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Nunha parroquia renovada, samaritana e de portas abertas,  
facemos unha nova cocedura despois de sementar, amasar,  
e sentados á mesa nos comprometemos a  compartir  “ 



Benqueridos carballeses:  

Comezamos un novo curso pastoral 2017-18, coa mesma ilusión do 
primeiro en 1972, cando chegamos a Carballo 

E desde entón, como ben sabedes, cada curso presentamos un Plan  
Pastoral que quere ser unha resposta concreta e humilde ao servizo 
da evanxelización. Sempre centrados na renovación da Parroquia: “a 
Parroquia é a miña familia” e “a Parroquia, tarefa de todos”, porque 
todos debemos sentirnos implicados na súa renovación. Con frecuen-
cia adoitamos preguntarnos que fan os demais por nós e queixámo-
nos e nos desanimamos porque sempre cremos que fan pouco. Pero 
esta non é unha boa actitude, máis ben debemos preguntarnos que 
facemos nós polos demais. Esta formulación é máis estimulante e pro-
duce mellores froitos 

Recentemente o Papa Francisco lanzaba estas mesmas preguntas: “A 
Igrexa somos todos: desde o neno bautizado recentemente ata os 
bispos, o Papa; todos somos Igrexa e todos somos iguais aos ollos de 
Deus. Todos estamos chamados a colaborar ao nacemento á fe de 
novos cristiáns, todos estamos chamados a ser educadores na fe, e a 
anunciar o Evanxeo. Que cada un de nós se pregunte: que fago eu 
para que outros poidan compartir a fe cristiá? Son fecundo na miña fe 
ou son pechado?”. 

En Bergantiños sempre houbo o bo trigo para facer o mellor pan, por-
que cada ano facíase sementeira abondosa. 

Agora apenas se sementa trigo e dá pena ver as leiras a barbecho (sen 
cultivar). 

Tamén houbo sementeira abondosa de fe e vida cristiá nas familias e 
nas parroquias. Agora escasean… Constatamos con pena que se vaia 
perdendo a fe/vida cristiá: que os nenos non veñan a Misa despois da 
Primeira Comuñón, que moitos mozos non confirmen a súa fe, que as 
familias vaian perdendo as raíces cristiás….. 

Por iso, queremos que o Plan Pastoral deste curso sexa unha NOVA 
FORNADA para que o Pan da Vida abonde nas mesas familiares e nos 
altares das nosas igrexas parroquiais. 

Unha NOVA COCEDURA, que leve consigo sementar, amasar, facer 
levedar a masa, sentarse á mesa e compartir… 

En torno a estes eixes presentamos o Programa Pastoral da Parroquia 
e Unidade Pastoral de Carballo 2018/2019, que podemos titular 
“Nunha parroquia renovada, samaritana  e de portas abertas facemos 
unha nova cocedura despois de sementar, amasar, e sentados á mesa 
nos comprometemos a  compartir”. 

Queridos fregueses, animámosvos a participar e colaborar nas distin-
tas celebracións e actividades das parroquias da Unidade Pastoral. 

Que a Virxe María, Nai da Igrexa, nos acompañe coa súa maternal 
protección. 

 

José García Gondar 

José García Gondar 

 

“A  Parroquia,  

tarefa  

de todos” 

Párroco de Carballo 
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Poñemos no teu colo de 
Nai este Programa:proxec-
tos, inquedanzas, preocu-
pacións… a todas as fami-
lias e tamén aquelas que 
se alonxaron. 

Queremos vivir o curso da 
túa man, baixo a túa mira-
da garimosa…. 

Sabes que te queremos, 
aínda que ás veces non 
sexamos os bos fillos que 
debéramos ser. 

No colo de nosas nais e 
avoas, nas nosas familias 
aprendemos a rezar, a crer 
e a seguir a Xesús. 

Durante estes anos fomen-
tamos a túa devoción nas 
nosas Parroquias, especial-
mente no  Ano Xubilar Ma-
riano celebrado na Capela 
da Milagrosa   e na  Coro-
nación da imaxe 

Temos moitas imaxes túas 
nas nosas parroquias, e  
celebramos con cariño de 
fillos as túas festas cada 
ano. 

de Nª Sª do Carme; e en  

Aquí nos tés querida Virxe María, nosa nai-
ciña do Ceo, para comezar  o curso 
2018/2019 (46 anos xuntos en Carballo) na 
nosa parroquia. 

Colocamos no Adro parroquial a imaxe Mater 

Misericordiae; na Capela da Milagrosa, as vi-

drieiras da Nai dos nenos, Nai dos enfermos…; 

na igrexa de Sísamo, a vidreira   

do Carme, en  

Goiáns, a de Lourdes. 

De ti aprendeu Xesús a se-
mentar o trigo, a botar o fer-

mento para que levedase a 
masa na artesa... A dar gra-

cias sentados á mesa en Na-
zaret, e a pedir o “pan de ca-

da día”… 

Por iso, como fixeches en Ca-
ná de Galilea, pedímosche 

que lle digas a Xesús: “Non 
teñen pan”, “Danos o pan de 
cada día: O Pan da túa Pala-

bra, do teu Corpo, o pan para 
todas as familias e o pan da 
Eucaristía para todas as Pa-

rroquias”. 

Nai do Pan da vida, bendíce-
nos, guíanos, protéxenos e 

lévanos a Xesús para que vi-
vamos como familias cristiás.  

Poñemos o traballo e os froi-
tos deste Plan Pastoral 2018-

2019 baixo a protección da 
nosa Nai a Virxe María . 



 



Plan Pastoral Diocesano 
 
Obxectivos específicos: 
 

Primeiro: Coidar as celebracións 

litúrxicas en xeral, e en particular a 
Eucaristía dominical, preparando 
ditas celebracións e ás persoas que 
participan nelas. 
 

Segundo: Apreciar no seu xusto 

valor e avivar as raíces cristiás das 
manifestacións da piedade popu-
lar: exercicios  piadosos, festas e 
romarías… 
 

Terceiro: Activar o espírito de 

oración e crear espazos para ela 
nas nosas comunidades cristiás. 
 

Cuarto: Promover a comuñón e a 

corresponsabilidade na Igrexa 

“Sentado á mesa con eles…”  
O ministerio da santificación 

 
Promover unha celebración da fe consciente,  

comunitaria e activa,  
unha piedade popular evanxélica  

e unha oración fervente no contexto  
dunha Igrexa en comuñón. 

 

 

 

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.  

 

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, Coro Aires de Bergantiños, 
Coro Vagalume e 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 Ardaña, Lema e Capela de 
Santa Irene, 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 seguindo as pautas 
dos grandes obxectivos do Sínodo Diocesano e das directrices do Plan Pastoral Diocesano: 

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

 Actuar desde a misericordia servindo e acollendo a todos, particularmente aos mais abando-
nados 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. 

 Intensificar a vida cristiá dos fieis que participan na vida da Igrexa, coidando especialmente 
aos axentes de pastoral. 

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

 Dedicar máis atención aos enfermos, maiores e persoas soas. 

   Imos comezar o curso 2018-2019 cunha 

asemblea parroquial en cada unha das parro-

quias para renovar o Consello Pastoral, con-

cretar o calendario para este curso… Estas 

reunións realizaranse no mes de outubro, xa 

que o día 10 de Novembro terá lugar a Asem-

blea Xeral de todos os colaboradores das pa-

rroquias da unidade pastoral. 

Consello pastoral interparroquial:  

Que foi constituido oficialmente o 19 de fe-

breiro de 1977 polo Arcebispo Mons. Anxo 

Suquía, e ríxese polos Estatutos  aprobados  

nesa data. Funciona en Pleno (ao que perten-

cen os representantes de tódolos grupos), e 

en Comisión Permanente, cun  Comité Execu-

tivo e cun Secretario Xeral. 

Consello de Asuntos Económicos:  

Encargado da administración e economía, 

obras, presupostos, etc. Presenta anualmente 

as contas ao Arcebispado e á Comunidade. Á 

súa transparencia e boa administración se 

deben as moitas 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). 

Equipo de acollida 

Formámolo un grupo de persoas que mante-

mos aberto o templo desde as 8:30hs ata as 

21:00hs, escoitando e orientando ás persoas 

ao mesmo tempo que informamos da vida e 

servizos da Comunidade Parroquial 

Sementar 

Amasar Sentados 

á mesa 

Compartir 



1. CATEQUESE 

A Catequese de nenos e mozos foi sempre un dos 
aspectos fundamentais dentro da Pastoral da Co-
munidade Parroquial de Carballo. Os pais, son os 
primeiros catequistas dos fillos, como prometeron 
ao bautizalos: é necesario animalos para que ve-
ñan a Catequese, tamén despois de recibir a 
Primeira Comuñón 

Entusiasmade aos vosos flllos, netos... para que 
acudan á Catequese, aínda con máis razón, des-
pois 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 

Comeza o Curso de catequese os días 5-6-7 de 
outubro nos seguintes centros de culto 

Igrexa Parroquial: 

 Venres: 18:15 hs. e Misa as 19:00 hs: 
para todos os cursos  

 Sábados: 11:45 hs. e Misa as 12:30 hs: 
para todos os cursos  

UNHA NOVA SEMENTEIRA…. 
 

No verán, os esforzados bergantiñans cavaban 
o monte.Brillaban os legóns cada vez que se 
alzaban para  levantar un terrón. Había raíces 
de toxo, pequenas cañotas. Todo desaparecía ó 
cavar. 

O lume das rozas  deixaba a tilla, é dicir, a terra 
na que caería a semente polo mes de novem-
bro.Pasará o inverno e cando chegue abril os 
montes de Bergantiños son mares de verdor 
que facían ondas cos ventos da primaveira.Velaí 
unha nova anada de trigo. 

En xullo, a sega.En agosto, a malla.Nestes labo-
res había unha colaboración veciñal, algo ideal 
naquel mundo pobre, pero fraternal. 

Co tempo a malla pasou de ser un labor feito a 
man, con manllos, a ser feito con maquina-
rias.Pero sempre coa colaboración de todos.  

 
X. Pumar 

“Saíu un  sembrador a sementar o seu  simiente; 
e ao sementar, unha parte caeu ao bordo do ca-
miño, foi pisada, e as aves do ceo coméronlla; 
outra caeu sobre terreo  pedregoso, e despois de 
brotar, secouse, por non ter humidade; outra 
caeu no medio de  abrojos, e crecendo con ela os  
abrojos, afogárona. E outra caeu en terra boa, e 
crecendo deu froito  centuplicado.” 

Lucas 8, 4-15 
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 Domingos:11:30 hs. e Misa as 12:30 hs: 
para todos os cursos  

San Cristovo:  

 Domingos: 10:30 hs e Misa as 11:15 hs: 
para todos os cursos  

Para a formación dos Catequistas: reunión por gru-
pos. Venres, sábados e domingos  despois da cate-
quese. 

 

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 terá lugar as semanas previas a recibir a 
Primeira Comuñón.  

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 as Primeiras Comuñóns no presente curso, 
serán as seguintes: 

 19 de marzo 

 1 de maio 

 24 de xuño 

 1º domingo de xullo (en San Cristovo) 

 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 Primeira Comu-
ñón.  

Invitación 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. 
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Hai grupos de catequese de Confirmación os ven-
res, sábados e domingos. 

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. 

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 é 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, ofrecemos un sinxelo ser-
vizo de Catecumenado que axude 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 sábados ás 19:30 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 
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 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 soli-
dariedade co Tereciro Mundo.   

Participar e colaborar en programas de Infancia 
Misioneira, 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 Reis, Ho-
menaxe 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, Newsletter… 

 

3.2. Calendario parroquial e Evanxeo 2019: 

Un ano máis enviaremos a todos os fogares o Ca-
lendario Parroquial do 2019. 

 

3.3. Espazos 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 lec-
tura 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 enfermidade o neno debe ser bautiza-
do inmediatamente” (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  man-
ter un diálogo previo e concretar datas e pre-
sentar 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 

 

“O reino dos ceos é semellante ao fermento que 
tomou unha muller e escondeu en tres medidas 

de fariña, ata que todo quedou  fermentado. 
Lucas 13, 21 

O AMASADO 
 
Nos muiños albeiros (aceñas) que tiñan unha 
capa  de pedra importada de fóra (de Francia) o 
trigo convertíase en fariña.Os muiños eran un-
ha obra hidráulica natural, ecoloxista, que hoxe 
admiramos e restauramos 
Pasaba a fariña polo baruto?. Separábase o re-
lón e tiñamos a mellor materia para que a ama 
de casa poida amasar o acreditado molete de 
Bergantiños. 
Amasar é un esforzo que pon a proba as forzas 
e constancia da muller. Movían, batían a masa 
na artesa para que a auga, o sal, o fermento, 
quedara ben distribuido e non apareceran gro-
mos no pan. 
Feita a fornada, con leña de toxo dos montes 
bergantiñáns, tiñamos un molete que arrecen-
día cunha freba esponxosa e una codia que es-
talaba, por ben cocido, na man do comedor. Era 
una alegría na casa, véspera da festa. Para os 
nenos facíanse bolas que viñan a recoller das 
mans da ama da casa .  

 
X. Pumar 
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1.3. Asociación de Pais Católicos 

Que organiza as seguintes actividades: 

 Pregón de Nadal: 22 decembro 

 Vodas de Prata e Ouro matrimoniais: 29 de-
cembro 

 Bendición dos nenos bautizados no ano 2018: 
2 febreiro 

 XXXII Semana da Familia: do 29 de abril ao 5 
de maio de 2019. 

 

2. FORMACIÓN - ORACIÓN CRISTIÁ 

2.1. Escola de  Formación de Axentes de Pastoral  

Todos os luns ás 20:30 hs.  

Nesta nova edición 2018-2019 a Parroquia de Car-
ballo súmase ao II Curso da Escola Diocesana de 
Axentes de Pastoral, que ofrece como plan de for-
mación un auténtico itinerario diocesano de discí-
pulos 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 periodicidade 

quincenal. Pero seguindo o costume destes 16 
anos, reunirémonos igualmente todos os luns.  
Inaugúrase o día 15 de outubro ás 20:30 hs ca pre-
senza do Bispo auxiliar de Santiago de Compostela, 
mons. Jesús Fernández. 

Ademais seguiremos ca ATP (Aula de Pensamento 
Teolóxico): Lectio divina a cargo de D. Jesús Bello 
Mato e reflexión teolóxica a cargo de D. Xosé Pu-
mar sobre a Exhortación Apostólica “Gaudete et 
Exsultate” do Papa Francisco. 

 

2.2. Curso de Biblia 

Dirixido por D. Jesús Bello Mato. Para profundizar 
no coñecemento da Biblia. Os mércores ás 20:30 hs 

 

2.3. Renovación Carismática 

Reunión de oración-formación seguindo o método 
da Renovación Carismática Católica. Os martes, ás 
20:00 hs  

 

3. FAMILIA 

Potenciar as reunións de pais con motivo de Sacra-
mentos: Bautismo, Primeira Comuñón, Confirma-
ción… 

Escola de Pais  (As. Pais católicos) para o uso das 
Novas Tecnoloxías 

Cursiños  Prematrimoniais 

Publicar “Catecismo da Familia”- “Libro da Familia” 
e o “Carnet Cristián” 
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1. CELEBRACIÓNS 

1.1 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.   

Agradecer ás personas que colaboran na Liturxia e 
dirixen a Celebración da Palabra. 

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

Programar conxuntamente a celebración do Ad-
vento, o Nadal, a Coresma, a Semana Santa, a Pas-
cua, Corpus Christi, as Festas patronais, etc. 

Colleu o pan e, despois de dar gracias, partiuno e 
dixo: «Isto é o meu corpo, que se entrega por 

vós; facede isto en lembranza miña” 
1 Cor. 11, 24 

O XANTAR DAS FESTAS 
 
A familia era unha realidade transversal no 
mundo rural. A que tiña festa na parroquia, 
convidaba ós familiares da redonda. E así pasá-
bamos o verán reafirmando vencellos de san-
gue, amizade e historia. 
O máis dotado para este mester, presidía a me-
sa, partía o pan e a carne para todos. Sabía ale-
grar a mesa cos  seus contos, preocupábase de 
que todos se alimentasen, algúns querían repe-
tir… 
Os mais novos, as novas xeracións, tamén sen-
taban á mesa. Decatábanse da extensión da 
familia, aprendían a falar unha lingua galega 
rica na expresión, falangueira e retranqueira. 
Refráns, ditos, lendas… era un patrimonio que 
se mantiña e transmitía nas distendidas conver-
sas da festa, animadas polo viño do Ribeiro.  
 

X.Pumar 

16  |  Programa Pastoral  -  Carballo     

1.2. Adoración eucarística e Oración por vocacións 

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 

 3º xoves: Retiro espiritual.  

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

Campaña de novos adoradores. Para iso promove-
remos un grupo de mozos e nenos adoradores. 

Todos os martes de 18:00 a 19:00 hs na Capela da 
Milagrosa. 

Seguir celebrando con toda solemnidade a Novena, 
Festa e Procecesión do Santísimo Sacramento, por-
tando o Paso coa Custodia. 

1.3. Retiro espiritual mensual 

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

Haberá tempo para as confesións e dirección espiri-
tual 

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, polo capellán de Fonteboa. 
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1.4. Ministros extraordinarios da Eucaristía 

Axudar ao sacerdote a distribuir a Comuñón   

Levar a Comuñón aos enfermos  

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

Celebrar un Cursiño de formación litúrxica para 
ministros extraordinarios da Comuñón e solicitar  
ao Sr. Arcebispo a correspondente autorización. 

 

1.5. Ornamentación do templo 

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

 

1.6. Coordinadora de 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. 

 

1.7. 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. 

 

1.8. Canto 

Mellorar o ministerio de música da Parroquia, au-
mentando a participación nos nosos coros e nou-
tras áreas o ministerio de música. Animan á partici-
pación 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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2. PERDÓN 

2.1. Penitencia: Sacramento do perdón 

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

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

Na Milagrosa: todos os días antes da Misa. 

Servizo “escoita”: Se desexas falar, xunto ao Confe-
sionario está o número de teléfono para chamar ao 
sacerdote. El atenderate alí mesmo ou no Despa-
cho Parroquial. 

A celebración das “24 horas para o Señor” (venres 
e sábado anteriores ao IV Domingo de Coresma: 29 
e 30 de marzo).  

 

2.2. Enfermos 

Atención permanente, avisando previamente ao 
sacerdote. 

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

Na Residencia de 3ª Idade “Abrente”. Atención es-
pecial aos residentes mediante o grupo de volunta-
rios que os visitan, rezan o Rosario e levan a Comu-
ñón semanalmente. Un día ao mes celébrase a San-
ta Misa. 

Potenciar o Equipo de Visitadores de Enfermos 

Misa polos enfermos de Alzheimer o día 23 de se-
tembro de 2018. 

 

2.3. 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. 

 

 

HORARIO DE MISAS UPA 

 Milagrosa   19:00 

 A Brea   09:15 

 Fillas da Caridade 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 

 Ardaña   11:00 

 Lemaio   11:30 

 Cances   12:00 

 Oza   12:30 
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DEVOCIÓN Á VIRXE MARIA 
Rezo do Rosario e seguir ca campaña Rezo en fa-
milia 

En Carballo veneramos as seguientes imaxes da 
Virxe María:  

 Inmaculada Concepción (8 Decembro) 

 Nª Sª del 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   Inmaculada, Do-
res, Milagrosa, Nª Sª do Carme (en Sísamo)… así como o 
rezo do Mes de Maio, e o Mes do Rosario…  

 

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. 

 

2. Capela da Milagrosa 

Seguir fomentando a devoción á Virxe e á caridade,  na 
Capela despois de celebrar o Ano Xubilar, da inaugura-
ción do Fogar Dª Basilisa para acollida de nais que non 
queiran abortar, e da colocación das vidreiras coas ima-
xes da Milagrosa como Nai dos nenos, Nai dos Enfer-
mos, Nosa Sª das Flores e entregando a Medalla. A Ca-
pela está aberta durante todo o día para poder visitar 
ao Santísimo e rezar á Virxe. 

 

3. Visita de Nª Sª do Rosario del Santuario de Fátima  

Nesta Coresma, do 24 ao 
31 de marzo teremos a vi-
sita da Imaxe Peregrina de 
Nosa Señora do Rosario do 
Santuario de Fátima a Car-
ballo e Parroquias de Uni-
dade Pastoral. 

Constituir un grupo perma-
nente do Apostolado Mun-
dial de Fátima. 

 

 

 

CÁRITAS 

Unha parroquia samaritana é unha parroquia con 
corazón, con sensibilidade, unha parroquia que 
se estremece ao ver aos que sofren por calquera 
causa. Máis importante que os organismos, os 
plans e as programacións é o corazón compasivo. 
A parroquia debe ser como unha nai que fae súa 
a dor dos seus fillos. 

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 

 

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 ofer-
ta de emprego que os empresarios entregan a Cári-
tas con asiduidade e, buscando entre as persoas 
que manifestan desexo de incorporación ao traba-
llo, facilitando a persoa co perfil adecuado á de-
manda presentada en cada caso. 

 

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 recur-

«Parte o teu pan co famento, hospeda aos po-
bres sen teito, viste ao que ves espido, e non te 
peches á túa propia carne. Entón romperá a túa 
luz como a aurora, deseguido che brotará a car-
ne sa; abrirache camiño a xustiza, detrás irá a 
gloria do Señor. Entón clamarás ao Señor, e res-
ponderache; gritarás, e dirache: «Aquí estou.» 

Isaias 58,7-9 

A PROBA DA FESTA 
 

Cada festeiro levaba para a súa casa a chamada 
“proba da festa”. Así prolongábase aquel ines-
quecible xantar familiar. Se o anfitrión fora fun-
cionista na parroquia aquel ano, tamén daba un 
par de foguetes aos seus convidados. 

Podía haber algún familiar que non asistirá por 
razón de loito ou enfermidade. Ese tamén reci-
bía a proba da festa, xunto cuns sinceros dese-
xos de oracións para que, no vindeiro ano vol-
vesen a estar xuntos.  

 
X. Pumar 
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sos, usuarios/as de Cáritas que non poden facer 
fronte a situacións sobrevidas. 

Traballamos con persoas sen fogar,sen recursos, 
persoas maiores, minorías étnicas, inmigrantes, 
transeúntes ou persoas con situacións sobrevidas. 
Cubrimos as súas necesidades básicas de alimen-
tación e roupa,  facilitámoslles acceso a unha vi-

venda digna, recursos básicos para a formación pro-
fesional e incorporación ao mundo laboral, acompa-
ñamento, é dicir, calquera axuda que sirva para dig-
nificar ás persoas e desenvolver as súas capacida-
des,  traballando pola xustiza social. 

 

PARA ESTE CURSO:NOVAS PROPOSTAS 

a) Máis atención a enfermos, maiores, persoas soas: 

- Actualizar censo de persoas enfermas, impe-
didas e que viven soas en cada parroquia para 
visitar e levar a comuñón. 

- Na Residencia de maiores: cada luns rezo do 
rosario e comuñón, e o primeiro luns de mes 
Santa Misa. 

- Maior preocupación por visitar enfermos no 
Hospital 

- Celebración comunitaria da Unción dos enfer-
mos en Carballo e en cada parroquia. 

b) Atención pastoral a usuarios de Caritas: 

- Misa polos voluntarios, colaboradores e usua-
rios de Caritas defuntos antes de Nadal e antes 
de San Xoán. 

- Reunión quincenal cos usuarios de casa de 
acollida para revisar  acompañamento e charla  
catequética… Convidar tamén a todos os usua-
rios do Banco de alimentos e do roupeiro. 

c) Aula taller de costura: Habilitar unha aula con 
máquinas de coser  e impartir clases de costura de 
xeito permanente para ensinar a coser. 

d) Hortas solidarias: Cáritas promove unha horta 
ecolóxica para persoas en risco de exclusión nas 
leiras das casa reitorais de Sísamo, Lema, Ardaña…. 

  Servizos 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 

COMO COLABORAR EN CÁRITAS 
 

1. Ser socio colaborador 

Facendo unha aportación económica con cuan-
tía voluntaria e libre coa periodicidade 
(mensual, trimestral ou anual).As súas aporta-
cións 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 apelidos, e DNI 
do donante. 
 

4. Ser empresa colaboradora 

Facendo a empresa socia de Cáritas, facilitando 
o uso das instalacións para eventos de Cáritas, 
contratando persoal a través da bolsa de em-
prego de Cáritas, financiando algún proxecto de 
Cáritas, Ofertando a Cáritas produtos e servizos 
gratuitos. 
 

5. Testar a favor de Cáritas 

En caso de incluir a Cáritas nun testamento 
agradécese que se comunique. 
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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 subliñar 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 nos último anos... 

 Obras de mellora en San Cristovo 

 Calefacción na Igrexa e na Milagrosa 

 Megafonía en todos os lugares de culto 

 Imaxe de pedra “Madre da Misericordia” no 
adro 

 Revestimento de madeira do porche da 
igrexa parroquial e letreiro 

 Restauración da custodia e cruz parroquial 

 Pintura da imaxe do Perpetuo Socorro 

 Vidreiras artísticas e porche na Milagrosa 

 Ventanais na Brea e novo tellado 

 Restauración retablo altar maior de Goiáns e 
vidreira de Lourdes 

 Restauración retablos laterais de Sísamo, 
imaxe de Santa Bárbara e vidreira de Nª Sª do 
Carme 

 Ambón e altar de  Lema 

 Pintura e obras mantenemento en Lemaio 

 Cruceiro da Capela da Milagrosa 

 Ampliación Centro de Día de Verdillo 

 Electricidade 

 Fontanería 

Xuntamente cos templos, as sacristías e os locais 
parroquiais e actividades, os adros e os cemiterios 
limpos e coidados con esmero… 

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! 
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 O Centro Inclusión Social “San Xoán Bautista” 

Un  ano máis ofertou os locais gratuitamente aos 
colectivos carballeses que os necesitaron para 
desenvolvemento das súas actividades, asumindo a 
Entidade todos os gastos de mantemento 
(conserxe, electricidade, calefacción,  auga,  prensa  
escrita,  limpeza, teléfono,  arranxos  por  deterio-
ro...). Estes 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 Mocidade “A Xanela” 

 “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” 

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 alcólicos na casa reitoral de Lema. 

 

Con estes programas  ponse ao servizo da Comu-
nidade as casas reitorais para que non permane-
zan pechadas e sirvan para acoller... 

 

 



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 

ou unha Celebracion da 

Palabra de Deus e Co-

muñón.  

 

4. Celebración dos Sa- 

cramentos: Bautismo, 

Confesión, Comuñón, 

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 calquera trámite 

administrativo deben 

dirixirse ao Despacho 

Parroquial de Carballo, 

onde están os libros do 

arquivo. 

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: 12 de abril 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: 3-4 agosto 
 
Capela da Brea 
Domingos, 9:30 hs.  

San Antonio e Nª Sª do P. Socorro: 13-14 xullo 
 
Capela da Milagrosa 
Todos os os días, 19:00 h.     

Da Milagrosa: 1 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 

 
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 Carme: 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 Carme; Santísimo , san Anto-
nio 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 
Apóstolo, 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 
 

Igrexa parroquial de Santa María de Ardaña 
Domingos e festivos, 11:00 hs  

San Vicente Ferrer e San Gregorio: abril 
Santísimo Sacramento: primeiro domingo xullo 
Santa María: 15 de agosto 
 

Capela de Vivente 
Primeiro martes de mes: Misa ás 10:00hs 

Nosa Señora dos Remedios: 29 setembro 
Nosa Señora de Vilamaior: 30 setembro 



    1. Coidar o recibimento e a acollida de cantos 
se acercan a nós, ofrecéndolles un trato amable, 

2. Funeral polos benfeitores da Parroquia e Reunión xeral do Consello 
Pastoral e Asemblea Parroquial de todos os colaboradores para presen-

tar o Programa do curso: 10 de novembro: 20,30 hs Salón Parroquial. 

3. Curso de Catequese parroquial nos días e horarios  
habituais de venres sábado e domingo  

desde o 6 de outubro  

4. O calendario de Primeiras Comuñóns para este curso será 
o seguinte: 19 de marzo, 1 de maio, 24 de xuño, 1 de xullo 

(San Cristovo), 4 de Agosto e 1 de Setembro.  

5. Catequese de Confirmación a partir de 1º de ESO (2 cur-
sos de preparación): venres, sábados e domingos. 

6. Catecumenado especial permanente para maiores  

7. Grupo da Mocidade: a partir do 19 de outubro “Tenda do 
Encontro”, cada quince días, para oración de xóvenes, e or-
ganizar actividades xuveniles (Vixilia da Inmaculada, Cea da 

Fame, convivencias…) 

8. “XVII Curso da Escola de Formación” + EDAP 
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10. “XXII Semana dos Avós”: do 15 ao 21 de outubro de 208 

9. Mellorar a atención a enfermos con total disponibilidade a calquera hora para visitalos e 
levarlles a Comuñón, aumentando o grupo de Visitadores.  

11. Campaña para vivir con sentido cristián o Nadal: Pregón de 
Nadal e recital de panxoliñas, instalación do Belén na Igrexa, es-
cenificación do Belén vivente, sembradores de estrelas e activi-
dades para nenos…. Campaña de Nadal de Cáritas 

12. Misa das Familias: Na Festa da Sagrada Familia celebra-
ción das Vodas de Ouro e Prata Matrimoniais. Do 1 ao 6 de 
Maio: “XXXII Semana da Familia” Visita imaxe peregrina de 
Fátima  e Procesión coas imaxes da Virxe de cada Parroquia 
da Unidade Pastoral de Carballo 

13. Nesta Coresma, do 24 ao 31 de marzo teremos a visita da 
Imaxe Peregrina de Nosa Señora do Rosario do Santuario de  
Fátima a Carballo e Parroquias de Unidade Pastoral. 

14. Publicacións e Novas Tecnoloxías: publicación da Xanela semanal, 
entrega do calendario parroquial 2019 e do Evanxeo de cada día 2019. E 
seguiremos apostando polas novas tecnoloxías coa Web actualizada ao 
día,  espazo  virtual de formación, aplicación para móviles, WatXanela…. 

15. Obras e melloras 

Programa Pastoral  -  Carballo    | 29 

 

  



 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: primeiro 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: primeiro xoves de mes ás 20:30 hs 

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

 Grupo oración xuvenil: sábados ás 19:30 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 

 Misa a Nª Sª dos Remedios: Capela de Vivente: primeiro martes ás 10:00hs 

Calendario de reunións periódicas 

Calendario de reunións periódicas ———————————— 

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 

     Padre Walter Bejarano: 632 013 921 

Secretario: Manuel Ángel García : 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 

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 

Información e datos de contacto 

Información e datos de contacto —————————————— 
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SETEMBRO 

Día 1: Festa da Milagrosa 

Día 6:Vixilia de adoración ao Santísimo Sacramento 

Do 7 ao 9: Festas en Oza 

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

Día 17: Comezan as reunións para programar o 
Curso 

Día 24: Comeza a matrícula do Catecismo 

Día 23: Misa polo s enfermos de  Alzheimer 

Días 29/30: Festa de Nª Sª dos Remedios (Capela 
de Vivente-Ardaña) e Festa de San Miguel en Vilela 

Día 29: Reunión Pais e padriños Bautismo 

Día 30: Misa por defuntos mes e Parroquia 

 

OUTUBRO 

Día 1: Reunión do Consello Interparroquial e Pre-
sentación do Programa Pastoral do Curso 

Dia 2: Reunión de Caritas Interparroquial de Ber-
gantiños para presentar Programa Curso 

Días 5,6 e 7: Comezo do curso de catequese nos 
diversos centros 

Día 7: Festa de San Breixo (Oza) 

Día 4: Vixilia Adoración o Santísimo Sacramento 

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

Día 15: Comezo Curso da Escola de Formación de 
Axentes de Pastoral e cursos do Centro Social 

Do 15 ao 21: XXII  Semana dos avós  

Día 21: DOMUND: Xornada Mundial das Misións 

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

Día 27: Reunión Pais e padriños Bautismo 

Día 28: Misa por defuntos mes e Parroquia 

 

NOVEMBRO  

Día 1: Festa de todos os Santos:  Ás 17:00 hs no 
cimiterio Misa e oración polos difuntos 

Día 2: Día de Defuntos:  Ás 11:00 hs: Misa no Cemi-
terio. Ás 20:00 hs Funeral por todos os difuntos 

Día 8: 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 18: Día da Igrexa Diocesana. Instalación no 
Adro da Carpa de Caritas Campaña de Nadal. Xor-
nadas de portas abertas as instalacións de Caritas 

Día 15: Retiro espiritual 

Día 18: 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 

Día 24: Reunión Pais e padriños Bautismo (meses 
decembro e xaneiro) 

Dia 25:Solemnidade de Xesucristo Rei do Universo 

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

 

DECEMBRO 

Día 2: Comeza o novo Ano litúrxico: Ciclo C: I do-
mingo de Advento. 

Día 6: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacramen-
to 

Día 2: 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 20: Retiro espiritual. Reunión Consello Parro-
quial. Entrega Evanxeo e Calendario 2019 

Día 22: Pregón do Nadal e recital de panxoliñas 

Día 21. Programa Nadal para nenos e familias 
Programa Pastoral  -  Carballo    | 33 

 

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 solemne e escenificación do Nacemento.  
Ás 20,00 hs Misa por defuntos mes e Parroquia 

Días 26/27:Festa de San Estevo en Goiáns 

Día 29: Festa da Sagrada Familia: Celebración das Vodas de prata e ouro matrimo-
niais 

 

XANEIRO  

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

Día 3: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacramento 

Día 5: Cabalgata de Reis e visita a Igrexa dos Reis Magos. 

Día 6: Epifanía do Señor 

Día 13: Bautismo do Señor. Reanúdase o Catecismo 

Día 13: Festa de San Paio en Goiáns 

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

Día 18: Retiro espiritual 

Día 21: 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 1: Vixilia de adoración o Santisimo sacramento 

Día 2: Presentación de Xesús no Templo: Día da Nai e do Neno: Ás 17:30 hs: Bendi-
ción dos nenos.   Ás 20 hs: Misa da Candelaria.   

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. Domingo: campa-
ña contra a fame no mundo 

Día 23: Reunión pais e padriños Bautismo 

Día 24:  Ás 20:00 hs Misa por defuntos mes e Parroquia 

Comenza a preparación dos nenos de  Primeira Comuñón 19 marzo 

 

MARZO 

Día 6 : Mércores de cinza: comeza a Coresma 

Día  8: Ás 19:30 hs. Via Crucis todos  os venres de Coresma 
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Día 7: Vixilia Adoración ao Santísimo Sacramento.   

Día 10: Domingo I de Coresma. Reunión Xunta 
Confrarías Semana Santa 

Día 7: Reunión do Consello Parroquial 

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

Día 17:  Ás 12,30 hs, celebración de Primeiras Co-
muñóns 

Día19: Festa de San Xosé, patrón do Seminario 

Do 24 ao 30: Visita Imaxe Peregrina de Fátima 

Día 25: Reunión pais e padriños Bautismos.  Misa 
por defuntos mes e Parroquia 

 

ABRIL 

Día 1: Comeza a preparación para Primeira Comu-
ñón do 1 de maio  

Día 5: Comeza o Septenario de Nª Sª das Dores 

Día 12: Nosa Sª das Dores.Misa solemne e admi-
sión de novos cofrades  

Día 13: Pregón da Semana Santa e Recital Música 
Sacra 

Día 14: Domingo de Ramos. Publícase o Programa 
especial da SEMANA SANTA 

Día 17: Celebración Comunitaria da Penitencia 

Día 18: Xoves Santo 

Día 19: Venres Santo 

Día 20: Sábado Santo: Vixilia Pascual 

Día 21: Domingo de Pascua de Resurrección 

Do 24-31: Visita Imaxe Peregrina de Fátima 

Día 28. II DOMINGO DE PASCUA :Domingo da Divi-
na Misericordia 

Día 29: Clausura de Curso da Escola de Axentes de 
Pastoral e cursos online 

Día 27: Reunión pais e padriños Bautismos 

Día 28: Misa por defuntos mes e Parroquia 

MAIO 

Día 1: Festa San Xosé Obreiro. Primeiras Comuñóns  

Do 1 ao 4: XXXII Semana da Familia.  

Día 4: Celebración Comunitaria da unción dos en-
fermos e  Celebración da Confirmación 

Día 12: IV domingo de Pascua: Domingo do Bó Pas-
tor e xornada de oración polas vocacións. 

Día 13: Festa de Nª Sª de Fátima 

Día 14: Festa de Santa Gema 

Día 22: Festa de Santa Rita  

Día  25:  Reunión pais e padriños Bautismos 

Peregrinación da Parroquia 

 

XUÑO 

Día 2: Festa da Ascensión de Xesús. Xornada Mun-
dial das comunicacións  sociais 

Día 2: Clausura de curso da parroquia e festa do 
catecismo 

Día 3: Comeza a catequese para Primeiras Comu-
ñóns do San Xoán 

Do 2 ao 7: Novena ao Espírito Santo  

Día 8: Vixilia de Pentecostés 

Día 9: Domingo de Pentecostés  

Día 6: Vixilia de adoración o Santísimo Sacramento 

Día 13: Festa de San Antonio de Padua 

Día 12: Clausura Cursos formativos para a inserción 
laboral 

Día 15: Comeza a Novena para as Festas patronais 

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

Día 22: 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 Car-
ballo. 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 Judas Tadeo 

Día 29: Reunión pais e padriños Bautismo 
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 XULLO 

Día 4: Vixilia de adoración o Santísimo Sacramento 

Día 8: Comeza a catequese para os nenos das Primeiras Comuñóns do San Cristovo 
e Milagrosa 

Día 6: Festa de San Antonio na Brea 

Día 7: Festa da Nª Sª do Socorro na Brea 

Día 21: Festa da Nª Sª do Carmen 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 27: Reunión Pais e padriños Bautismo 

Día 28: Misa por defuntos mes e Parroquia 

 

AGOSTO 

Día 1: Vixilia de Adoración Santísimo Sacramento 

Día 3: Festa da Nª Sª Da Boa Viaxe (en San Cristovo) 

Día 4: Festa de San Cristovo.  Ás 11 hs: Misa de Primeiras Comuñóns. Ás 12,30 hs: 
Misa solemne, Bendición dos coches e Procesión 

Do 15ao 17: Festas patronais en Bértoa e Ardaña 

Día 16: Festa de San Roque. Ás 20,30 hs: Misa solemne 

Día 22: Comeza a Novena á Milagrosa  Na Capela do Campo da Feira 

Día 24: Reunión pais e padriños Bautismo 

 Día 30: Procesión das antorchas na Milagrosa 

Día 31: Festa de San Ramón (na Milagrosa) e de Nª Sª de Lourdes en Xoane 

 

SETEMBRO 

Día 1: Festa da Virxe Milagrosa: Misa solemne e procesión 

Día 5: 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 23: Comeza a matrícula dos nenos para o Catecismo. 

Día 28: Reunión pais e padriños Bautismo 

Do 28 ao 29: Festas en Vilela e na Capela de Nª Sª dos Remedios (Vivente) 

Día 29: Misa por defuntos mes e Parroquia 



Galería de imaxes 
Visitas virtuais 
Cursos online 
WhatXanela 
Páxina Web 
Formularios 
Newsletter 
Webcam 
QR 
... 

 www.parroquiacarballo.com 


