limpas, e sempre 
na súa canle acolledora, para regar de felicidade o corazón dos carballeses. Fe-
licidade que agradecemos un ano máis no nome de todos quen entre nós convi-
ve, porque sabemos que contamos coa túa axuda. 
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O santoral da semana 
      S. Xaquín e Sta. Ana. Son os país de Nosa Señora, os avós de Xesús. 

 
     Sempre son terneza os avós para os netos. Por 
iso podemos imaxinar a Sta. Ana tendo no seu colo 
ao Neno Xesús. E así aparece representada a  esce-
na nalgunhas imaxes. Outras veces, é Sta. Ana quen 
está ensinando a ler na Biblia á filla Sta. María. 
     Os avós en Galicia son unha tutela providente 
para os netos pois somos terra de emigración, ó fal-
taren os pais, están os nenos en mans dos seus 
avós. Estes, rexuvenecen, lembran o coidado que 
tiveron cos seus fillos. Son pais de novo. A tradición 
familiar, as cousas que os avós contan dos vellos 
tempos en Galicia e na propia familia, son educación 
completa para as novas vidas que empezan o seu 
andar. 
     Se, lamentablemente, os pais chegan a separarse 
quedan os avós como vencello familiar. Os trebunais 

civís veñen de recoñecer o dereito dos avós a estaren cos netos. Exemplar é a 
escena que contemplamos cando vemos a avós levando os netos a igrexa, ou 
cando eles mesmos acceden a seren catequistas. Bendigamos a Deus que tales 
avós dá ós seus netos.  
     Tamén temos o día de Santa Marta. A que acollía a Xesús na casa de Beta-
nia. Sta. Marta é patroa da hostalería. Temos en Galicia os albergues do Camiño 
de Santiago, albergues que Cáritas funda e dirixe en moitas parroquias, xeria-
trios, asilos, residencias para maiores que as ordes relixiosas abren para atender 
á poboación máis desprotexida. Case sempre relixiosas que seguen a idea do 
Fundador. Así, as Fillas da Caridade, as Irmanciñas dos Anciáns Desampara-
dos…e moitas outras que son froito da caridade na Igrexa de Deus e da norma 
do Señor: “Estiven enfermo e coidástesme...” 

A ofrenda 

FUNERALES PARA ESTA SEMANA. 
EN CARBALLO: 

- Mércores 29: 20,30 hs: 2º Aniv. por Víctor Martínez Espasandín. 
- Venres 1: 20,30 hs: 1º Aniv. por Obdulia Vigo Sanchez  

EN SISAMO: 
- Sábado 2: 17:00 hs: 1º Aniv. por Manuel Landeira Rama. 

En OZA:  
- Sábado 2, 18:00 hs: 1º Aniv. por  Narciso Quintela Roibal 


