
 

SIGUEN LAS FESTAS 

Este fin de semana se celeban las fiestas de San Pedro, el Santísimo 

Sacramento y Nª Sª del Carmen en Cances. Y  fiesta de San Antonio y el 

Santísimo Sacramento en Ardaña. 

 

FIESTAS EN A BREA 

El próximo fin de semana se celebran las fiesta en la Capilla de la Brea. 

Sábado día 7, a las 13,00 Misa en honor del Perpetuo Socorro. 

Domingo día 8, a las 13,30 Misa solemne en honor de San Antonio y 

bendición del pan. 

 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
La Fiesta y Procesión del Santísimo debe ser una invitación a todos a 

renovar nuestro amor a Jesús Sacramentado. La Iglesia está abierta du-

rante todo el día, y la Capilla de la Milagrosa tiene el porche abierto para 

poder visitar al Señor en el Sagrario. Y todos los jueves está expuesto el 

Santísimo en la Capilla. Este jueves, como primer jueves de mes, tendre-

mos la Vigilia de Adoración después de la Misa de la tarde. 

 

FUNERALES 
Jueves, día 5: 20,30: 1º Aniversario por Arminda Fidalgo Periscal 

Viernes, día 6: 20,30: 1º Aniversario por Ana Belén Gallego Perez 

Viernes, día 6: 21,00: 1º Aniversario por Victoriano Mato Mariño 

Sábado, día 7: 12,00: Funeral entierro por Santiago Iglesias Esmorís 

(+en Madrid) 

 

 

 

NOVENA DEL CARMEN  

EN SÍSAMO 
 

El próximo domingo comenzará la 

Novena a Nuestra Señora del Car-

men en Sísamo, preparatoria para 

la Fiesta. Será a las 19:00 hs. 

 

La Cofradía de Nuestra Señora 

del Carmen ha encargado una 

artística  y devota vidriera con la 

imagen de la Virgen que bendeci-

remos el día de la fiesta. 

Año 5 - Número 240 1 de julio  de 2018 

Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES… 
¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar! 

 
Con este canto que resonou con forza durante a Novena e de xeito especial nas Misas 
e Procesións, queremos dar as grazas a Xesús Sacramentado e a cantos participas-
tes nas Festas Patronais e na Procesión do Santísimo Sacramento: 
- Ao Sr Alcalde, Corporación Municipal, Autoridades e Comisión de Festas. 
- Ao P. Fabio  e sacerdotes que nos acompañaron  
- Aos 39 funcionistas que mostraron a súa fe e o seu amor a Xesús Sacramentado e á 
Virxe María. 
- Á Coral de Bergantiños, ao Coro Parroquial e cantores por axudarnos a vivir con ledi-
cia de festa as celebracións. 
- Aos voluntarios que portaron o Palio, o paso coa custodia e as imáxenes nas proce-
sións. 
- Aos veciños das rúas Gran Vía, Cervantes e a Braña que un ano mais prepararon 
con todo o agarimo os altares para a procesión. Lembramos a Severino Mariño 
(q.e.p.d.) que sempre preparaba o altar para recibir ao Santísimo.  
- A todos os devotos que participaron na Misa e na Procesión manifestando pública-
mente a súa fe. 
Agradecer tamén a cantos ao paso da Procesión se puxeron de pé nas terrazas facen-
do un xesto público e valente de fe. 
Que sigamos  mostrando a nosa fe, participando na Santa Misa  do domingo e visitan-
do a Xesús Sacramentado. Todos os xoves temos o Santísimo exposto durante todo o 
día. 
Louvando sexa Deus. Que El volo pague. 
Bó verán para todos! 

PARA ESTA  SEMANA... 



A páxina de D. Xosé Pumar 

 

Ofrenda de Evencio Ferrero, alcalde, ao patrón San Xoán 

Somos pobo que procura o mellor para os seus e por iso, santo patrón, traémos-
che a cerna do moito traballo que está por facer, porque vemos con ledicia como 
as landras seguen a abrollar, unha a unha, entre nós, co puño cheo en terra fér-
til, a carón de quen xa as tiña sementado en outros lugares pero retornou aos 
nosos eidos, ás (qu)Eiroas para florecer por cada posto de traballo creado, para 
facelas acio da mellora colectiva. Mais queremos tamén acoller a quen o preci-
sa, ser solidarios nestes tempos de escasa humanidade, de fondo egoísmo, de 
insolidariedade, porque xa antes, nestas terras, aprendéronnos que tiñamos que 
agradecer a quen nos acolleu e deu traballo. Como a árbore que nos protexe, 
patrón San Xoán, recolle a máis empresas de todos os oficios e todos os sabe-
res para que traian o traballo a quen de volta a casa ofreza aos propios a flor do 
seu esforzo, agarimando aos seus pequenos para facelos máis fortes, máis feli-
ces entre os seres que ama e que lle viron dar os primeiros pasos da vida. 

Todos compartimos a mesma terra, a mesma auga e o mesmo ar, todos com-
partimos o mesmo desexo de vivir a pé de quen queremos e pedimos, santo pa-
trón, para toda a nosa xente, desde as terras altas aos vales máis fermosos; 
desde as beiras do Anllóns até as ribeiras mariñas, desde os castros antergos 
até os muros que derrubamos con pintura, desde quen decide habitar entre nós 
até quen nos visita ou busca, escapando das penurias, un lugar que os alonxe 
das miserias, das bombas e das guerras, para todos e cada un pedimos a túa 
xenerosidade e amparo. 

Patrón San Xoán, acolle esta humilde ofrenda e segue a concedernos con xene-
rosidade a luz da cachela colectiva que celebra a vida. Grazas polo que levamos 
feito, que as augas redentoras destas terras cheguen ao Xordán para regar de 
felicidade o corazón dos bos e xenerosos. 

Sabemos que contamos coa túa axuda que pedimos e agradecemos outro ano 
máis, porque somos xente en procura de traballo nunha terra fértil, que día a día 
defende un futuro de dignidade, progreso e paz. En nome de todos dixen. 

R/ Igrexa s/n. 15100 CARBALLO ( A Coruña) 
www.parroquiacarballo.com 

= Lembranzas de Asunción Antelo = 
A 

     Cando me cadra pasar por diante da súa casa,  agora pechada, vén á miña 
mente aquilo de Rosalía: “Miña casiña meu lar”, “cántas onzas de ouro me 
vals”… 
     Porque Asunción quixo vivir acobellada na súa lareira, a carón do lume que 
ardía no seu lar, a chimenea anunciaba o que Asunción facía. 
     Non quixo TV nin radio, anque os tiña na casa, lía a prensa decote. Aqueles 
medios mermaban a súa capacidade creativa, mentres que a lectura estimulá-
baa. 
     Boa caligrafía. Recordo aquelas libretas nas que Asunción poñía a súa pro-
sa e os seus versos. A fraseoloxía nidiamente bergantiñá, en cada liña. 
     Cabo da súa casa, a horta, con mazanceiras e nogueiras; o museo, no que 
tanto colaborou seu irmán Xosé. O hórreo que, polas súas dimensións fai pen-
sar en boas anadas de millo. 
    A fonte de Santa María, co retablo pétreo que ela  mesma dispuxo. Diante 
desta obra quixo ser fotografada polo amigo Xosé Manuel Casal. A beira mes-
mo, o muíño que moe con aquelas augas. Máis adiante, un monolito alusivo á 
nosa triste  guerra civil. E un roseiral no que teño visto a Asunción disfrutando 
da calor do sol. 
    O camiño que vai ó Marco da Cruz. Un fito querido por Asunción. Alí parten 
Seavia e Traba. Un gran callao na división. Desapareceu cando do camiño fixe-
ron pista. Deica alí ía Asunción en cadeira de rodas levada pola fidelísima coi-
dadora Isabel Rey. 
     A toda esta paraxe chegaba o monacal son da campá de Seavia. Qué terán 
as campás para seren tan evocadas polos nosos mellores poetas? 
B 
     Pondal ten na súa “pequeña Ponteceso” ben sinalados camiños e topónimos 
dos que fala en “Queixumes”. Para Rosalía de Castro están restablecendo o 
seu roteiro vital, que vai de Santiago a Padrón, pasando por  Ortoño  e Bastava-
les. 
     Pregunto: Non estaría ben algo semellante no caso da nosa Asunción Ante-
lo? A súa casa, ben restaurada, debería ser un centro de estudos bergantiñáns. 
Alí, a súa biblioteca, orixinais, fotografías… Xunto co Museo teriamos algo vivo 
que inmortalizase para futuras xeracións a persoa e obra da Rexubeira de Ber-
gantiños. 
     A Deputación Provincial e o Concello de Coristanco moito son de louvar polo 
catálogo das obras artísticas de Asunción, recentemente publicado. Faltan al-
gunhas importantes. 
     Hai un Crucifixo, en barro, saído das mans de Asunción, que ten unha ex-
presividade garimosa, que somentes unha muller profundamente sensible ante 
as cousas de Deus, pode poñer na obra feita. Así façían os mellores escultores 
dos nosos tempos. 
     Que descanse en paz a admirada Asunción. 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 


