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Queridos carballeses: 

Este é o 45 curso entre vós ao servizo da nosa querida parroquia de 
Carballo. É motivo para dar moitas grazas a Deus por toda esta vida e 
anos de historia. 

Grazas a Deus por todas as persoas que fixeron posible, en tantos 
anos de amor e servizo á Igrexa, vivir na comunidade parroquial que 
hoxe coñecemos e temos. 

Presentamos en “A Xanela Nº 21” a Memoria de Cáritas Interparro-
quial de Bergantiños e  o Programa dos Cursos formativos e de servi-
zos sociais  2017/18, que a Parroquia  ofrece a través de Cáritas e do 
Centro Social San Xoán Bautista. 

Nesta Xanela presentamos o Programa Pastoral de Carballo e da Uni-
dade Pastoral, que ten como obxectivo “poñer en práctica as orienta-
cións do Sínodo Diocesano en orde á renovación pastoral da nosa Dio-
cese”, e facer chegar a todos a invitación “volve a casa da man de Ma-
ría” como proclama  o atrio aberto e a imaxe da Nai da Misericordia. 

“Volve a Casa da man de María” 

Sempre é tempo de volver! E Deus ten un camiño para cada un. Iso é 
o que  a Virxe nos está pedindo desde a súa imaxe na Capela da Mila-
grosa, e da imaxe da Mater Misericordiae do atrio renovado da igrexa 
parroquial... 

Era a invitación do Ano Xubilar, e que de novo queremos proclamar 
durante o novo curso. 

Queremos animar aos desanimados, desesperados, aos que se afasta-
ron de Deus e se senten perdidos e sen salvación, aos que empezan a 
crer (ou en realidade sempre o fixeron) e non coñecen o camiño de 
volta a Casa. Se estás neste grupo, non temas! Antes de que te afasta-
ses, xa Deus estaba a esperarte e María ofrécenos o seu colo mater-
nal.   

E como non! No noso camiño descubriremos unha man cariñosa que 
estreitará a nosa e guiaranos á Casa: María, que como Nai non se can-
sa de esperar e  repítenos o seu desexo de que coa nosa familia  ache-
guémonos a Deus.  

Queremos que a Igrexa parroquial sexa unha casa solidaria para com-
partir, un oasis de silencio e oración, un hospital de campaña para 
curar as feridas da alma. Unha parroquia multixeneracional, na que 
queremos atender e ofrecer participación a nenos, novos e maiores 

 A todos, pero especialmente a cantos durante estes 45 anos recibis-
tes o Bautismo, a Primeira Comuñón, a Confirmación e o Matrimonio 
neste templo, repítovos de corazón: Vide! Volvede!. Entrade! Volve a 
unha vida cristiá en familia e a recibir os Sacramentos! 

 Pido ao Señor por intercesión da Virxe María, e do noso patrón San 
Xoán Bautista que bendiga e recompense a todos.  

Feliz curso para todos!  

José García Gondar 

José García Gondar 
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Recortes de Prensa do Curso 2016/2017 



Nacín o 31 de maio de 1943 no lugar de Vista Alegre, da parroquia 
de Oca (A Estrada). O 18 de decembro de 1965, con 22 anos, recibín 
o sacramento do Orde sacerdotal. Celebrei con moita emoción as 
vodas de ouro sacerdotais dando grazas a Deus polos 50 anos dun 
cura feliz. Despois de dous anos en Pontedeume e catro en 
Santiago, na parroquia de Salomé, levo de cura de 

Carballo 45 anos, desde o 1 de agosto de 1972, onde cheguei con 
29 anos. 

Síntome feliz en Carballo. Aínda que non nacín aquí, nesta terra 
botei raíces profundas e considérome carballés de corazón, fillo 
adoptivo e pai-avó de moitas xeracións de carballeses. Aínda que 
tiven oportunidades de cambiar, incluso durante os doce anos de 
vicario episcopal da Coruña, continuei servindo a Carballo coa 
axuda inestimable de Manuel Rodríguez… Aquí quero seguir 
servindo ata que o Señor me chame e ser enterrado onde tamén 
sepultei aos meus pais e con todos os carballeses a quen dei cristiá 
sepultura. 

Sempre digo, plenamente convencido, que Carballo é o mellor lugar 
do mundo para vivir e cando alguén fala mal de Carballo reivindico 
a boa fama, dicindo que somos «boa terra e mellor xente». Porque 
temos: 

-O mellor pan. 

-O mellor patrón San Xoán Bautista, de quen dixo Xesús «ninguén 
máis grande nacido de muller…» 

-Sobre todo a mellor xente, de corazón grande, bos e xenerosos 

-E a mellor praia: Razo… 

Desde que cheguei a Carballo namoreime da praia de Razo. 
Dedicábame a pasear, a tomar o sol, a recoller ollos de boi, a rezar 
e a pensar… (moitas das iniciativas e proxectos para cada curso aí 
naceron). A Razo invito á familia, aos amigos, ao cardeal Rouco e 
aos bispos de Galicia... 

Desde hai anos decateime dunha cousa: moitas estreliñas de mar 
varadas na praia… que ao día seguinte estaban mortas xa que 
ninguén as salvaba. Comecei a recollelas, unha a unha e devolvelas 
ao mar… e a pedir colaboración: «Axudádeme a facer o mesmo». 
Moitos respondían «non ves que é perder o tempo, son milleiros as 
estrelas, ademais nas próximas mareas volverán á praia, mira… 
Mellor é tomar o sol.., ou estar tomando unha caña na terraza do 
Cordobés. Non te dás conta que a praia ten moitos quilómetros e 
que hai milleiros de estrelas na beira. A túa é unha batalla perdida. 
Non podes salvalas a todas». 

A quen así me fala, dígolle que hai tempo para todo, e respondo 
agachándome, collendo unha estreliña devolvéndoa ao mar e 

dicindo «para esta si valeu a pena… Está salvada». E sen 
desanimarme ano tras ano, sigo invitando a colaborar e facer o 
mesmo. 

Con que satisfacción e gratitude comprobo que foron e son moitos 
os que aceptan a invitación e se embarcaron nesta tarefa 
ilusionante de salvar estreliñas da mar, devolvéndoas ao mar da 
vida para que non morran na beira. 

Lembro con gratitude a tantísimos xenerosos e leais 
colaboradores, catequistas, voluntarios de Cáritas… que desde o 
comezo veñen dedicando tempo, corazón, esforzo e axuda 
material ás tarefas da parroquia. Que Deus volo recompense. Así 
conseguimos entre todos «salvar tantas estreliñas», vivindo como 
propios os problemas, alegrías e sufrimentos de todas as familias, 
tantas horas dedicadas á catequese e ás actividades xuvenís, 
tantas celebracións da misa e dos sacramentos. Foron 6.720 
bautismos, 6.628 primeiras comuñóns, 5.410 confirmados, 2.305 
casamentos, 3.281 falecidos, especialmente a fraternidade 
xenerosa manifestada a través do servizo exemplar de Cáritas. 
«Acoller, abrir portas e construír Igrexa» é o lema da miña vida 
sacerdotal. 

Entre todos fixemos moitas obras materiais: construímos a igrexa e 
complexo parroquial, a capela da Brea, o santuario de San 
Cristovo, a recuperación do edificio do Centro Social, e da capela 
da Milagrosa, todos os locais que albergan os servizos e programas 
de Cáritas (Centro de Día para Maiores, Albergue Transeúntes, 
Fogar Dona Basilisa, Casa de Acollida…). 

«Acoller e abrir portas». Así o proclamamos nas dúas pancartas 
que colocamos con motivo dos 40 anos da bendición da igrexa: 
«Esta igrexa ten as portas abertas, onde todos poden sentirse 
acollidos, amados, perdoados e invitados a participar na 
eucaristía». «Queremos que este templo sexa unha casa solidaria 
para compartir, un oasis de silencio e oración, un hospital de 
campaña para curar as feridas da alma». E así queda reflectido na 
apertura do adro parroquial: dous brazos que acollen, o mural do 
Pai que sae o camiño a buscar ao fillo, a imaxe de María Nai da 
Misericordia ao pé da cruz de cada fillo… 

Foron moitas as cousas que levamos feito entre todos, pero 
fundamentalmente a miña preocupación é a de toda esta 
Comunidade son as persoas: salvar estreliñas. Porque «as cousas 
son importantes, pero a xente o é máis» que cantamos de mozos 
con Viva la gente. 

Moitas grazas, Boas festas. E feliz verán en Razo. 

 

José García Gondar 

Artigo publicado o 25 de xuño de 2017 
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A nosa diocese dase por evanxelizada no século IV segundo os estu-
dos de López Ferreiro. Como queira que Carballo tivo unha romaniza-
ción propia polas súas augas termais, isto tivo que favorecer a chega-
da da mensaxe cristiá a estas terras bergantiñás. No Cronicón Iriense 
hai constancia disto. 

Nos séculos VI e VII houbo  florecemento dun cristianismo monástico. 
Pequenos mosteiros familiares vivían a Fe, cultivaban as terras, eran 
centros difusores do Evanxeo. Estes mosteiros pasaron a integrarse 
na orden benedictina que se extendía por todo o centro e sur de Eu-
ropa. A súa presencia organizou a vida parroquial e social. A Carballo 
correspondeulle ser atendido polo mosteiro de Soandres que, no me-
dievo, pasou a ser incorporado a San Martiño Pinario, de Santiago. 
Chegamos así ó século XV.  

Seguirá unha decadencia dos mosteiros, buscarán amparo en protec-
tores civís, aparecerán os chamados abades comendatarios que de-
fenderán, si, pero tamén se beneficiaban dos bens e dereitos dos 
mosteiros. Nisto se fundan, en moitos casos, os chamados dereitos 
de presentación para curas das parroquias que ostentarán determi-
nadas familias. Noutras ocasións son familias devotas que protexen á 
Igrexa coas súas doazóns, como igrexarios, igrexas ou casas reitorais. 

Os herdeiros de Gómez Pérez das Mariñas exercerán ese dereito de 
patronato que chegou, no século XX a dona Petra Enríquez Bermú-
dez, da casa de As Pallas, en Artes. Estes dereitos de presentación 
non foron exercidos na Igrexa a partires do Concilio Vaticano II 
(1.965). 

Jerónimo del Hoyo, visitador das parroquias da arquidiocese por en-
cargo do arcebispo don Maximiliano de  Austria,  dinos, no 1.607, que 
en Soandres non hai máis ca un sacerdote para atender as parroquias 
que eran servidas por ese mosteiro. 
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Por iso, no 1.540, o prior de Soandres xa presenta-
ra para párroco de Carballo a Diego Gómez. 

Tanto Del Hoyo como o Arquivo Pa-
rroquial de Ardaña rexistran a unión 
que houbo de Carballo con Ardaña. 
Pero isto debeu ser pouco tempo pois 
a comezos do século XVII xa ten Car-
ballo os seus libros Parroquiais como 
parroquia autónoma. 

 A unión con Ardaña estivo favorecida 
pola proximidade da igrexa parroquial 
de Carballo, daquela sita en Cernide, 
Carballo de Arriba. 

O crecemento da parroquia na marxe 
dereita do Anllóns pola encrucillada 
de estradas, augas  termais, feiras, 
Casa do Concello… fixo que se erixise 
nova igrexa parroquial no chamado 
Agro dos Campos. Esta igrexa feita á présa e con 
materiais de pouca calidade durou ata 1.894. 

O novo párroco de Carballo, don Xosé Carballeira 
Pérez, coa axuda do cardeal Martín de Herrera, 
acometeu a obra dunha nova igrexa con capacida-
de para a crecente vila de Carballo. Foi inaugurada 
en San Xoán de 1.924. Faltaba por rematar a obra 
do tellado. Que non se fixo e marcou o deterioro 
da nova igrexa. Así, no 1.972 pensouse na necesi-
dade dun complexo adaptado á evanxelización nos 
tempos posconciliares. Precisábase igrexa, salón 
parroquial, oficinas. Isto foi inaugurado no San 

Xoán de 1.975 polo arcebispo Suquía sendo 
párroco don Xosé García Gondar. 

Pero Carballo seguiu crecendo e 
foi necesario facer presente a 
parroquia na periferia da que é xa 
unha cidade. Así temos a igrexa 
de San Cristovo, a do Perpetuo 
Socorro na Brea. Houbo ademais 
ampliación das oficinas, a incor-
poración á parroquia da capela 
da Milagrosa coas súas depen-
dencias. Os  servizos de Caritas 
Parroquial e Interparroquial de 
Bergantiños experimentaron no-
table progreso. Así: piso de acolli-
da, centro de día, albergue de 
transeúntes, comedor social, cen-
tro Dona Basilisa, centro social 
San Xoán Bautista, comedor so-

bre rodas, oficinas de Caritas. 

Cada curso pastoral, a Unidade Pastoral que 
ten o seu centro en Carballo, dá a coñecer 
todos os medios de promoción social que se 
ofrecen. 

Para formación da vida cristiá, hai Cateque-
sis, Cursos para confirmandos, Escola de 
formación de Axentes de Pastoral, Cursillos 
Matrimoniais, Cursos bíblicos, publicación 
semanal  A Xanela, Cursos on-line, Radio 
María, Cursos de apoio para estudiantes… 

Pero Carballo  
seguiu crecendo  
e foi necesario  
facer presente  

a parroquia  
na periferia  

da que é  
xa unha cidade 
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Comunicado final do Sínodo 
 

Nas propostas formuladas polas parro-
quias e outras comunidades, falábase 
dunha Igrexa: 

• Menos clerical e máis corresponsa-
ble, aberta á voz e á participación 
de todos os seus membros. 

• Menos centrada en si mesma e os 
seus problemas, para estar máis 
aberta ao mundo e a súa misión 

• Menos preocupada da súa honra e 
máis envorcada en honrar ao Señor 
que sae ao seu encontro nos máis 
necesitados 

• Que antes de ser mestra, saiba ser 
discípula, no seguimento da palabra 
e do exemplo de Xesús. 

• Que antes de ofrecer as repostas 
saiba escoitar as preguntas que o 
mundo lle dirixe 

 

Froitos dos traballos sinodais foron 
cinco documentos que buscan: 

1. organizar a atención pastoral de 
forma máis adecuada aos cambios 
edmográficos, promovendo unida-
des pastorais que agrupen a varias 
parroquias 

2. Mellorar o modo de vivir e trans-
mitir a fe 

3. Promover un maior sentido da 
corresponsabilidade entre todos 
os membros da nosa Igrexa, no 
pastoral, no administrativo e no 
económico 

4. Revisar as nosas celebracións, pa-
ra que sexan cada vez máis unha 
celebración viva dunha fe compro-
metida. 

5. Impulsar unha maior conciencia 
social na nosa diocese en distintos 
ámbitos: cultural, educativo, polí-
tico, económico, comunicativo…, 
cunha especial atención ás per-
soas social e económicamente 
máis débiles 

Toca agora poñer en práctica estes 
proxectos... 

 

“Damos gracias a Dios al concluir nuestro  
puerta abierta a un nuevo horizonte cuyo pasto-
ral para los pr el 

se puso a caminar con Pido a todos los diocesa-
nos asumir el compromiso del Plan  Pastoral  Diocesano con su 
colaboración y disponibilidad tanto para los proyectos diocesa-
nos  como para los planteamientos parroquiales […]. Estoy segu-
ro de que su puesta en práctica ayudará a la edificación espiri-
tual en nuestra tarea apostólica. Hago mía la súplica del apóstol 
Pablo: “Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y 
que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga  sin repro-
che hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama 
es fiel y él lo realizará”  (1Ts 5, 23-24). Encomendando los frutos 
del Plan pastoral al patrocinio del Apóstol Santiago y a la interce-
sión de la Virgen María, os saluda con afecto y bendice en el Se-
ñor.” 
 

+ Julián Barrio 
Arzobispo de Santiago de Compostela 

 
 

A parroquia é a gran familia na que todos somos necesarios. Cada un ten o seu lugar.  
O comezo do curso é unha invitación e o momento de participar.  

 

Gustaríanos contar contigo! 

I-COMUNIDADE QUE EDUCA NA FE: 
1-CATEQUESE: 

1.1-Igrexa Parroquial 
1.2-Igrexa San Cristovo 
1.3-Confirmación de adolescentes e Confirma-
ción de adultos 
1.4-Igrexa Parroquial “Coro infantil”, S. Cristovo 
Coro Vagalume 
1.5-Confraría da Borriquita 

 
2-XUVENTUDE: 

2.6-Pastoral Xuvenil. 
2.7-Asociación Xuvenil “Fogar da Xuventude”. 
2.8-Confraría “Cristo da Mocidade” 

 
3-FAMILIA: 

3.9- Cursiños prematrimoniais e preparación pa-
ra o Bautismo 
3.10-Acollida e orientación familiar. 
3.11-Asociación de Pais católicos “San Xoán Bau-
tista”. 
3.12-Capelas domiciliarias da “Sagrada Familia” e 
da “Milagrosa”. 

 
4-FORMACIÓN DE ADULTOS: 

4.13-Escola de Formación de Axentes de Pasto-
ral. 
4.14-Grupo de Biblia 
4.15-Renovación Carismática 
4.16-Escola de Formación do Voluntariado. 

 
5-INFORMACIÓN E PRENSA: 

5.17-A Xanela Semanal e o Calendario Parroquial. 
5.18-Evanxeo de cada día 
5.19- Novas tecnoloxías: páxina web 
www.parroquiacarballo.com, WhatXanela, Apli-
cación para móviles… 
5.20-Radio María 

 
II-COMUNIDADE QUE CELEBRA OS MISTERIOS DA FE 
6-LITURXIA: 

6.21-Equipo Litúrxico e Equipo de Acólitos. 
6.22-Ornamentación Templo e vestiduras 
(Camareiras das Imaxes) 
6.23-Grupo de oración, Adoración ao Santísimo e 
Adoración Nocturna. 
6.24- Grupo rezo do Rosario 
6.25-Confraría Nª Sª das Dores, Confraría do San-
to Cristo da Mocidade, Confraría do Cristo do 
Santo Enterro, Confraría da Borriquita, Confraría 
do Cristo da Milagrosa  e Asociación da Medalla 
Milagrosa. 

 6.26- Grupos musicais: Coral de Bergantiños, 
Coro de voces brancas, Coro Parroquial Misa de 
doce e Misa de oito, e Coro Aires de Berganti-
ños, Coral Ribeiras do Anllóns. 

 
III-COMUNIDADE QUE VIVE A CARIDADE: 
7-CÁRITAS: 

7.27-Cáritas Parroquial de Carballo e  Interpa-
rroquial de Bergantiños. 
7.28-Voluntarios do Banco de alimentos, Tenda 
solidaria, visitadores de enfermos, atención a 
drogodependentes… 
7.29-Voluntarios do Comedor Social, Albergue 
de transeúntes e Apoio educativo. 
7.30-Centro Social “San Xoán Bautista”, Cursos 
Formativos e Centro Parroquial para maiores… 
7.31-Asociac. da 3ª idade “San Xoán Bautista”  

 
IV-COMUNIDADE DE COMUNIDADES: 

32- Capela de A Brea 
33-Capela da Milagrosa  
34- Capela das Fillas da Caridade 
35- Igrexa S. Cristovo 
36- Parroquia de Sísamo  
37- Parroquia de San Estevo de  Goiáns e Cape-
la de Xoane 
38- Parroquias de Lema e Capela de Santa Ire-
ne, Lemaio, Oza e Vilela 
39-Consello de asuntos económicos. 
40-Consello pastoral interparroquial 

 

Estas son as ofertas que a Parroquia presenta…  

A Parroquia é cousa de todos.  

Necesitamos as túas suxestións, críticas,  

aportacións e, sobre de todo, a túa colaboración… 

INFÓRMATE!  DECÍDETE!  APÚNTATE! 
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O Plan Pastoral deste ano pretende manter e mellorar as propostas do curso anterior se-
guindo as pautas dos grandes obxectivos do Sínodo Diocesano e das directrices do Plan 
Pastoral Diocesano 2017-2020: 

• Planificar e programar con creatividade. Evitar a rutina e o que sempre se fixo. Ter 
claridade no que queremos facer e quen o ten que facer.  

• Actuar desde a misericordia servindo e acollendo a todos, particularmente os 
máis abandonados e necesitados da sociedade. Promovendo a conciencia de que 
a Igrexa ha de ser unha “Igrexa Samaritana”. 

• Edificar unha Igrexa de “portas abertas”: acolledora, comunitaria, sinxela como 
nos lembra constantemente o Papa Francisco na exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium. 

• Intensificar a vida cristiá dos fieis que participan na vida da Igrexa, coidando es-
pecialmente aos axentes de pastoral. 

• Desenvolver unha pastoral misioneira: ao encontro das persoas (especialmente 
dos mozos e das familias), con novas linguaxes como o uso das TIC. 

En torno a estes eixes 
presentamos o  

Programa Pastoral da 
Parroquia de Carballo  
e da Unidade Pastoral 

2017/2018 

Toda a actividade parroquial e toda a vida da 
Unidade Pastoral está planificada e coordinada 
por este tres órganos de comuñón e correspon-
sibilidade: 

Consello pastoral interparroquial:  

Que foi constituido oficialmente o 19 de febreiro 
de 1977 polo Arcebispo Mons. Anxo Suquía, e 
ríxese polos Estatutos  aprobados  nesa data. 
Funciona en Pleno (ao que pertencen os repre-
sentantes de tódolos grupos), e en Comisión 
Permanente, cun  Comité Executivo e cun Secre-
tario Xeral. 

Consello de Asuntos Económicos:  

Encargado da administración e economía, obras, 
presupostos, etc. Presenta anualmente as con-
tas ao Arcebispado e á Comunidade. Á súa trans-
parencia e boa administración se deben as moi-
tas obras e melloras realizadas nas Parroquias 
durante estes anos.  

Secretaría – Despacho Parroquial:  

É o lugar de acollida, información e atención 
pastoral. É o CAF (Centro de Atención ao Fre-
gués). 
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1. CATEQUESE 

A Catequese de nenos e xóvenes foi sempre un 
dos aspectos fundamentais dentro da Pastoral da 
Comunidade Parroquial de Carballo. 

Os pais, sodes os primeiros catequistas dos vosos 
fillos, como prometestes ao bautizalos: inscribí-
deos para que veñan a Catequese, tamén despois 
da Primeira Comuñón 

Entusiasmade aos vosos flllos para que acudan á 
Catequese, ainda con máis razón, despois de facer 
a Primeira Comuñón. 

Relixión católica na escola: Pais e nais, escollede a 
asignatura de Relixión para os vosos fillos. Que 
ninguén decida por vós. 

 

1.1. Catecismo parroquial 

Comezará o Curso de catequese o 6-7-8 de outu-
bro nos seguintes centros de culto 

Igrexa Parroquial: 

• Venres: 18:15 hs. e Misa as 19:00 hs: 
para todos os cursos (desde 4 anos ata 
6º de primaria) 

• Sábados: 11:45 hs. e Misa as 12:30 hs: 
para todos os cursos (desde 4 anos ata 
4º de ESO) 

• Sábados: 19:00 hs Catequese de Confir-
mación 

• Domingos:11:30 hs. e Misa as 12:30 hs: 
para todos os cursos (desde 4 anos ata 
4º de ESO) 

San Cristovo:  

• Domingos: 10:30 hs e Misa as 11:15 hs: 
para todos os cursos (desde 4 anos ata 
4º de ESO) 

Para a formación dos Catequistas: reunión por 
grupos. Venres, sábados e domingos  despois da 
catequese  

 

1.2. Primeiras Comuñóns 

Todo neno que queira facer a Primeira Comuñón 
debe asistir polo menos dous cursos  completos á 
Catequese Parroquial e á preparación intensiva 
que se dará antes de cada tanda.  

Tódolos nenos levarán o mesmo modelo de traxe 
(túnica bautismal).A Parroquia dispón de traxes 
que facilitará ás familias que os precisen. 

As datas de celebración comunitaria e solemne 
para o presente curso , serán as seguintes: 

• 19 de marzo 

• 1 de maio 

• 24 de xuño 

• 1º domingo de xullo (en San Cristovo) 

 

Anuncio da Palabra. Comunidade que educa na fe 

“Id y enseñad el Evangelio a todas las gen-
tes…” (Mt 28, 19) 
 
“Involucrar a toda la Comunidad cristiana en la 
transmisión de la fe” (Sínodo 36)  
 
“Es deseable que la instrucción en la fe no se 
limite al período de la  iniciación cristiana  y sa-
cramental…” (Sínodo 64)  
 
“Presentar la catequesis  como un proceso con-
tinuado cuyo fin va mas allá  de la mera cele-
bración de los sacramentos , e incluye también 
la identificación con Jesucristo , la incorporación 
a la comunidad eclesial  y la práctica de vida 
cristiana” (Sínodo 61) 
 

O recoñecemento e gratitude para os catequis-
tas e unha invitación a cantos queiran colaborar 
nesta tarefa de educar na fe. 

Programa Pastoral  -  Carballo    | 13 

• 1º domingo de agosto 

• 1º domingo de setembro 

Se algunha familia quere que o seu fillo faga a 1ª 
Comuñón en día distinto aos sinalados, poderá fa-
cela co mesmo modelo de traxe ou de paisano. 

 

1.3. Catequese de Poscomuñón 

Observamos con pena, que os nenos unha vez feita 
a Primeira Comuñón deixan de asistir á Misa e á 
Catequese.  

Por iso rogamos encarecidamente aos pais que os 
sigades mandando. 

Hai grupos de Catequese de Poscomuñón (4º, 5º e 
6ª de Primaria) os venres, sábados e domingos. 

Campaña de sensibilización para que os nenos per-
severen no Catecismo despois da 1ª Comuñón. In-
vitación especial aos pais para que participen cos 
seus fillos na Misa da catequese: que sexa a Misa 
da familia. 

 Campaña para vivir con sentido cristiá o Nadal: 
Pregón de Nadal e recital de panxoliñas, instalación 
do Belén nas igrexas,escenificación do Belén viven-
te,  “Bendición do Neno Xesús” o 3º domingo de 
Advento… 

 

1.4. Catequese de Confirmación  

Para confirmarse é preciso asistir a catequese os 
dous cursos completos anteriores o da Confirma-

ción e tamén  é lóxico matricularse na clase de Reli-
xión no Colexio. 

Hai grupos de catequese de Confirmación    sábado 
(mañá e tarde) e domingo 

Neste curso:  

• Seguiremos coa Campaña de sensibilización 
para que ningún neno falte o Catecismo des-
pois da Primeira Comuñón. 

• Campaña especial para que se confirmen os 
bautizados nesta Igrexa  que non se confir-
maron. 

• Seguir distribuíndo e utilizando como mate-
rial de catequese o Libro editado pola Parro-
quia “Guia da Vida cristiá” (2ª edición) 

• Proseguir a constitución da Confraría Infantil 
para a Semana Santa: confraría “Santo Cristo 
da paz”: paso da borriquiña  e o grupo de 
Adoración ao Santísimo Sacramento. 
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Seguiremos potenciando: 

• Coro Infantil / escolanía: para animar o canto 
da Misa dos nenos.  

• Coro “Vagalume”: para cantar na Misa de San 
Cristovo. 

• Grupo de Acólitos: para axudar como mona-
guillos nas Misas e demais celebracións. 

 

1.5. Confirmación de adultos 

Poden inscribirse no Despacho Parroquial antes do 
18 de novembro. A catequese será os sábados ás 
19:00 hs  

 

1.6. Catecumenado de adultos  

Tendo en conta que cada día son máis os nenos 
maiores / mozos e adultos   que chegan ás nosas 
parroquias a pedir o Bautismo, a Primeira Comu-
ñón ou a Confirmación, queremos poñer en mar-
cha un sinxelo servizo de Catecumenado que axu-
de a  coñecer a fe cristiá e a preparar aos que 
queiran recibir estes Sacramentos. 

Por tanto os interesados poden falar cos sacerdo-
tes ou inscribirse no Despacho Parroquial de Car-
ballo. O Catecumenado comenzará o día 18 de 
Novembro. 

 

2. PASTORAL XUVENIL 

 

2.1. Coordinadora de Pastoral Xuvenil 

Para programar, animar e coordinar as actividades 
xuvenís das Parroquias 

Programa de actividades para o curso: 

• Fomentar a creación de monitores de pasto-
ral xuvenil que coordinen a zona pastoral 

• Grupo de oración xoven: Tenda do Encontro, 
os venres ás 21:00 hs 

• Pontenciar: Vixilia da Inmaculada, Cea da 
Fame, Via Crucis Xuvenil, etc. 

• Impulsar a creación do Movemento Dioce-
sano de Xóvenes de AC: convivencias dioce-
sanas 

• Voluntariado para acompañar aos residentes 
de Abrente á Misa e Hospitalidade da Nª Sª 
de Lourdes 

• Cos confirmandos visita ao Xeriátrico no Na-
dal, e axudar a traer na silla de rodas aos que 
queiran asistir á Misa en San Cristovo. 

•  Xornadas de cine espiritual 

• Participación no Camiño de Santiago de En-
troido e Semana Santa 

 

2.2. Grupo de Misións 

Encargado das campañas misioneiras (Domund, 
Mans Unidas, Cea de Fame....) e de fomentar a 
solidariedade co Tereciro Mundo.   

Queremos unha Parroquia con protagonismo 
dos mozos. Por iso facemos unha chamada es-
pecial aos mozos. Aquí tedes a vosa casa coas 
portas abertas! 

Programa Pastoral  -  Carballo    | 15 

Participar e colaborar en programas de Infancia 
Misionera, Domund, Mans Unidas… Campaña para 
difundir as revistas Mundo Negro e Aguiluchos 

 

2.3. Confraría Santo Cristo da Mocidade 

Os confrades participan co hábito na Semana Santa  
portando a imaxe do Cristo atado a columna, co 
compromiso de axudar a liberación de todas as 
ataduras que escravizan aos mozos. Admisión de 
novos confrades: na Misa do Xoves Santo. 

 

2.4. Centro de Información á mocidade “A Xanela” 

Punto de Información Xuvenil, no Centro  Social. 
Facilitar toda a información emitida pola Dirección 
Xeral de Xuventude da Xunta. 

 

2.5. Asociación Xuvenil “Fogar da Xuventude”: 

Ademais da sala “Fogar da  Xuventude” realiza as 
tradicionais actividades de Cabalgata de Reises, 
Homenaxe aos nosos maiores, etc.  

 

2.6. Coro e Asosiación Vagalume 

Para animar a Misa e celebracións de San Cristovo, 
Grupos de Teatro, Dinamizar a actividade xuvenil e 
cultural do barrio. 

3. INFORMACIÓN E PRENSA 

3.1. A Xanela Semanal, WhatXanela, Correos ma-
sivos, Newsletter… 

 

3.2. Calendario parroquial e Evanxeo 2018: 

Un ano máis enviaremos a todos os fogares o Ca-
lendario Parroquial do 2018 

 

3.3. Páxina web 

Donde tamén se pode seguir, a través das webcam 
a Misa parroquial do Domingo. 

• www.parroquiacarballo.com 

• aula.parroquiacarballo.com 

• galería.parroquiacarballo.com 

 

3.4. Radio Maria:  

Seguir difundiendo Radio Maria como medio de 
formación cristiana: “Unha voz católica na túa ca-
sa” F.M. 96.5. 

 

3.5. Biblioteca parroquial:  

Ofrécense, con carácter de préstamo, Libros de 
lectura espiritual e formación teolóxica.  
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1. SACRAMENTOS 

1.1. Bautismo 

“Os pais teñen a obriga de facer que os seus fillos 
sexan bautizados nas primeiras semanas; canto 
antes, despois do nacemento, acudan ao Párroco 
para pedir o Sacramento do Bautismo para o seu 
fillo e prepararse debidamente. En caso de enfer-
midade o neno debe ser bautizado inmediatamen-
te” (C.I.C. Canon 867) 

Celebración de Bautismos: todos os domingos ás 
12:30 hs (a excepción dos domingos da Coresma) 

Os pais  deben pasar pola parroquia para  manter 
un diálogo previo e concretar datas e presentar os 
seguintes documentos: 

• Solicitude  debidamente cuberta 

• Copia do Libro de Familia ou Rexistro Civil 

• Certificado confirmación dos padriños 

   

1.2. Cursiños prebautismais 

A reunión preparatoria para pais e padriños é o 
último sábado de mes ás 20:30 hs 

 

1.3. Asociación de Pais Católicos 

Que organiza as seguintes actividades: 

• Pregón de Nadal: 16 decembro 

• Vodas de Prata e Ouro matrimoniais: 30 de-
cembro 

• Bendición dos nenos bautizados no ano 
2017: 2 febreiro 

• XXX Semana da Familia: do 1 ao 6 de maio 
de 2018. 

 
Celebración litúrxica:  
Comunidade que ora e celebra os misterios da fe 

“Bautizad en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu 
Santo” (Mt. 28,19) 
 
“Cuidar la formación cristiana de los padres que 
piden los Sacramentos de la Iniciación cristiana 
para sus hijos” (Sínodo 54-55) 

CONDICIÓNS PARA SER       
PADRIÑO: 

• Ter cumplidos 16 anos 

• Ser católico e estar confir-
mado 

• Levar unha vida congruente 
coa fe e coa misión que vai 
asumir. Isto quere dicir, es-
tar vivindo pública e priva-
damente dacordo coa 
doutrina da Igrexa Católica. 
Enténdese que non cum-
pren isto os que abandona-
ron a fe católica, o católico 
casado só polo civil, os que 
viven en parella sen casar  

 

 
(Cfr. Canon 874) 
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4. FORMACIÓN/ORACIÓN CRISTIÁ  

Para saber dar razón da nosa fe. 

 

2. ESCOLA DE FORMACIÓN AXENTES PASTORAL  

Todos os luns ás 20:30 hs. 

Despois de 15 anos, nesta nova edición 2017-2018 
a Parroquia de Carballo súmase á Escola Diocesana 
de Axentes de Pastoral, que ofrece como plan de 
formación un auténtico itinerario diocesano de 
discípulos misioneiros. Os obxectivos desta Escola 
son: axudar a redescubrir a vocación cristiá desde a 
Igrexa e para o mundo, espertar e cultivar unha 
profunda espiritualidade laical, axudar ao discerni-
mento ministerial e ao compromiso laical, ofrecer 
unha formación básica sobre que significa ser 
“discípulo misioneiro” de Xesús, dar unha capacita-
ción ministerial a quen vén exercendo un ministe-
rio ou se sente chamado a el, en orde a recibir un 
recoñecemento diocesano e poder así colaborar 
nun ministerio concreto, formando parte do equi-
po pastoral dunha unidade pastoral, etc. 

As sesións formativas da EDAP teñen unha periodi-
cidade quincenal. Pero seguindo a costume destes 
15 anos, reunirémonos igualmente todos os luns.  

Inaugúrase o día 16 de outubro ás 20:30 hs ca pre-
senza do Bispo auxiliar de Santiago de Compostela, 
mons. Jesús Fernández. 

 

O Programa da EDAP 

O Tema Pastoral (TP) corre a cargo de Sor Francisca 
Puga, Superiora das Fillas da Caridade de Carballo 

Do Tema Kerigmático (TK) encárgase o Padre Fabio 
Pallota, párroco da Unidade Pastoral de Arzúa e 
Arca e responsable de Acollida de peregrinos. 
23 de outubro: 

TP: Biblia 
TK: Dios sale a mi encuentro 

6 de novembro 
TP: Verdades de fe-Catecismo 
TK: Cristo asume nuestra vida 

20 de novembro 
TP: Catequesis-camino de fe 
TK: Cristo me invita a seguirlo 

4 de decembro 
TP: Iglesia diocesana 
TK: Cristo se entrega por amor 

18 de decembro 
Retiro 

8 de xaneiro 
TP: Presencia social como Iglesia 
TK: Jesús es mi Señor y Salvador 

22 de xaneiro 

TP: Pastoral familiar 
TK: La promesa del Espíritu a nuestra vida 

5 de febreiro 
TP: Liturgia 
TK: Sacramentos me ofrecen la salvación 

12 de febreiro 
TP: Sacramentos 
TK: Sacramentos, camino de vida cristiana 

19 de febreiro 
TP: Oración-piedad popular 
TK: El Espíritu me ofrece su fuerza 

5 de marzo 
TP: Oración por los pobres 
TK: la Iglesia me acoge en su seno 

12 de marzo 
Retiro 

9 de abril 
TP: Opción por los pobres 
TK: El Padre me espera en su casa 

16 de abril 
TP: Compromiso misionero 
TK: María modelo de discipulado 

 

Programa APT  (Aula de Pensamento Teolóxico) 

Lectio divina a cargo de Jesús Bello Mato 

Taller de canto a cargo de Gloria Pardines Rojo 

Reflexión Teolóxica a cargo de Xosé Pumar Gánda-
ra. Comentando a “Laudato Si” do Papa Francisco 
sobre o coidado da casa común (ecoloxía).  
30 de outubro 

O que lle está pasando á Terra 
13 de novembro 

O evanxeo da Creación 
27 de novembro 

Raigaña humana da crise ecolóxica 
11 de decembro 

Unha ecoloxía integral 
15 de xaneiro 

Liñas de orientación e acción 
29 de xaneiro 

Educación e espiritualidade ecolóxica 

 



18  |  Programa Pastoral  -  Carballo     

4.2. Curso de Biblia 

Dirixido por D. Jesús Bello Mato 

Para profundizar no coñecemento da Biblia 

Os mércores ás 20:30 hs 

 

4.4. Renovación Carismática 

reunión de oración-formación seguindo o método 
da Renovación Carismática Católica.  

Os martes, ás 20:00 hs  

 

 

 

 

 

3.1 Eucaristía-Celebración do Domingo, o Día do 
Señor 

Continuar  revalorizando o domingo como día do 
Señor e intensificar a participación litúrxica e o 
fomento da oración e piedade eucarística. 

En cada parroquia hai todos os domingos a Santa 
Misa ou a Celebración da Palabra de Deus e a Sa-
grada Comuñón.  

Organizar un equipo litúrxico estable para cada 
unha das Misas, distribuíndo semanalmente os 
servizos de monitor, lectores, ministro de comu-
ñón, etc. 

Programar conxuntamente a celebración do Ad-
viento, o Nadal, a Coresma, a Semana Santa, a 
Pascua, Corpus Christi, as festas patronais, etc. 

 

Agradecer ás personas que fan o servizo de dirixir 
a Celebración da Palabra en ausencia do presbíte-
ro. 

3.- FAMILIA: 

Potenciar as reunións de pais con motivo de Sa-
cramentos: Bautismo, 1ª Comuñón, Confirma-
ción… 

Escuela de Pais  (As. Pais católicos) para o uso das 
Novas Tecnologías 

Cursiños  Prematrimoniais 

Publicar “Catecismo da Familia”- “Libro da Fami-
lia” – “Carnet Cristiano” 

 

Parroquia, Comunidade eucarística 

“Haced esto en conmemoración mía…” (Lc. 22, 
19) 
 
”Y se puso a caminar con ellos” (Lc. 24, 15).  

HORARIO DE MISAS UPA 

 Milagrosa   19:00 

 A Brea   09:30 

 Monxas   10:00 

 San Cristovo  11:15 

 Igrexa parroquial 12:30/20:00 

 Vilela   09:30 

 Razo   09:45 

 Goiáns   10:00 

 Lema   10:30 

 Sísamo   10:45 

 Bértoa   11:00 

 Lemaio   11:30 

 Cances   12:00 

 Oza   12:30 
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3.2. Adoración eucarística e Oración polas voca-
cións 

Velar pola ambientación do templo para que sexa 
un espazo acolledor que invite á oración e o reco-
llemento. Seleccionar música de fondo,  

Seguir potenciando o amor a Xesús Sacramentado: 
estará aberta a Igrexa desde as 8,00 ata as 21,00 
hs. para visitar ao Señor e facer oración persoal. Os 
xoves estará exposto o Santísimo durante todo o 
día, e o 1º xoves  Vixilia de Adoración segundo o 
Ritual da Adoración Nocturna 

Seguir potenciando a Adoración ao Santísimo Sa-
cramento os xoves, co rezo de vísperas: 

• 1º xoves: Vixilia de Adoración Nocturna na 
Capela do Santísimo 

• 3º xoves: Retiro espiritual na igrexa parro-
quial 

• Todos os martes de 18 a 19 hs na Capela da 
Milagrosa 

• Seguir celebrando con toda solemnidade a 
Novena, Festa e Procecesión do Santísimo 
Sacramento, portando o Paso coa Custodia 
polas rúas de Carballo. 

Campaña de novos adoradores. Para iso, promove-
remos que asistan un grupo de nenos, mozos e 
adultos . 

 

3.3. Retiro espiritual mensual 

Para facer un parón e revisar a propia vida a luz da 
Palabra de Deus. Dirixido cada mes por un sacerdo-
te da Zona 

Haberá tempo para as confesións e dirección espi-
ritual 

Días: terceiros xoves de mes ás 20:30 hs 

Na Capela do Santísimo 

Retiro espiritual os Segundos sabados de mes, ás 
16:30 hs para mulleres, dirixido por D. Albert Pe-
nella, capellán de Fonteboa. 

4.3. Ministros extraordinarios da Eucaristía 

Na Misa: axudar ao sacerdote a distribuir a Comu-
ñón  
Levar a Comuñón aos enfermos  

En celebracións dominicais en ausencia do sacerdo-
te, e sempre por encargo do Arcebispo, dirixir a 
Liturxia da Palabra e distribuír a Comuñón 
En ausencia do Sacerdote, expor o Santísimo 

Celebrar un Cursillo de formación litúrxica para mi-
nistros extraordinarios de la Comuñón e solicitar  
ao Sr. Arcebispo a correspondente autorización. 

 

3.4. Ornamentación do templo 

As “camareras” de cada imaxe que se venera no 
templo parroquial encárganse do adorno, da orga-
nización da sua festa, e dos manteis e vestiduras 
litúrxicas. 

 

3.5. Coordinadora de Confrarías 

Integrada polas Confrarías:  

• Confraría de Nª Sª das Dores 

• Confraría da Milagrosa  

• Confraría do Santo Cristo da Mocidade 

• Confraría de San Cristovo. 

• Confraría da Borriquiña 

Encárgase da organización da Semana Santa (edita 
Cartel e Programa especial), e dos cultos propios de 
cada unha. 

 

3.6. Grupo rezo do Rosario 

Ten como misión dirixir cada día o rezo do rosario 
antes das Misas na Igrexa, Milagrosa e Monxas, o  
Vía Crucis e outras devocións populares. 

 

3.7. Canto 

Seguiremos esforzándonos en mellorar o ministerio 
de música da Parroquia, aumentando a participa-
ción nos nosos coros e noutras áreas o ministerio 
de música.  

Animan á participación nos cantos nas celebracións 
litúrxicas: 

• Misa de 12:30 hs: Coro nenos 

• Misa de San Cristovo: Coro Vagalume 

• Misa 20:00 hs: Coro Parroquial 

• Festas e solemnidades especiais: Coral 
de Bergantiños 

• Enterros e funerais: organista e cantor 
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Na igrexa habilitamos a Capela Penitencial e reno-
váronse os confesionarios . 

 

4.1. Penitencia: Sacramento do perdón 

Confesión individual: a diario  15 minutos antes de 
cada misa e nos Funerais, e sempre que alguén o 
pida.  

Celebración Comunitaria: nas vésperas das festas 
e das Primeiras Comuñóns.  

Na Capela da Milagrosa: todos os días antes da 
Misa. 

Servizo “escoita”: Se desexas falar, xunto ao Con-
fesionario está o número de teléfono para chamar 
ao sacerdote. El atenderate alí mesmo ou no Des-
pacho Parroquial. 

Para facilitar as confesións haberá un confesor 
dispoñible todos os días en horario sinalado, Follas 
con exame de conciencia….e calendario da Cele-
bración Comunitaria da Penitencia as vísperas de 
Festas e das Primeiras Comuñóns 

A celebración das “24 horas para o Señor” (venres 
e sábado anteriores ao IV Domingo de Coresma: 9 
e 10 de marzo). Por iniciativa do Papa Francisco, 
celébrase en toda a Igrexa unha xornada de ora-
ción intensa, na que de maneira especial se invita 
a todos os fieis a reconciliarse con Deus no Sacra-
mento da Confesión.  

 

4.2. Enfermos 

Atención permanente, avisando previamente aos 
sacerdotes. 

Comuñón de Enfermos: rogamos e agradecemos 
nos avisen das persoas maiores ou enfermas que 
queiran recibir a Comuñón. 

Na Residencia de 3ª Idade “Abrente”. Atención 
especial aos residentes mediante o grupo de vo-
luntarios que os visitan, rezan o Rosario e levan a 
Comuñón semanalmente. Un día ao mes celébrase 
a Santa Misa. 

A Celebración comunitaria da Santa Unción será o 
6 de Maio  en Carballo, e na Semana Santa nas  
Parroquias da Unidade Pastoral 

Misa polos enfermos de Alzheimer o día 24 de se-
tembro 

Potenciar o Equipo de Visitadores de Enfermos 

 

4.3. Celebración cristá da morte 

Misa de ánima no tanatorio 

Funeral solemne o mesmo día do enterro 

Misa de comunidade polos falecidos durante a se-
mana o domingo seguinte. 

Último domingo de mes: Misa polos falecidos do 
mes e difuntos da Parroquia. 

 

 
Comunidade reconciliadora 

“Yo te perdono… no peques más” (Jn 8,11) 
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Unha parroquia samaritana é unha parroquia con 
corazón, con sensibilidade, unha parroquia que se 
estremece ao ver aos que sofren por calquera cau-
sa.  

Máis importante que os organismos, os plans e as 
programacións é o corazón compasivo. A parroquia 
ha de ser como unha nai que fae súa a dor dos seus 
fillos. 

Unha parroquia Samaritana ha de ser unha parro-
quia cercana ás persoas, un espacio de compasión 
e compromiso, que consigue que as persoas que se 
acercan, sexan felices… recordade, a alegría do 
Evanxeo. 

Este aspecto caritativo, samaritano e social da Pa-
rroquia desenvólvese a través do Centro de Inclu-
sión Social San Xoán Bautista e a través de Cáritas 
Parroquial e Interparroquial de Bergantiños, do 
que xa foi publicado o programa para o Curso 2017
-2018 na Xanela Nº 21.  

OUTROS SERVIZOS DE CÁRITAS 

Programa de formación para o emprego 

Para informar, orientar e   facilitar a formación la-
boral ás persoas co fin de lograr a súa integración 
social a través dun emprego digno 

 

Bolsa de traballo  

Que ten como finalidade e única función a interme-
diación entre a oferta e a demanda de emprego 
con eficacia, transparencia e rapidez. Atendendo a 
oferta de emprego que os empresarios entregan a 
Cáritas con asiduidade e, buscando entre as per-
soas que manifestan desexo de incorporación ao 
traballo, facilitando a persoa co perfil adecuado á 
demanda presentada en cada caso. 

 

Asesoramento e axudas para o autoemprego: 

Para asesorar ás persoas que deciden como opción 
de vida e realización persoal exercer a súa profe-
sión por conta propia ofrecendo o seu traballo ás 
empresas ou directamente ao merca-
do.Facilitaráselles información puntual sobre das 
axudas e subvenciós convocadas polas distintas 
administracións para os novos emprendedores. 

 

Microcréditos 

Son axudas puntuais por un importe non superior a 
1.000 €, coa obriga da devolución no prazo previa-
mente establecido, concedidas a persoas sen re-
cursos, usuarios/as de Cáritas que non poden facer 
fronte a situacións sobrevidas. 

 
Comunidade que vive a Caridade  
Unha Parroquia Servidora e Samaritana 

Accións de Cáritas Interparroquial de Bergantiños 

 

• Acollida e orientación 

• Centro de Día “Fogar de Bergantiños” 

• Roupeiro e tenda solidaria 

• Banco de alimentos 

• Comedor sobre rodas 

• Comedor social 

• Albergue para transeúntes 

• Casa Acollida para mulleres “Fogar Dª Basilisa” 

• Centro de acollida e orientación familiar 

• Atención a problema de alcol e drogas 

• Cursos formativos de inserción laboral 

• Alfabetización de adultos 

• Español para estranxeiros 

• Programa “Bo samaritano” 

• Inmigrantes 

• Convenio institucións penitenciarias 

• Acompañamento a maiores e visitadores de 
enfermos 

• Piso de acollida temporal 

• Vivenda de acollida na Brea 

• Fogar “Apóstolo Santiago” de Sísamo 
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Como xa anunciamos, ao remate do 
Ano da Misericordia, a Parroquia “San 
Xoán Bautista” en colaboración con 
Cáritas e o Centro Social continuan co 
Programa de Acción Social que ten 
como obxectivo unir forzas para lo-
grar un mundo mellor e máis xusto.  

Traballamos con persoas sen fo-
gar,sen recursos, persoas maiores, 
minorías étnicas, inmigrantes, tran-
seúntes ou persoas con situacións 
sobrevidas. Cubrimos as súas necesi-
dades básicas de alimentación e 
roupa,  facilitámoslles acceso a unha 
vivenda digna, recursos básicos para a 
formación profesional e incorpora-
ción ao mundo laboral, acompaña-
mento, é dicir, calquera axuda que 
sirva para dignificar ás persoas e 
desenvolver as súas capacidades,  
traballando pola xustiza social. 

Para facer realidade este Programa de 
Acción Social necesitamos a TÚA PAR-
TICIPACIÓN que podes facer de diver-
sas formas, todas necesarias para o 
sostemento desta tarefa, como son: 

1. Ser socio colaborador 

Facendo unha aportación económica con cuantía 
voluntaria e libre coa periodicidade (mensual, tri-
mestral ou anual).As súas aportacións teñen dereito 
a unha desgravación fiscal na declaración do IRPF. 

2. Ser voluntario 

Dedicando parte do seu tempo nalgunha das tarefas 
que Cáritas realiza. Os voluntarios, coa súa entrega 
voluntaria e gratuita son elementos esenciais porque 
sen a súa colaboración Cáritas non sería o que é. 

3. Facer donativos 

Entregando un donativo na sede da Entidade ou na 
conta bancaria de Cáritas. Tamén os donantes poden 
desgravar no IRPF, pero ten que constar o nome, e 
DNI do donante. 

4. Ser empresa colaboradora 

Facendo a empresa socia de Cáritas, facilitando o 
uso das instalacións para eventos de Cáritas, contra-
tando persoal a través da bolsa de emprego de Cári-
tas, financiando algún proxecto de Cáritas, Ofertan-
do a Cáritas produtos e servizos gratuitos. 

5. Testar a favor de Cáritas 

En caso de incluir a Cáritas nun testamento agradé-
cese que se comunique. 
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Seguir fomentando a devoción á Virxe. 

Rezo do Rosario e seguir ca campaña Rezo en 
familia 

En Carballo veneramos as seguientes imaxes da 
Virxe María:  

• Inmaculada Concepción (8 Decembro) 

• Nª Sª do Pilar (12  outubro) 

• Milagrosa (27 noviembre  e 1º domingo de 
setembro) 

• Nª Sª de Fátima (13 de maio) 

• Sagrado Corazón de María (22 xuño) 

• Nª Sª das Dores (Venres de Dores e 15 se-
tembro) 

• Nª Sª do Carme (26 de Xuño) 

• Perpetuo Socorro (27 de Xuño) e Na Capela 
da Brea (1º domingo de xullo) 

• Nosa Señora da Boa Viaxe (en San Cristovo 
1º sábado de agosto) 

Dar un novo impulso ás Novenas  da   Inmacula-
da, Dores, Milagrosa, Nª Sª do Carmen (en Sísa-
mo)… así como o rezo do Mes de Maio , e o Mes 
do Rosario…  

5.1. Grupo Rezo Rosario 

Ten como misión dirixir cada día o rezo do rosario 
antes das Misas na Igrexa, Milagrosa e Monxas, o  
Vía Crucis e outras devocións populares. 

 

Capela da Milagrosa 

Seguir fomentando a devoción á Virxe e á caridade,  
na Capela despois de celebrar o Ano Xubilar, da 
inauguración do Fogar Dª Basilisa para acollida de 
nais que non queiran abortar, e da colocación das 
vidreiras coas imaxes da Milagrosa como Nai dos 
nenos, Nai dos Enfermos, Nosa Sª das Flores e en-
tregando a Medalla. A Capela está aberta durante 
todo o día para poder visitar ao Santísimo e rezar á 
Virxe. 

 

5.2. Apostolado Mundial de Fátima 

Para a Semana da Familia organizar a Visita da 
imaxe peregrina de Fátima e constituir un grupo 
permanente do Apostolado Mundial de Fátima, pa-
ra difundir a Mensaxe de Fátima e a práctica dos 
primeiros sábados reparadores de cada mes. Saba-
tina: os sábados cantar a Salve na Capela da Mila-
grosa e igrexa parroquial. 

 

Parroquia : Comunidade mariana 
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A nosa  preocupación foi sempre “abrir portas e 
construir Igrexa”, a Igrexa de pedras vivas ,as per-
soas… Pero tamén nos preocupamos dos edificios . 

Por iso é de suliñar o meritorio traballo levado a 
cabo na construcción e rehabilitación dos templos 
de Carballo e das parroquias da Unidade pastoral, 
que son manifestación da fe e xenerosa colabora-
ción dos fregueses, así como da boa administra-
ción do Consello de Asuntos económicos… Cantas 
obras e melloras se levan feito no último ano... 

• Piso de madeira  e instalación eléctrica no 
templo parroquial de Carballo 

• Obras de mellora en San Cristovo 

• Calefacción na Igrexa e na Milagrosa 

• Megafonía en todos os lugares de culto 

• Electricidade 

• Imaxe de pedra “Madre da Misericordia” no 
adro 

• Revestimento de madeira do porche da 
igrexa parroquial 

• Restauración da custodia e cruz parroquial 

• Pintura da imaxe do Perpetuo Socorro 

• Vidreiras artísticas e porche na Milagrosa 

• Ventanais na Brea 

• Restauración retablo altar maior de  Goiáns 

• Restauración retablos laterais de Sisamo 

• Ambón e altar de  Lema 

• Pintura e obras mantenemento en Lemaio 

• ... 

Xuntamente cos templos, as sacristías e os locais 
parroquiais para a catequese e actividades, os 
adros  e  os cemiterios limpos e coidados con es-
mero… 

Non se cuantifica en euros, pero tantas horas de 
traballo adicadas a limpeza e ornamentación, a 
preparación das vestiduras litúrxicas…. é un meri-
torio servizo á Comunidade que non valoramos  
suficientemente, como non se valora o traballo 
que  se fai caladamente nos fogares…. 

Sirvan estas palabras de recoñecido agradecemen-
to. Que Deus volo recompense! 

Na páxina seguinte están os lugares de culto da 
Unidade Pastoral de Carballo. 

-  

Casa para o encontro con Deus (oración)  

e para encontrarse cos irmáns (vivir a fraternidade) 
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7.1. O Centro de Inclusión Social “San Xoán Bautis-
ta” 

Como  xa  é  habitual,  un  ano máis ofertou os lo-
cais gratuitamente aos colectivos carballeses que 
os necesitaron para desenvolvemento das súas 
actividades, asumindo a Entidade todos os gastos 
de mantemento (conserxe, combustible eléctrico, 
combustible para calefacción,  auga,  prensa  escri-
ta,  limpeza, teléfono,  arranxos  por  deterioro,  e  
outros...). E así, os seus locais son sede de : 

• Comedor Social (incluida a cea de Noiteboa) 

• Aulas para apoio educativo 

• Cursos formativos impartidos por Caritas 

• Talleres de formación pre laboral 

• Programa de alfabetización de adultos 

• Programa de español para estranxeiros 

• Asociación da Terceira Idade 

• Asociación de Pais de Familia Católicos 

• Asociación Fogar da Xuventude 

• Centro de información da Mocidade “A Xane-
la” 

• “Padroado Fogar de Bergantiños” 

• Ensaian a “Coral Polifónica de Bergantiños”, o 
Coro de nenos “Voces Brancas”, o Coro“Aires 
de Bergantiños”, o coro da 3ª Idade “Ribeira 
do Anllóns” 

• Ensaia o grupo de baile e cantareiras 
“Nemeth” 

 

7.2. Outros locais sociais 

En todas as Parroquias, ademáis do templo, existen 
locais que sirven de encontro e para as actividades 
sociais, lúdicas, etc. 

• Baixo de San Cristovo 

• Baixo de A Brea 

• Casa da Fábrica de Sísamo 

• Local parroquial de Oza 

• Casa da Fábrica de Lema 

• Albergue de transeúntes: Con servizo de la-
vandería, comida, etc. 

• Vivenda de acollida temporal 

• Fogar Dª Basilisa para mulleres… 

• Centro de  día para maiores “ Fogar de Ber-
gantiños” 

• “Fogar Apóstolo Santiago”  na casa reitoral de 
Sísamo 

• Casa de resinserción para drogodependentes 
e alcoholicos na casa reitoral de Lema. 

Con estes programas  ponse ao servizo da Comuni-
dade as casas reitorais para que non permanezan 
pechadas e sirvan para acoller…. 
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Igrexa parroquial de San Xoán Bautista de Carballo 

A diario, 20:00 hs. (verán, 20:30 hs) 

Domingos e festivos: 12:30 hs e 20:00 hs (verán, 20:30hs) 

Nª Sª Pilar: 12 outubro 

San Crispín: 25 outubro 

Sta Cecilia: 22 Novembro 

Medalla Milagrosa: 27 Novembro 

Inmac. Concepción: 8 Decembro 

Sta Lucía: 13 Decembro 

Presentación de Xesús: 2 Febreiro 

San Brais: 3 Febreiro 

San Xosé: 19 Marzo 

Nª Sª Dores: 27 de marzo e 15 Setembro 

Nª Sª Fátima: 13 Maio 

Sta Gema: 14 Maio 

Sta Rita: 22 Maio 

San Antonio: 13 Xuño 

Festas Patronais: 24-27 Xuño 

 

Santuario de San Cristovo 

Domingos, 11:15 hs. 

Nª Sª da Boa Viaxe e San Cristovo: 1-2 agosto 

 

Capela da Brea 

Domingos, 9:30 hs.  

San Antonio e Nª Sª do P. Socorro: 11-12 xullo 

 

Capela da Milagrosa 

Todos os os días, 19:00 h.     

Da Milagrosa: 1-2 de setembro, precedida de fervorosa   

novena que remata coa Procesión das Antorchas. 

Mención especial merecen as alfombras florais que fan os 

veciños para a Procesión. 

 

Colexio das Fillas da Caridade 

A diario, 19:30 hs. 

Domingos e festivos, 10:00 hs  

 

Igrexa parroquial de Santa María de Bértoa 

Domingos e festivos, 11:00 hs.  

San Paio: 15 de xaneiro  

Domingo anterior a Ramos: San Lázaro 

Domingo de Pascua: San Lázaro 

Día de Corpus: Santísimo Sacramento 

Santa María: 15 de agosto 

San Antonio e San Roque: 16 de agosto 

Sagrado Corazón de Xesús: 17 de agosto 

Santa Eufemia: 16 de setembro 

Santa Eufemia: Domingo seguinte 

Virxe da Merced: 24 de setembro 

 

Igrexa parroquial de San Martiño de Cances 

Domingos e festivos, 12:00 h.  

San Antonio e San Blas: Primeiro domingo de febreiro 

San Xosé: 19 de marzo 

Virxe de Fátima: primeiro domingo de maio 

San Campio e Espírito Santo: Domingo de Pentecostés 

Santísimo Sacramento e San Pedro: 29 de xuño 

Virxe do Carme e San Antonio: 30 de xuño 

San Campio: 29 de setembro 

Nosa Señora do Rosario: 1º domingo de outubro 

San Martiño e Santa Lucía: 11 de novembro 

San Roque: 12 de novembro 

 

Atencións pastorais: 

 

1. Atención a enfermos: 

poden chamar a 

calquera hora do día ou 

da noite. Non só non nos 

molestan, senon que 

agradecemos nos avisen 

para visitar e levar os 

Sacramentos. 

 

2. Catequese parroquial 

para nenos e adolescen-

tes:  solicitamos a 

colaboracion de  familias  

e catequistas. 

 

3. Celebración cristiá do 

Domingo: En cada par-

roquia teremos todos os 

domingos a Santa Misa o 

unha Celebracion da 

Palabra de Deus e Co-

munión.  

 

4. Celebración dos Sac-

ramentos: Bautismo, 

Confesión, Comunión, 

Confirmación e Matrimo-

nio (previa a catequese 

oportuna).  

 

5. Enterros e funerais: 

Procurando facilitar ao 

máximo a oración  e cer-

canía neses momentos. 

 

6. A Misa solemne nas 

Festas da Parroquia. A 

Misa das Festas será ás 

13:30 hs, en lugar da 

hora habitual. 

 

7. Para calquer trámite 

administrativo deben 

dirixirse ao Despacho 
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Igrexa parroquial de San Estevo de Goiáns 

Domingos e festivos, 10:00 hs. 

San Paio: 15 xaneiro e luns de Pascua 

Sacramento e San Ramón: 1-2 setembro 

San Estevo: 26-27 decembro 

 

Capela da Virxe de Lourdes en Goiáns 

Día 11 de cada mes, 18:00 hs.  

Lourdes: 5 setembro 

 

Igrexa parroquial de San Cristovo de Lema 

Domingos e festivos, 10:30 hs  

Xesús Neno: 3º domingo xaneiro 

Nª Sª do Carmen: 16 de xullo 

San Cristovo e Santísimo Sacramento: 10-11 xullo 

 

Capela de Santa Irene  

14 de cada mes, 18:00 hs 

Santa Irene: 3º domingo setembro 

 

Igrexa parroquial de Santa Mariña de Lemaio 

Domingos, 11:30 hs.  

San Xosé : 19 Marzo 

Santa Mariña, Nª Sª do Carmen; Santísimo , san Antonio e Santa Lucía:  18-20 xullo 

San Roque: último domingo agosto 

 

Igrexa parroquial de San Breixo de Oza 

Domingos e festivos, 12:30 hs.  

San Antonio: 15 xuño 

O Carme e o Sacramento: 18-19 xullo 

Guadalupe, San Blas, San Roque e o Socorro: 5-7 setembro 

San Breixo: 4 outubro 

Santa Lucía: 13 decembro 

 

Igrexa parroquial de San Martiño de Razo 

Domingos e festivos, 9:45 hs.  

Nosa Señora de Lourdes: 11 de febreiro 

Santísimo Sacramento e San Xoán: 24 de xuño 

Sagrado Corazón de Xesús: 25 de xuño 

Perpetuo Socorro: 26 de xuño 

San Antonio: sábado anterior ó primeiro domingo de agosto 

Nosa Señora do Rosario: 3º domingo de outubro 

San Martiño: 11 de novembro 

San Roque: 12 de novembro 

 

Capela de Santa Mariña 

San Adrián: domingo antes de San Xoán:  

Santa Mariña: 1º domingo de agosto:  

 

Igrexa parroquial de Santiago Apóstolo de Sísamo 

Domingos e festivos, 10:45 hs.  

Nª Sª Carme: 15 xullo 

Apóstol, Sacramento, Santa Ana , Sagrado Corazón e Socorro: 25-27 xullo 

Presentación de María: 22 novembro 

Santa Bárbara: 6 decembro 

 

Igrexa parroquial de San Miguel de Vilela 

Domingos e festivos, 9:30 hs  

San Miguel e Sacramento: 26-27 setembro 

  “A Igrexa está chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Un dos signos concretos desa apertura é ter tem-

plos coas portas abertas en todas as partes. Que ninguén encontre a frialdade dunha porta pechada ” 

                                                                                                                                                     Papa Francisco      
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Coidar o recibimento e a acollida 
de cantos se acercan a nós, ofre-
céndolles un trato amable, e de-
dicándolles o tempo necesario. 
Ademais dos horarios de aten-
ción pastoral, adaptámonos  ás 
necesidades das persoas que acu-
den a nós. Servizo “escoita”  e 
confesións: se queres confesarte,  
falar, ou consultar algún proble-
ma  podes acercarte ao confeso-
nario ou pasar polo Despacho… 
Visitas guiadas dos grupos do 
Balneario para coñecer o templo 
e instalaccións da parroquia e os 
“oasis da misericor-
dia” (programas) de Cáritas  

 

Funeral polos benfeitores da 
Parroquia e Reunión xeral do 
Consello Pastoral e Asamblea 
Parroquial de todos os colabora-
dores para presentar o Programa 
do curso, e incorporar novos 
membros aos grupos (Comisións) 
de traballo: 10 de novembro: 
20,30 hs Salón Parroquial. 

 

Curso de Catequesis parroquial 
nos días e horarios habituais de 
venres sábado e domingo desde 
o 6 de outubro de 20017 ata o 3 
de xuño de 2018. Na programa-
ción deste curso seguiremos o 
“Itinerario de renovación….” Coa 
entrega da Cruz, Padre Nuestro, 
Credo, Mandamentos. Facilitare-
mos materiais aos pais en forma-
to papel e a través dos distintas 
ferramentas que a parroquia ten 
en Internet. 

 

O calendario de Primeiras Comu-
ñóns para este curso será o se-
guinte: 19 de marzo, 1 de maio, 

24 de xuño,3 de xullo (San Cristo-
vo), 7 de Agosto e 4 de Setembro.  

A reunión xeral cos pais e padri-
ños é ao comezo do curso para 
aclarar datas e normas 

 

Catequese de Confirmación a 
partir de 1º de ESO (2 cursos de 
preparación) sábados ás 12 e ás 
19 hs e domingos ás 11:30 hs. 
Comeza o curso o día 3 de outu-
bro.. Confirmación de maiores: 
Catequesis especial para os maio-
res que queiran recibir o Sacra-
mento Celebración da Confirma-
ción 7 de maio 

 

Catecumenado especial perma-
nente para maiores que queiran 
bautizarse, facer a Primeira Co-
muñón e confirmarse. Plan per-
soal adaptado aos horarios de 
cada persoa. 

 

Grupo da Mocidade: a partir do 
19 de outubro “Tenda do Encon-
tro”, cada quince días, para ora-
ción de xóvenes, e organizar acti-
vidades xuveniles (Vixilia da Inma-
culada, Cea da Fame, conviven-
cias…) 

 

O 16 de outubro comeza o “XVI 
Curso da Escola de Formación” 
coa presentación do Plan Dioce-
sano de Pastoral polo Bispo Auxi-
liar. Despois de 15 anos, nesta 
nova edición 2017-2018 súmase á 
Escola Diocesana de Axentes de 
Pastoral 

 

“XX Semana dos Avós”, e inaugu-
ración da ampliación  Centro de 
Día  para Maiores Fogar de Ber-
gantiños.  

 

15 acción para este curso 

Mellorar a atención a enfermos con 
total disponibilidade a calquera hora 
para visitalos e levarlles a Comuñón, 
aumentando o grupo de Visitadores. 
A Celebración comunitaria da Santa 
Unción será o 6 de Maio  en Carba-
llo, e na Semana Santa nas  Parro-
quias da Unidade Pastoral 

 

Campaña para vivir con sentido cris-
tián o Nadal: Pregón de Nadal e reci-
tal de panxoliñas, instalación do Be-
lén na Igrexa, escenificación do Be-
lén vivente, sembradores de estrelas 
e actividades para nenos…. Campaña 
de Nadal de Cáritas: Operación Kilo-
Litro e Carpa solidaria desde o 15 de 
Novembro. Distribución especial de 
cestas de Nadal ás familias necesita-
das. Misa de Noiteboa e Cea solida-
ria de noiteboa en familia para os 
que estean sos. 

 

Misa das Familias: Na Festa da Sa-
grada Familia celebración das Vodas 
de Ouro e Prata Matrimoniais. Do 1 
ao 6 de Maio: “XXX Semana da Fami-
lia” Visita imaxe peregrina de Fátima  
e Procesión coas imaxes da Virxe de 
cada Parroquia da Unidade Pastoral 
de Carballo 

O 14 de febreiro, mércores de cin-
za, presentar o Programa da Cua-
resma  e da Semana Santa, así co-
mo a A celebración das “24 horas 
para o Señor” o  venres e sábado 
anteriores ao IV Domingo de Cua-
resma: 4 e 5 de marzo.  

 

Publicacións e Novas Tecnoloxías: 
publicación da Xanela semanal, 
entrega do calendario parroquial 
2018 e do Evanxeo de cada día 
2018. E seguiremos apostando po-
las novas tecnoloxías coa Web ac-
tualizada ao día,  espazo  virtual de 
formación, aplicación para móvi-
les, WatXanela…. 

 

Obras e melloras: 

Adquirir novos Misales e lecciona-
rios para todos os centros de culto / 
Órgano de tubos para a igrexa prro-
quial / Letreiro  “Parroquia San Xoán 
Bautista” na fachada da igrexa pa-
rroquial e carteis plastificados en 
cada imaxe / Restauración retablo 
Santa Ana en Sísamo / Renovación 
praza Milagrosa: Cruceiro Milagrosa 
e mural na Casa / Ampliación Centro 
de día de Verdillo e  Centro de Re-
cursos para Maiores. 
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• Asemblea parroquial: 10 novembro 

• Reunión permanente do Consello Interparroquial: 2º martes de cada mes 

• Reunión semanal do Comité executivo todos os mércores. 

• Convivencias parroquiais: 16 decembro, 31 de marzo e 3 de xuño 

• Reunión Cáritas  Interparroquial: 1° martes de mes 

• Reunión Cáritas parroquial: último martes de mes 

• Retiro espiritual : 3º xoves de mes ás 20:00 hs 

• Retiro espiritual para mulleres: sábado ás 16:30 hs 

• Grupo de Biblia: mércores ás 20:30 hs 

• Escola de formación de Axentes de Pastoral: todos os luns ás 20:30 hs 

• Oración da Renovación Carismática: martes ás 20:00 hs 

• Adoración do Santísimo: os xoves dende ás 9 a 20:00 hs na capela do Santísimo 

• Adoración do Santísimo: os martes ás 18:00 hs na Milagrosa 

• Vixilia de Adoración Nocturna: 1º xoves de mes ás 20:30 hs 

• Reunión Catequistas: venres as 19:30 hs, sábados e domingos ás 13:30 hs 

• Grupo oración xuvenil: último sábado ás 19:00 hs  

• Asociación pais católicos: 2º xoves ás 20:30 hs 

• Reunión pais Bautismos: último sábado de mes ás 20:30 hs 

• Último domingo de mes: Misa polos defuntos falecidos no mes e Parroquia 

• Rezo do Rosario : Todos os días antes da Misa 

• Felicitación sabatina á Virxe, co canto da Salve: Sábados ás 20,30 hs. 

• Misa a Nª Sª de Lourdes na Capela de Xoane: día 11 de cada mes 

• Misa a Santa Cruz (na Capela de Santa Irene-Lema): día 14 de cada mes 

Programa Pastoral  -  Carballo    | 31 

De luns a venres:  

   De 18:00 a 20:00 para falar cos sacerdotes 

   De 19:00 a 20:00 para asuntos de administración 

Sábados 

   De 10:00 a 12:00 para falar cos sacerdotes 

   De 11:00 a 12:00 para asuntos de administración 

Despacho parroquial:  

   981 756 726 

Centro Social:  

   981 757 160 

Cáritas:  

   981 971 620 

Páxina web:    

   www.parroquiacarballo.com 

Entorno Virtual de Formación:  

   aula.parroquiacarballo.com 

Galería de imaxes:  

   galeria.parroquiacarballo.com 

Parroquia:  

   parroquiacarballo@archicompostela.org 

Centro Social:  

   cssx@archicompostela.org 

Cáritas:  

   caritasdecarballo@hotmail.com 

Equipo sacerdotal 

     José García Gondar (párroco): 699 316 079 

     José Pumar Gándara: 981 756 317 

     Jesús Antelo Quintáns: 620 927 749 

     Padre Manuel Carrero: 696 623 920 

Secretario: Manuel Ángel García Gómez: 619 341 079 

Economía: José Pérez Theodosio: 685 896 793 

Coordinadora catequese: Fina Rey Baldomir: 650 222 835 

Educadora Social Cáritas: Mayte Prieto Martín: 678 512 279 



32 |  Programa Pastoral  -  Carballo     

SETEMBRO 
Día 6: Vixilia de adoración o Santísimo Sacramento 

Do 7 ao 9: Festas en Oza 

Día 15: Festa da Nª Sª das Dores ás 20,30 hs Misa 
solemme intención Confrades 

Día 17: Comezan as reunións para programar o 
Curso 

Día 22: Comeza a matrícula dos nenos para o Cate-
cismo. 

Día 29: Reunión pais e padriños Bautismo 

Do 29 ao 30: Festas en Vilela 

Día 29: Reunión do Consello Interparroquial e Pre-
sentación do Programa Pastoral do Curso  

 

 OUTUBRO 

Días 6-7 e 8: Comezo do curso de catequese nos 
diversos centros 

Día 1:  Festa de San Breixo (Oza) 

Día 5: Vixilia Adoración ao Santísimo Sacramento 

Día 12: Festa Da Nª Sª do Pilar, Patrona da Garda 
Civil: Misa solemne ás 12:30 hs.  

Día 16: Comezo Curso da Escola de Formación de 
Axentes de Pastoral e cursos do Centro Social 

Do 16 ao 22: XX  Semana dos Avós 

Día 26: Retiro espiritual 

Día 22: DOMUND: Xornada Mundial das Misións 

Día 25: Festa de San Crispín, patrono do gremio do 
calzado: Misa solemne ás 20 hs 

Día 28: Reunión Pais e padriños Bautismo 

Día 29: Misa por defuntos mes e Parroquia 

 NOVEMBRO 
Día 1: Festa de todos os Santos:  ás 17:00 hs no 
cimiterio Misa e oración polos defuntos 

Día 2: Día de Defuntos:  ás 11:00 hs. Misa no Cemi-
terio. Ás 20:00 hs Funeral na igrexa parroquial 

Día 2: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacramen-
to 

Do 2 ao 10: Novena de Ánimas: remata o día 10 co 
Funeral polos colaboradores e difuntos da Parro-
quia e Asemblea Parroquial 

Día 19: Día da Igrexa Diocesana. Instalacción no 
Adro da Carpa de Caritas Campaña de Nadal. Xor-
nadas de portas abertas as instalaccións de Caritas 

Día 16: Retiro espiritual 

Día 26: Festa de Cristo Rey 

Día 19: Festa da Presentación de María (Sísamo) 

Do 18 ao 27: Novena da Milagrosa na Igrexa Parro-
quial 

Día 22: Festa de Santa Cecilia, patrona dos músi-
cos: ás 20:00 hs Misa solemne 
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Día 25: Reunión Pais e padriños Bautismo (meses 
decembro e xaneiro) 

Día 27: Festa da Medalla Milagrosa: ás 20 hs Misa 
solemne, imposición da Medalla  

 

DECEMBRO 
Día 3: Comeza o novo Ano litúrxico: Ciclo B - I 
domingo de advento  

Día 7: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacra-
mento 

Día 3: Festa de Santa Bárbara en Sísamo 

Día 6: Vixilia diocesana da Inmaculada: 

Día 8: Festa da Inmaculada Concepción: Ás 12:30 
hs: Misa solemne 

Día 13: Festa de Santa Lucia: Ás 13:00  hs Misa  
da ONCE.  Ás 20:00 hs Misa solemne 

Día 14: Retiro espiritual 

Día 16: Pregón do Nadal e recital de panxoliñas 

Día 17.-Programa Nadal para nenos e familias 

Día 21.-Reunión Consello Parroquial. Entrega 
Evanxeo e Calendario 2018 

Día 24: Noiteboa. Ás 20:00 hs Misa do Galo, 
panxoliñas e adoración o Neno Xesús  Ás 22:00 
hs, Cea solidaria de Noiteboa no Comedor social. 

Día 25: Nadal do Señor. Ás 12:30  hs: Misa solem-
ne e escenificación do Nacemento  Ás 20,00 hs 
Misa por defuntos mes e Parroquia 

Días 26/27:Festa de San Estevo en Goiáns 

Día 30: Festa da Sagrada Familia: Celebración das 
bodas de prata e ouro matrimoniais 

 

XANEIRO 
Día 1: Santa María Nai de Deus: Xornada Mundial 
de oración pola Paz 

Día 5: Cabalgata de Reis e visita á igrexa parro-

quia de Carballo dos Reis Magos. 

Día 6: Epifanía do Señor 

Día 7: Bautismo do Señor. Reanúdase o Catecismo 

Día 4: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacramento 

Día 14: Festa de San Paio en Goiáns 

Do 18 ao 25: Semana de oración pola Unidade dos 
cristiáns 

Día 17: Retiro espiritual 

Día 28: Día da Infancia Misioneira 

Día 27: Reunión Pais e padriños Bautismos 

Día 28: Misa por defuntos mes e Parroquia 

Día 31: Celebración da Penitencia 

  

FEBREIRO 
Día 2: Presentación de Xesús no Templo: Día da Nai e 
do Neno: Ás 17:30 hs: Bendición dos nenos.  Ás 
20:00 hs: Misa da Candelaria.  Ás 20,30 hs. Vixilia de 
adoración o Santísimo Sacramento 

Día 3: Festa de San Brais.  Ás 20 hs: Misa solemne e 
bendición do Pan 

Día 9: Día  do xaxún voluntario contra a fame.   Ás 20 
hs: Vixilia de oración e Cea da fame 

Día 11: Festa de Nª Sª de Lourdes. Xornada Mundial 
do enfermo: campaña contra a fame no mundo 

Día 14 : Mércores de cinza: comeza a Coresma 

Día 16: Ás 19:30 hs. Via Crucis todos  os venres de 
Coresma 

Día 24: Reunión pais e padriños Bautismo 

Día26:   Ás 20:00 hs Misa por defuntos mes e Parro-
quia. 

 

MARZO 
Día 1: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacramento. 
Comenza a preparación dos nenos de Primeira Co-
muñón 19 marzo 
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Día 4: Domingo III de Coresma. Reunión Xunta 
Confrarías Semana Santa 

Día 8: Reunión do Consello Parroquial 

Do 13-17: Semana Vocacional: 24 horas para o 
Señor 

Día 19: Festa de San Xosé, patrón do Seminario:  
Ás 12,30 hs, celebración de Primeiras Comuñóns 

Día 16: Comeza o Septenario de Nª Sª das Dores 

Día 23: Nosa Sª das Dores. Misa solemne e admi-
sión de novos confrades  

Día 24: Pregón Semana Santa e Recital Música Sa-
cra 

Día 25: Domingo de Ramos. Día 28: Celebración 
Comunitaria da Penitencia 

Día 29: Xoves Santo 

Día 30: Venres Santo 

Día 31: Sábado Santo: Vixilia Pascual 

ABRIL 
Día 1: Domingo de Pascua de Resurrección 

Día 9: Comeza a preparación para a Primeira Co-
muñón do 1 de maio 

Día 8: II Domingo de Pascua. Domingo da Divina 
Misericordia 

Día 16.- Clausura de Curso da Escola de Axentes de 
Pastoral e cursos online 

Día 28: Reunión pais e padriños Bautismos 

Día 29: Misa por defuntos mes e Parroquia 

 

MAIO 
Día 1: Festa de San Xosé Obreiro. Primeiras Comu-
ñóns  

Do 1 ao 6: XXX Semana da Familia. Visita da  imaxe 
Peregrina de Nª Sª de Fátima 
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Día 5: Celebración Comunitaria da unción dos 
enfermos e  Celebración da Confirmación 

Do 7 ao 14: Peregrinación / Viaxe  da Parroquia 

Día 13: Festa de Nª Sª de Fátima. Festa da Ascen-
sión de Xesús. Xornada Mundial das Comunica-
cións Sociais 

Día 14: Festa de Santa Gema. Comeza a Novena 
ao Espírito Santo 

Día 19: Vixilia de Pentecostés e renovación da 
confirmación  

Día 20:Solemnidad de Pentecostés :Festa do Es-
pírito Santo 

Día 22: Festa de Santa Rita  

Día  26:  20:30 hs reunión pais e padriños Bautis-
mos 

Domingo 27.-Festa da Santísima Trinidade Misa 
por defuntos mes e Parroquia 

 

XUÑO 
Día 1: Comeza a catequese para Primeiras Comu-
ñóns do San Xoán 

Día 3: Clausura de curso da parroquia e festa do 
catecismo 

Día 7: Vixilia de adoración o Santisimo sacramen-
to 

Día 13: Festa de San Antonio de Padua: ás 20:30 
hs Misa solemne 

Día 14:Clausura Cursos formativos inserción la-
boral 

Día 15: Comeza a Novena para as Festas patro-
nais 

Día 23: Festa do Sagrado Corazón de Xesús e de 
María.   Ás 20:30 hs Misa solemne 

Día 23: Celebración da Penitencia 

Día 24: Festa do patrono, San Xoán Bautista: 

     Ás 10,30 hs: Misa Primeiras Comuñóns. 

     Ás 12,30 hs: Misa solemne e Procesión 

     Ás 20:30 hs Misa por defuntos mes e   
 Parroquia 

Día 25: Festa do Santísimo Sacramento:   Ás 
12,30  hs Misa solemne e Procesión 

Día 26: Festa de Nª Sª do Carme, copatrona de 
Carballo: ás 12,30 hs Misa solemne e Procesión 

Día 27: Festa do Perpetuo Socorro. Ás 20,30 hs 
Misa solemne 

Día 28: Festa de San Xudas Tadeo 

Día 30: Reunión pais e padriños Bautismo 

 XULLO 
Día 5: Vixilia de adoración o Santísimo sacramento 

Día 10: Comeza a catequese para os nenos das 
Primeiras Comuñóns do San Cristovo e Milagrosa 

Día 7: Festa de San Antonio na Brea 

Día 8: Festa da Nª Sª do Socorro na Brea 

Día 15: Festa da Nª Sª do Carme en Sísamo e Oza 

Do 18 ao 20: Festas patronais en Lemaio 

Do 25 ao 27: Festa do Apóstolo Santiago: Festas 
patronais en Sísamo 

Día 28: Reunión Pais e padriños Bautismo 

Día 29: Misa por defuntos mes e Parroquia 

  

AGOSTO 

Día 2: Vixilia Adoración ao Santísimo Sacramento 

Día 4: Festa da Nª Sª Da Boa Viaxe (San Cristovo) 

Día 5: Festa de San Cristovo.  Ás 11 hs: Misa de 
Primeiras Comuñóns.  Ás 12,30 hs: Misa      

solemne, Procesión e Bendición do coches. 

Día 16: Festa de San Roque. Ás 20,30 hs: Misa so-
lemne 

Día 23: Comeza a Novena á Milagrosa  Na Capela 
do Campo da Feira 

Día 25: Reunión pais e padriños Bautismo 

DIA 31 Procesión Antorchas Milagrosa 

 

SETEMBRO 

Día 2: Festa da Milagrosa 




