
FELICES FESTAS  
 

Un ano máis chega a Festa de San Xoán Bautista, Patrono de Carba-
llo. Son días para a ledicia, a convivencia fraterna, para xuntarse a 
familia, lembrar os que nos precederon, e compartir cos que o pasan 
mal. 

Tamén para renovar a nosa vida cristiá. Por iso, vos invitamos a to-
dos os carballeses a participar nos actos relixiosos das Festas, e de 
xeito especial, na Misa e Procesión do Santísimo Sacramento o luns 
día 25. 

Pedimos ao Señor, por intercesión da Virxe María, e do noso Patrón 
San Xoán Bautista que bendiga a todos. 

 

FELICES FESTAS A TODOS OS CARBALLESES  

E AMIGOS QUE NOS VISITAN  

 

Ao clausurar este curso 2017/2018 o 
mais sincero agradecemento: 

A Deus Noso Señor por darnos vida, ilu-
sión e ánimo un ano máis 

Ás entidades e institucións que nos 
apoiaron: á Xunta de Galicia, Dirección 
Xeral de Inclusión Social, ao Concello de 
Carballo, á Deputación Provincial, a Cari-
tas Diocesana, ao Banco de Alimentos, 
ás  empresas colaboradoras:  Conservas 
Calvo,  panaderías Roiser e Forno Novo, 
Restaurante Pastoriza, Banco de San-
tander…. 

De xeito especial os monitores dos cur-
sos, catequistas, voluntarios de Caritas e colaboradores das diversas actividades que fixeron posi-
ble todo o realizado neste curso. 

GRAZAS E QUE DEUS VOLO PAGUE 

Este ano o Consello Parroquial acordou manifestar o recoñecemento e entregar a Medalla da Pa-
rroquia: 

• Ao sacerdote D. Xosé Pumar Gándara, con 87 anos, que desde a sua xubilación esta  adi-
cado plenamente ao servizo da  parroquia sendo para todos  un exemplo de entrega e xe-
nerosa dispoñiblidade. 

• A Dolores Queijo Pallas, como capitana  e coordinadora do  equipo de veciños e devotos 
da Milagrosa que desde fai mas de 30 anos veñen facendo o meritorio e sacrificado traballo 
das alfombras florais  da Milagrosa. Unha  obra de arte, de unión e de traballo ben feito que 
o barrio e Carballo enteiro ofrenda como homenaxe á Nai e Raiña a Virxe Milagrosa. 

• A José Buño Suarez, que desde a sua mocidade ven dirixindo e animando o Coro Parro-
quial que fai que a Misa da Parroquia  sexa realmente una festa.Noraboa aos 95 alumnos 
que recibiros os diplomas dos cursos de corte e confección-maquinista industrial, atención 
sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, axudante de cociña profesio-
nal e axudante de repostería profesional.  

GRAZAS E NORABOA! 

www.parroquiacarballo.com 

parroquiacarballo@archicompostela.org 
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SAN XOÁN, 
BENDICE A CARBALLO 

 

 



      San Xoán  2018 

O mes de San Xoán produce 

unha metámorfose senlleira en 

Bergantiños.  

O inverno, cumprindo coa  

función que a natureza lle  

asigna, aporta auga e  

humidade ás nosas terras.  

Vén o sol do verán e xurden 

colores polo chan bergantiñán. 

Veigas e montes, fragas e  

hortas, aportan mil gamas do 

verdor; o mar torna na azul  

intenso, pon olas de brancores 

extaiasiándose nas praias.  

A mesma patria terá dúas  

colores paralelas, asegún as 

augas salgadas vaian  

chegando a ela. 

Aínda veremos, un ano máis, 

na mesma Vila de Carballo,  

a tradición da enramada de 

San Xoán. Fiuncho,  

espadañas, hortensias,….  

Son as preferidas para a noite 

e a mañá do San Xoán.  

 

Xosé Pumar Gándara 

Venres 15 

20,00: Comeza a Novena preparatoria. Exposición do Santí-
simo, rezo do Rosario e Novena. 

 

Mércores 20 

21,00: Celebración Comunitaria da Penitencia (Confesións) 

 

Venres 22 

17,00: Cáritas Parroquial remata a entrega da campaña especial 
das Festas, coa  Santa Misa por voluntarios, colaboradores e 
usuarios de Cáritas.  

 

Sábado 23 

FESTA DO SAGRADO CORAZON DE XESÚS E DE MARÍA. 

20,30 Misa solemne 

 

Domingo 24: 

FESTA DE SAN XOÁN BAUTISTA,PATRÓN DE CARBALLO 

11,00: Misa de Primeiras Comuñóns 

12,30: Misa solemne e Procesión 

O Sr Alcalde presentará a invocación ao Patrón en nome de to-
dos os carballeses. Canta a Coral de Bergantiños 

 

Luns 25: 

FESTA DO SANTÍSIMO SACRAMENTO 

12,30:Misa solemne e Procesión, con parada e bendición nos 
altares das rúas Gran Vía, Cervantes e a Braña. Canta a Coral 
de Bergantiños 

 

Martes 26 

FESTA DE Nª Sª DO CARME, COPATROA DE CARBALLO 

12,30: Misa solemne e Procesión. Canta a Coral de Bergantiños 

 

Mércores 27 

FESTA DE Nª Sª DO PERPETUO SOCORRO 

20,30: Misa solemne. Canta o Coro o Candil de Sísamo 

 

Xoves 28 

FESTA DE SAN XUDAS TADEO 

20,30: Misa solemne.Tamén lembraremos a todos os falecidos 
nestes anos e difuntos da Parroquia. Canta o Coro Parroquial. 

 

Coma se o Divino Arqui-
tecto e Pintor quixera 
poñer todas as cores 
verdes na nosa terra 
(verde primaveIra, esme-
ralda, escura… nos car-
ballos, trigais e milleirais, 
piñeiros…) e os azuis 
con cenefas brancas 
(suaves, intensos nas 
ondas do mar de Razo e 

Baldaio),  así é o mes de San Xoán. 

     O Sol fai un amplio arco. Alborada vermellona, na que baila o 
Sol; solpor con variacións de cores que van aparecendo dIbuxadas 
na lámina do mar. Todo o Arco da Vella. 

     Temos máis de 15 horas de Sol. Cando o astro está na clave do 
arco, parece extasiarse contemplando Bergantiños. Os nosos tem-
pos fan fuxir da natureza aqueles cantos de galos que se oían na 
mañanciña de San Xoán aló pola lagoa de Alcaián. Pero iso queda 
na memoria dos maiores e nos libros de etnografía galega. 

     A Arca da Alianza foi trasladada de Herbón a Xerusalem (II Sa-
muel, cap. VI). Presidía David, o profeta que, sendo rei, tanxía a 
arpa, cantaba e bailaba diante da Arca. Hoxe, en Carballo, o Santí-
simo é trasladado por homes devotos. Quizais algún día por mulle-
res devotas. Lembramos o Corpus en Santiago. Eran sacerdotes 
xóvenes que sobre os seus ombros levaban a pesada custodia de 
Arfe. Así tamén en Noia e na Coruña, que posuen valiosas custo-
dias. Agora, o sacerdocio laical tomou  ese honroso mester. Sacer-
docio que cada vez tomará as funcións que lle corresponden na 
Igrexa. 

     Carballo, labrego, gandeiro, mariñeiro e pescador, honra á Virxe 
do Carme, pois quere agradecer canto nos dá o mar, tanto a em-
presas como a  familias. 

     Velaí o triduo festivo da nosa Fe que os fregueses e berganti-
ñáns celebramos polo S. Xoán de Carballo. E por moitos anos 
máis. 

 

Xosé Pumar Gándara 

As Festas do San Xoán Programa relixioso das Festas patronais 


