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oa axuda de Deus, o día 1 de agosto do 

2022 D. José García Gondar cumprirá 50 

anos de párroco de Carballo e D. Xosé Pumar Gán-

ra 25 anos de servizo sacerdotal nesta Parroquia. 

No ano 1997, ao cumprirse 25 anos da chegada a 

Carballo do equipo sacerdotal, celebramos o ANO 

DA PARROQUIA, como unha ocasión para: 

- Mirar ao pasado: e recordar con gozo e gra-

titude tantas cousas como levamos feitas en-

tre todos coa gracia do Señor. 

- Vivir o presente: para facer revisión, coller 

novo pulo evanxelizador, e renovar a fe de 

cantos celebraron os Sacramentos ao longo 

destes 25 anos, e abrir de novo as portas da 

Parroquia a todos, especialmente aos mozos 

e aos que levan tempo sen vir. 

- E coidar o futuro: para conseguir que a no-

sa Parroquia sexa unha auténtica Comunida-

de  evanxelizadora e misioneira. 

O máis salientable deste ano foi o CONCILIO PA-

RROQUIAL, unha fermosa experiencia de comu-

ñón eclesial na que toda a Parroquia tivo a oportu-

nidade de facer revisión e aportar críticas, suxes-

tións e propostas para  unha mellor organización 

da comunidade parroquial. 

“A Parroquia que temos: A Parroquia que quere-

mos” foi o lema que enmarcou toda a temática do 

Concilio parroquial, que se desenvolveu nestas 

tres sesións: ”A Parroquia educadora da fe”, “A 

Parroquia que celebra a fe” e ”A Parroquia que 

vive a Caridade”. 

Renovación dos Sacramentos, convivencias, festa 

das Familias… 

Agora, co motivo dos 50 anos de D. José García 

Gondar como párroco de Carballo, o Consello Pas-

toral organiza o II ANO DA PARROQUIA para dar 

grazas ao Señor por todo o vivido durante estes 50 

anos, renovar a vida cristiá das familias na post-

pandemia e invitar de novo a todos: ”Vinde e en-

trade, volvede á Igrexa, xa que a Parroquia ten as 

portas abertas, onde todos poden sentirse acolli-

dos, perdoados e invitados a participar na Eucaris-

tía”. 

Aquí presentamos o proxecto do “Curso Pastoral 

2021-2022: 12 accións, 12 meses”, que iremos 

realizando coa axuda e colaboración de todos. 
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aludo con afecto pastoral al Revdo. Sr. D. José García Gon-

dar, a sus colaboradores y a todos los feligreses de la Parro-

quia de  San Juan Bautista de Carballo al comenzar las celebraciones 

del Año de la Parroquia.  

Me hago eco de la carta de san Pablo a los Tesalonicenses cuando 

escribe: “En todo momento damos grazas a Dios y os tenemos pre-

sentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios 

nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor 

y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien 

sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido, pues cuan-

do os anuncié nuestro evangelio, no fue solo de palabra, sino tam-

bién con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción” (1Tes 1,2

-5).  

Deseo que en este año se acreciente la conciencia de que recordando 

lo mucho que se ha hecho, la Parroquia vaya al encuentro de tantas 

personas que esperan una palabra de ánimo y de esperanza para for-

mar parte activa y participar de la vida sacramental, del compromiso 

evangelizador y de la actividad caritativa y social. “A vino nuevo, 

odres nuevos”. La clave es vivir en comunión en la que se manifiesten 

la alegría y el entusiasmo.  

La Parroquia está llamada a ser servidora del hombre y fermento de 

nueva humanidad. Todo tramo de camino a recorrer supone el ante-

rior y tiene la misma identidad, sólo que en cada etapa la fatiga se 

centra en la realización concreta de un espacio. Este nos ofrece una 

perspectiva diferente dentro de la unidad en que hay que contemplar 

la meta para recordar que no basta una fe teorizada y que es necesa-

ria una fe practicada. Esta nos lleva a descubrir la realidad de Aquel 

que vino no a ser servido sino a servir, haciendo nuevas todas las co-

sas. El hombre es el camino trazado a la Iglesia por Cristo a través del 

S 

 

 

 

“La Parroquia  

está llamada  

a ser servidora  

del hombre  

y fermento  

de nueva  

Humanidad” 

Mons. Julián Barrio 
Arzobispo de Santiago de Compostela 
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La Parroquia al encuentro 

misterio de la encarnación y de la redención. La 

Iglesia, en el cumplimiento de su misión, debe 

preocuparse por el hombre real, concreto e histó-

rico, en la complejidad de las relaciones que con-

forman nuestra sociedad.  

Hemos de volver a la fuente y recuperar la frescu-

ra original del Evangelio de Cristo. Esto hará que la 

Parroquia sea comunidad más creíble en   contac-

to con los lugares y la vida de la gente, evitando 

que se convierta “en una prolija estructura separa-

da de la gente o en un grupo de selectos que se 

miran a sí mismos” (EG 28). Tomemos conciencia 

de que no es una estación de espera, ni una agen-

cia de servicios religiosos.  

Encomendándoos al Apóstol Santiago el Mayor, a 

San Juan Bautista y a la Virgen María, Madre de la 

esperanza, pido que el Buen Pastor os colme de 

bendiciones.   

 

+Julián Barrio Barrio, 

Arzobispo de Santiago de Compostela 

“Deseo que en este año se acreciente  
la conciencia de que recordando lo mucho  

que se ha hecho...” 
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ueridos fregueses: 

Ao presentar o Programa deste II ANO DA PARROQUIA que-

ro dar grazas ao Señor e a todos vós por estes case 50 anos de cura 

de Carballo (de servizo sacerdotal ás parroquias da Unidade Pastoral 

de Carballo). 

50 anos acollendo, abrindo portas e construíndo Igrexa. 

Cheguei a Carballo o día 1 de agosto do 1972, acompañado polos ir-

máns sacerdotes Ramón Antelo Pena, Jesús Barrientos Lema e Ma-

nuel Rodríguez… Xuntos como irmáns, como equipo sacerdotal, vivi-

mos e fixemos tantas cousas… 

ACCIÓN DE GRAZAS 

Por iso como a Virxe Maria  no Magnificat dou grazas ao Señor e a 

cantos coa súa ilusión e xenerosidade, fixeron posible a construción 

dos templos –edificios e a construción da Igrexa-comunidade de pe-

dras vivas durante estes 50 anos. Que Deus vos bendiga e recompen-

se!. 

Tería que facer unha lista inmensa de agradecementos: A Deus, en 

primeiro lugar, que me conservou con vida, con fe, con saúde e coa 

ilusión de servir a Igrexa en Carballo como bo pastor. 

Cada día destes 50 anos foi unha choiva  de grazas e bendicións. Non 

penso  tan só nas cousas importantes (obras materiais): construción e 

obras do Complexo parroquial, da Capela da Brea, do Santuario de 

San Cristovo, adquisición da Milagrosa, recuperación do edificio da 

casa reitoral e Centro Social… Obras sociais para Cáritas: Albergue, 

Casa de Acollida, Centro de Día para maiores Fogar de Bergantiños… 

Q 
 

“...quero dar  

grazas ao Señor  

e a todos vós  

por estes case  

50 anos de cura  

de Carballo...“ 

D. José García Gondar 
Párroco de Carballo e U.P. 
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A constitución do Consello Pastoral, a organización 

de Cáritas, a celebración das 5  misións populares, 

as 34 Semanas da Familia, as 24 Semanas dos 

Avós, a presencia da imaxe peregrina de Nª Sª de 

Fátima, as múltiples visitas dos Arcebispos mons. 

Suquía, mons. Rouco e mons. Barrio, do nuncio do 

Papa mons. Monteiro, as emocionantes celebra-

cións da Confirmación, da Primeira Comuñón, das 

Vodas de Prata e Ouro matrimoniais, a fervorosa 

vivencia das Semanas Santas, a fraternal visita que 

cada ano facemos ao Camposanto, a solemnidade 

das festas  e procesións, o Ano Xubilar da Milagro-

sa, a presencia da Parroquia nos distintos medios 

de comunicación...  

Mención especial o uso das Novas Tecnoloxías ao 

servizo da Evanxelización, a Escola de Axentes de 

Pastoral, e sobre todo o labor de Cáritas e o com-

promiso social…. 

Pero lembro con especial agarimo as cousas nor-

mais destes 50 anos de dedicación á Parroquia: a 

convivencia e trato diario, os problemas, alegrías e 

sufrimentos de todas as familias, os nenos con 

tantísimas horas na catequese, as actividades cos 

mozos, os cursiños prematrimoniais, aos enfer-

mos, aos irmáns que axudamos a ben morrer e 

tantos enterros e funerais … 

Ás múltiples celebracións da Misa e dos Sacramen-

tos, como podemos ver nas estatísticas recollidas 

páxina 24. 

Todo isto, no que consistiu a vida da Parroquia foi 

esa constante proba da vosa acollida, do voso cari-

ño e colaboración. 

Por iso, a todos vós, cristiáns, fregueses de Carba-

 

 

 

50 anos para lembrar e agradecer  

(1972-2022) 
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llo, que durante estes anos nos axudastes, e espe-

cialmente a tantos xenerosos e leais colaborado-

res, que vides dedicando tempo, oración, esforzo, 

diñeiro ás diversas tarefas da Parroquia… Grazas, 

moitas grazas. Que Deus volo recompense! 

Aos pastores da Igrexa diocesana que alentaron e  

animaron desde o comezo a miña tarefa pastoral: 

ao Cardenal Quiroga que me ordenou sacerdote e 

me encomendou os primeiros encargos pastorais 

en Pontedeume e Salomé. A D. Angel Suquía que 

me designou párroco de esta vila. 

Gratitude especial a D. Antonio Rouco, que depo-

sitou na miña humilde persoa a súa confianza, no-

meándome Vicario Episcopal da Coruña, permitín-

dome a permanencia na Parroquia.  

 Ao noso Arcebispo D. Julián por todo o apoio á 

tarefa pastoral desta Parroquia, e de xeito especial 

polo cariño con que me acompañou no enterro de 

meus pais. 

- Dar grazas ao Señor polos irmáns sacerdotes que 

en unión, amizade fraterna  e colaboración fomos 

construíndo a Igrexa en Carballo: Ramón Antelo 

Pena, Jesús Barrientos Lema, Jesús Antelo Quin-

táns, P. Alberto (QEPD), Eduardo Prado Alvaredo, 

Daniel Pérez Espasandín, Eduardo Puga Vila, P. 

Walter (QEPD)  e dun xeito especial ao amigo Ma-

nolo Rodriguez Rodríguez, fiel amigo e leal colabo-

rador durante 30 anos, e a D. Xosé Pumar Gándara 

que nos guía coa súa sabedoría e don de consello. 

Un agradecido recoñecemento ás Fillas da Carida-

de e a todos os colaboradores que desde diversos 

ámbitos axudaron durante estes anos a construír a 

igrexa-edificio e a Igrexa de “pedras vivas”. Gusta-

ríame citalos a todos polo seu nome, pero son tan-

tos, que non hai espazo nesta publicación, aínda 

que teño gravado o rostro de cada un no meu co-

razón. Tantos xenerosos e leais colaboradores que 

veñen dedicando tempo, esforzo e diñeiro as di-

versas tarefas da Parroquia: Consello Pastoral, 

Consello de Asuntos económicos, catequistas, Cá-

ritas, animadores da mocidade, voluntarios, con-

frarías, coros, coidado e ornamentación dos tem-

plos… A todos e cada un o meu recoñecemento.  

Dun xeito especial para o magnifico equipo da Se-

cretaría e Comité executivo que todos os días de 

todos os meses do ano traballan xenerosa e efi-

cazmente para a Parroquia. 

Tamén quero recoñecer con gratitude a magnífica 

colaboración que durante estes anos mantivemos 

por parte dos señores Alcaldes e do Concello, da 

Garda Civil, e Policía Local, das Administracións 

autonómica, provincial e local, das Institucións e 

Asociacións da Vila, así como dos Medios de Co-

municación Social e das Empresas que con cora-

zón solidario axudan a Cáritas e aos servizos so-

ciais da Parroquia. 

Grazas a todos e grazas a Deus. 
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PERDÓN 

Tamén quero pedir perdón e perdoar 

Son consciente dos erros e omisións, que non fo-

ron por mala vontade, senón máis ben polas miñas 

limitacións e falta de tempo. 

Pido perdón a todos os que, por un motivo ou ou-

tro, quixeron encontrar na miña persoa e nesta 

Parroquia, algo máis de tempo dispoñible, de servi-

zo, de comprensión, de axuda humana ou sacerdo-

tal. Confío acadar de todos comprensión xenerosa. 

Aínda que non recibín máis que atencións, bo trato 

e sempre boas palabras... Tamén perdoar de cora-

zón a quen por descoido que non por mala fe, pui-

dera ter pensado ou actuado en prexuízo… 

RENOVAR A VIDA CRISTIANA:VOLVEDE A CASA 

Este II Ano da Parroquia pretende a renovación da 

vida cristiá das familias da Parroquia e de cantos 

durante estes 50 anos celebraron aquí os Sacra-

mentos: “Renova a fe no teu corazón…renova a 

vida cristiá na túa familia… Renova a fe, a esperan-

za e a caridade na nosa Parroquia….”. ”Recupera a 

ledicia de crer e a beleza da fe” (Benedicto XVI) 

Sempre a nosa preocupación foi “acoller e abrir 

portas”, pois reitero a invitación a todos: Vinde  e 
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entrade, volvede a Igrexa, xa que a Parroquia ten 

as portas abertas, onde todos poden sentirse aco-

llidos, amados, perdoados e invitados a participar 

na Eucaristía”.  

Queremos que esta Parroquia sexa unha casa soli-

daria para compartir, un oasis de silencio e ora-

ción, un Hospital de campaña para curar as feridas 

da alma.  

Unha Parroquia multixeneracional, na que quere-

mos atender e ofrecer participación a nenos, mo-

zos e maiores. 

A todos, pero especialmente, a cantos durante 

estes 50 anos recibistes o Bautismo, a Primeira 

Comuñón, a Confirmación e o Matrimonio nesta 

Parroquia, repítovos de corazón: vinde, volvede... 

entrade… volve a unha vida cristiá en familia e a 

recibir os sacramentos. 

QUERO SEGUIR  SERVINDO… 

E agora neste 50 aniversario quero reiterar unha 

vez máis o saúdo con que o 1 de agosto do 1972  

nos presentamos en Carballo. ”A vós, irmáns na 

fe, saúdovos de corazón e póñome incondicional-

mente ao voso servizo nas cousas do Señor. Quero 

renovar o compromiso de seguir servindo a todos 

os carballeses  co mesmo amor e xenerosidade 

destes anos”. 

E mentres o Señor me siga dando saúde o meu 

desexo é seguir servindo e vivindo nesta querida 

Parroquia de Carballo. Porque o ser Cura Párroco 

é como casarse coa Parroquia: é para toda a vida. 

Aínda que non nacín aquí, síntome  carballés de 

corazón, e “ fillo adoptivo” de Carballo. Dei a esta 

Parroquia os mellores anos da miña vida, e Carba-

llo deume acollida e cariño, axuda e colaboración, 

testemuño de fe e vida cristiá…  

Por iso, aquí, quero rematar a miña vida, e no 

Camposanto, a onde acompañei a tantos carballe-

ses, quero repousar ao lado dos meus pais. 

Gozoso e agradecido, quero rematar esta carta, 

invitándovos a cantar coa Virxe María, como fago 

cada tardiña no rezo das Vésperas “Magnificat 

anima mea Dominum..”, e renovar as promesas da 

Ordenación sacerdotal como cada Martes Santo 

na Misa crismal cos irmáns do Presbiterio e ante o 

meu Obispo. 

Moitas grazas. Que Deus volo pague. Pido ao Se-

ñor por intercesión da Virxe María, e do noso pa-

trón San Xoán Bautista que bendiga e recompense 

a todos. 

Rezade por min e por todos os sacerdotes para 

que saibamos ser pastores segundo o corazón de 

Xesucristo. 

 

José García Gondar 
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AGOSTO 
“Grazas e ofrenda por estes anos, simbolizado nun 
reloxo” 

1 agosto, 20:00 hs: Apertura do II ANO DA PARRO-
QUIA. Preside o Sr. Arcebispo 
  

SETEMBRO 
”Á Milagrosa doulle grazas e sigo encomendando 
a toda a Parroquia”  

Setembro: Novena e Festa da Milagrosa. Bendi-
ción do mural. 
 

OUTUBRO 

Inicio curso catecismo  

Encontro de catequistas 

Publicación nova edición Catecismo Parroquia: 
Guía vida cristiá 

Luns 18: Inicio do curso “Escola Axentes Pastoral:  

Parroquia, familia de familias” 

Apóstolo Santiago, Peregrinación e Ano Santo 
  

NOVEMBRO 
Rezaremos polos defuntos da Parroquia e en espe-
cial polos falecidos nestes 50 anos. 

Funeral polos sacerdotes falecidos nestes 50 anos: 
D. Venancio, D. Ismael,  P. Alberto,  P. Walter, D. 
Eusebio, D. Manuel  Beira, D.  Victor, D. Antonio 
Díaz, D. Mario Villaverde, D. Antonio Fidalgo, D. 

Antonio Gallego, D. Carlos Gil, D. Manuel  Remui-
ñán, D. Manuel García Pena e polos sancristáns. 

Con motivo de Santa Cecilia: Concerto Corais e 
Recital  Xocaloma 
 

 DECEMBRO 
Campaña Nadal Cáritas e Pregón Nadal 

Bendición Capela Belén no Coro Igrexa parroquial 
  

XANEIRO 
Inauguración Biblioteca e a Aula de Pensamento 
Xosé Pumar Gándara  

Inauguración Exposición fotos 50 anos da Parro-
quia 
  

FEBREIRO 
Día 2, Bendición nenos bautizados e avós. 

Semana da Xuventude, a cargo da Delegación dio-
cesana de Pastoral xuvenil  
 

MARZO 

20-27: Misión / Xornadas de  Evanxelización dirixi-
das polos PP. Paúles en Carballo e Parroquias da 
Unidade Pastoral. 
 

 ABRIL 

Celebración da Semana Santa 

Peregrinación a Santiago das parroquias da Unida-
de Pastoral.  

12 meses, 12 accións 
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 MAIO 
Semana da Familia.  

Procesión das antorchas: coas imaxes da Virxe de 
todas as Parroquias. 
 

 XUÑO 
Novena e Festa San Xoán  

Santísimo  Sacramento. 

Vixilia especial de Adoración nocturna 
  

XULLO 
Seminario: Evanxelizar nas parroquias a través das 
Novas Tecnoloxías 
  

AGOSTO 
Acción de grazas: Concelebración sacerdotes que 
pasaron por Carballo  

Domingo 7: CLAUSURA II ANO DA PARROQUIA. Fes-
ta das familias  

  

 

 

  

Ademáis destas accións extraordinarias, que iremos concretando, seguirá a  
programación normal da Parroquia seguindo a Axenda-Calendario do curso 

OBRAS 

- Reloxo 50 anos na fachada da igrexa parroquial 

- Imaxe San Xoán na fachada da igrexa parroquial 

- Fonte e rosario no adro da Milagrosa. 

- Mural na Capela da Milagrosa 

- Capela Santísimo 

- Capela Belén  

- Vidreira igrexa parroquial: San Xoán Bautista 

COMO OBRA SOCIAL 

- Biblioteca Xosé Pumar: instituír Aula Xosé Pumar   

- Apoio educativo 

- Monxas para Milagrosa 

- Creación dunha Beca misioneira 

  

RENOVACIÓN DOS SACRAMENTOS 

- Febreiro: Bendición nenos/nais e avós 

- Vixilia Pascual: Renovación Bautismo 

- Vixilia Pentecostés: Renovación Confirmación 

- Maio: Unción enfermos 

- Celebración da familia: Matrimonios 

- Festa das familias 

 ACTOS CULTURAIS 

- Concertos corais /  Xocaloma 

- Peregrinación a Santiago de toda a Parroquia 

- Seminario: Evanxelizar Parroquia a través das TIC 

- Exposición fotos 

- Memoria para lembrar e agradecer  
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Sempre e tempo de volver! 

Deus ten un camiño para cada un. E iso é o que a Virxe nos está pe-

dindo desde a súa imaxe na Capela da Milagrosa, e da imaxe Mater 

Misericordiae do adro da Igrexa Parroquial. 

Neste Ano da Parroquia e no Ano Santo, despois deste tempo da pan-

demia que nos fixo pensar na fraxilidade da nosa vida, e agradecidos 

por conservarnos con vida e saúde, invítovos de corazón: ”Volvede a 

unha vida cristiá en familia e recibide os Sacramentos” 

 

Volve  

a Casa  

da man  

de María! 

Aquí tendes  

un itinerario  
para que vos axude  

a renovar a fe, 
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A CANTOS DURANTE ESTES 50 ANOS RECIBISTES: 

- O sacramento do Bautismo 

- A primeira Comuñón e Confirmación 

- O Sacramento do Matrimonio 

- E a todas as familias, repítovos  de corazón… 

Vinde… Volvede… Entrade… Renovade a vida cristiá 

 

A IGREXA ESTÁ ABERTA DURANTE TODO O DÍA: 

- Vinde para orar 

- Vinde para participar na Eucaristía 

- Vinde para renovar o Bautismo 

- Vinde para confesarvos 

- Vinde para rezar ante a imaxe da Virxe María 
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Sinopse da Historia  

de San Xoán de Carballo 

 nosa diocese dase por evanxelizada no século IV segundo os 

estudos de López Ferreiro. Como queira que Carballo tivo 

unha romanización propia polas súas augas termais, isto tivo que fa-

vorecer a chegada 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. 

Por iso, no 1.540, o prior de Soandres xa presentara para párroco de 

Carballo a Diego Gómez. 
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A 
Tanto Del Hoyo como o Arquivo Parroquial de Ar-

daña rexistran a unión que houbo de Carballo con 

Ardaña. Pero isto debeu ser pouco 

tempo pois a comezos do século XVII 

xa ten Carballo os seus libros Parro-

quiais 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 calida-

de 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 párro-

co don Xosé García Gondar. 

Pero Carballo seguiu crecendo e foi necesa-

rio facer presente a parroquia na periferia 

da que é xa unha cidade. Así te-

mos a igrexa de San Cristovo, a 

do Perpetuo Socorro na Brea. 

Houbo ademais ampliación das 

oficinas, a incorporación á parro-

quia da capela da Milagrosa coas 

súas dependencias. Os  servizos 

de Caritas Parroquial e Interpa-

rroquial de Bergantiños experi-

mentaron notable progreso. Así: 

piso de acollida, centro de día, 

albergue de transeúntes, come-

dor social, centro Dona Basilisa, 

centro social San Xoán Bautista, 

comedor sobre 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-

se, Cursos para confirmandos, Escola de for-

mación de Axentes de Pastoral, Cursillos 

Matrimoniais, Cursos bíblicos, publicación 

semanal  A Xanela, Cursos on-line, Radio 

María, Cursos de apoio para estudiantes… 

Xosé Pumar Gándara 

Pero Carballo  
seguiu crecendo  
e foi necesario  
facer presente  

a parroquia  
na periferia  

da que é  
xa unha cidade 
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Neste II Ano da Parroquia, ademáis da vida ordinaria da parroquia  

no que se refire á catequese, liturxia, e Cáritas  

(detallado na páxina web www.parroquiacarballo.com),  

para este curso propoñemos, despois de percorrer o itinerario de renovación da fe  

exposto anteriormente, 40 grupos e 40 accións nos que podes participar.   
  

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 Confir-

mación de adultos 

1.4- Igrexa Parroquial Coro infantil, S. Cristo-

vo Coro Vagalume 

1.5- Confraría da Borriquita 

  

2-XUVENTUDE: 

2.6- Pastoral Xuvenil 

2.7- Asociación Xuvenil “Fogar da Xuventu-

de” 

2.8- Confraría “Cristo da Mocidade” 

  

3-FAMILIA: 

3.9- Cursiños prematrimoniais e preparación 

para o Bautismo 

3.10- Acollida e orientación familiar 

3.11- Asociación de Pais católicos “San Xoán 

Bautista” 

3.12- Capelas domiciliarias da “Sagrada Fa-

milia” e da “Milagrosa” 
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Organización 
              parroquial 

4-FORMACIÓN DE ADULTOS: 

4.13- Escola de Formación de Axentes de Pastoral 

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, Aplicación 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 Cristo do Santo Enterro, 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 oito e Coro 

Aires de Bergantiños, Coral Ribeiras do Anllóns 

  

III-COMUNIDADE QUE VIVE A CARIDADE: 

7-CÁRITAS: 

7.27- Cáritas Parroquial de Carballo e  Interparroquial de Bergantiños. 

7.28- Voluntarios do Banco de alimentos, Tenda solidaria, visitadores de enfermos, atención a drogode-

pendentes… 

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- Asociación 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 Capela 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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nha parroquia samaritana é unha parro-

quia 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 ha de ser como unha nai que fai súa a 

dor dos seus fillos.  

Unha parroquia Samaritana debe ser unha parro-

quia cercana ás persoas, un espazo 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.  

 

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 mercado. Facilitará-

selles información puntual sobre das axudas e sub-

venciós convocadas polas distintas administracións 

para os novos emprendedores. 

 

Programa de formación para o emprego 

Para informar, orientar e  facilitar a formación la-

boral ás persoas que o necesiten co fin de lograr a 

súa integración social e laboral a través dun empre-

go 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. 
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Cáritas  
U 

 

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 problemas 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 

Microcréditos 

Son axudas puntuais por un importe non superior 

a 1.000 €, coa obriga da devolución no prazo pre-

viamente establecido, concedidas a persoas sen 

recursos, usuarios/as de Cáritas que non poden 

facer fronte a situacións sobrevidas. 

Como xa anunciamos, ao remate do Ano da Mise-

ricordia, a Parroquia “San Xoán Bautista” en cola-

boración con Cáritas e o Centro Social continúan 

co  Programa  de  Acción  Social  que  ten  como 

obxectivo unir forzas para lograr un mundo mellor 

e máis xusto.  

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 

profesional e incorporación ao mundo laboral, 

acompañamento, 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 So-

cial necesitamos a TÚA PARTICIPACIÓN que podes 

facer de diversas 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, 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 elemen-

tos 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, con-

tratando persoal a través da bolsa de emprego 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 agra-

décese que se comunique. 
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A caridade é a maior riqueza da Igrexa. Vivir a comuñón na 

caridade significa non buscar o propio interese, senón ser 

capaces de compartir as alegrías e os sufrimentos dos ir-

máns, ser capaces de levar os uns as cargas dos outros. 

 

Unha parroquia samaritana é unha parroquia con corazón, 

con sensibilidade, unha parroquia que se estremece ao ver 

ós que sofren por calquera causa.  

 

Máis importante que os organismos, os plans e as progra-

macións é o corazón compasivo. A parroquia ha de ser como 

unha nai que fai súa a dor dos seus fillos. 

 

Unha parroquia Samaritana debe ser unha parroquia cerca-

na ás persoas, un espazo de compasión e compromiso, que 

consigue que as persoas que se acercan sexan felices… re-

cordade, a alegría do Evanxeo. 

UNHA PARROQUIA SERVIDORA E SAMARITANA 
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O máis valioso da nosa parroquia durante estes 50 anos son todos estes fregueses  

que recibiron os sacramentos desde o día 1 de agosto de 1972. 
 

Non están os datos de tantas e tantas persoas que comparten o seu tempo,  

a súa vida e os seus bens, etc. ao servizo da parroquia como catequistas,  

voluntarios de Cáritas e colaboradores nas diversas actividades. 

Co teu tempo 

Dedica algo do teu tempo na 
túa Parroquia aos demais. O 
que se axuste á túa situación 
de vida. Hai  moitas  activida-
des nas  que  podes  partici-
par: Catequese, Cáritas ou 
nalgúns dos moitos grupos 

que hai na Parroquia. 

 

Coa oración  

Non só se trata de facer, ta-
mén podes rezar pola túa Pa-
rroquia porque a túa oración 
é necesaria e será a alma de 

toda a actividade que se reali-
za. Con ela, os froitos serán 

maiores e máis permanentes. 

 

Cun donativo 

Ou achegando donativos  
puntuais. Pode ser cunha 

subscrición periódica,   
e tamén se pode  

cun legado... 

Estes donativos pódense desgravar fiscalmente na declaración da Renda  

Subscrición parroquial 

 

 

 

 

Subscribíndote dunha  

maneira fixa e comprometida 

coa cantidade e a frecuencia 

que queiras a trevés dos  

formularios de 

caritas.parroquiacarballo.com 

 

Transferencia bancaria 

 

 

 

 

Ao número de conta de Cari-

tas Diocesana de Santiago de 

Compostela-Interparroquial 

de Bergantiños  

A BANCA ES49 2080 

0019593000225815  

Transferencia  Bizum 

 

 

 

 

Utilizando o teu móbil podes 

realizar unha transferencia a 

través de  doazóns de Bizum 

co código 

03177 

Donativo en liña 

 

 

 

A través da nosa  web 

www.parroquiacarballo.com 

podes realizar un donativo 

utilizando unha tarxeta de 

crédito ou ca conta de Paypal 

Donativos en metálico 

 

 

 

Poderás achegar os donativos 

ao Despacho Parroquial  

ou a través da TPV  

que está na igrexa 

 

Colecta das Misas 

 

 

 

Co sentido cristiá de  

compartir os bens  

na celebración  

da Eucaristía 

 

Como podo  
colaborar? 
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Atencións pastorais: 

 

1. Atención a enfermos: 

poden chamar a 

calquera hora do día ou 

da noite. Non só non nos 

molestan, senón 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 

parroquia teremos todos 

os domingos a Santa 

Misa ou unha Celebra-

cion da Palabra de Deus 

e Comuñón.  

 

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: 8 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: 6-7 agosto 
 
Capela da Brea 
Domingos, 9:15 hs.  

San Antonio e Nª Sª do P. Socorro: 9-10 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, 18:30 hs. 
Domingos e festivos, 10:00 hs  
 
Igrexa parroquial de Santa María de Bértoa 
Domingos e festivos, 10:45 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, 11:45 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: 4-5 setembro 
San Estevo: 26-27 decembro 

 
 

Capela da Virxe de Lourdes en Goiáns 
Día 11 de cada mes, 18:00 hs.  

Lourdes: 3 setembro 
 
Igrexa parroquial de San Cristovo de Lema 
Domingos e festivos, 10:00 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, 11:00 hs.  

San Xosé : 19 Marzo 
Santa Mariña, Nª Sª do Carme, 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: 16-17 xullo 
Guadalupe, San Blas, San Roque e o Socorro: 9-11 
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: 16 xullo 
Apóstolo, Sacramento, Santa Ana , Sagrado Corazón e 
Socorro: 25-27 xullo 
Presentación de María: 20 novembro 
Santa Bárbara: 4 decembro 

 
Igrexa parroquial de San Miguel de Vilela 
Domingos e festivos, 12:00 hs  

San Miguel e Sacramento: 24-25 setembro 
 

Igrexa parroquial de Santa María de Ardaña 
Domingos e festivos, 13:00 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: 24 setembro 
Nosa Señora de Vilamaior: 25 setembro 



 Comunicacións 

brir portas e construír Igrexa foi sempre 
o lema do meu sacerdocio. Durante os 

56 anos de cura e dos case 50 nesta querida 
Parroquia de Carballo, da que me sinto pai de 
tantas xeracións de carballeses, e fillo adoptivo 
desta terra bergantiñá na que botei raíces. 

E en todos estes anos sempre mantiven a 
comunicación: escoitar e transmitir. 

Así naceu en Xullo de 1974 Mensaje de 
Bergantiños, un Boletín mensual  de Información 
relixiosa que se publicou ata decembro de 1980. 

O día 22 de xuño de 1985 comeza a emisión do 
Programa A Voz da Igrexa en Bergantiños en 
Antena 3 Radio e despois en Radio Voz. Tamén o 
programa semanal da Cadena Ser, a Radio María 
e o atrevemento de facer o programa de 
televisión en BERTV En antena: informando da 
vida da Igrexa en Bergantiños. 

Con motivo de cumprirse os 25 anos de estar en 
Carballo publicamos o libro “25 anos construíndo 
Igrexa”, e unha “Guía da vida Cristiana”, que vai 
esgotándose a segunda edición. O Libro, de preto 
de 500 páxinas, de Gelasio Nogueira Esmorís “A 

Comarca de Bergantiños (Estudio demográfico 
1887-1998)”. E o libro “50 anos dun cura feliz”, 
unha autobiografía moi completa nun libro de 357 
páxinas, que abarca desde a miña infancia ata os 
nosos días. Este libro publicouse con ocasión das 
miñas Vodas de Ouro sacerdotais en 2015. 

En canto ás publicacións periódicas, en setembro 
do 1998 comeza a publicación A Xanela (Boletín 
informativo do Centro Social), no que cada curso 
publícase o Programa dos cursos do Centro Social e 
o Programa Pastoral da Parroquia. 

Ao pecharse a porta da comunicación a través do 
programa semanal de Radio Voz, abrimos esta 
“Xanela semanal”, unha publicación impresa e 
distribuída tamén por outros medios tecnolóxicos. 
Así, todos os números están publicados na páxina 
web da Parroquia (www.parroquiacarballo.com), e 
enviados a través do WhatsApp a máis de 300 
destinatarios e por correo electrónico a preto de 
800 persoas. 

Ademais de abrir cada semana A Xanela (Boletín 
informativo) están abertos os espazos web  
permanentemente actualizados. 

 

A 

Comunicacións 
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Páxina web da Parroquia 

www.parroquiacarballo.com 

 

Páxina web de Cáritas 

caritas.parroquiacarballo.com 

 

Entorno virtual de formación 

aula.parroquiacarballo.com 

 

Galería de imaxes 

galería.parroquiacarballo.com 

 

Lampadario virtual 

parroquiacarballo.org/velas 

 

Punto de Encontro Virtual  

obradoiros.net/parroquiacarballo 

A Xanela semanal 

parroquiacarballo.org/category/xanela-semanal 

 

A páxina de Xosé Pumar 

parroquiacarballo.org/category/xose-pumar 

 

Webcam para seguir as Ecuaristías 

parroquiacarballo.org/p-webcam 

 

Formularios online 

parroquiacarballo.org/formularios-online 

 

Donativos 

caritas.parroquiacarballo.com/formulario-donaciones/ 

 

Xeolocalización das Parroquias  

parroquiacarballo.org/geolocalizacion 
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 Apertura do II Ano da Parroquia: 1 de agosto de 2021 

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

 Reunión semanal do Comité executivo todos os mércores 

 Convivencias parroquiais: 19 decembro, 9 de abril e 4 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  

 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 

 Misa polos defuntos falecidos no mes e Parroquia: último domingo de mes 

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

 Clausura do II Ano da Parroquia: 7 de agosto de 2022 

 

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 

     Jesús Bello Mato: 627 800 242 

     Padre Manuel Carrero: 696 623 920 

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 

Cáritas de Bergantiños:  

   caritas.parroquiacarballo.com 

Galería de imaxes:  

   galeria.parroquiacarballo.com 

Parroquia:  

   parroquiacarballo@archicompostela.org 

Centro Social:  

   cssx@archicompostela.org 

Cáritas:  

   acogidabergantinos.cdsantiago@caritas.es 

Información e datos de contacto 

Información e datos de contacto —————————————— 
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contan que chegou ao ceo   un colabo-
rador da Parroquia e  asiduo lector da 

Xanela que se chamaba Xoán… Ábrelle a por-
ta  San Pedro, dálle a benvida coas palabras de 
Xesús “Pasa porque tiven fame…”, “O que fixe-
ches polos demais a min mo fixeches…”, “Pasa ao 
Reino dos ceos…”.  “Vouche ensinar...” e San Pe-
dro como  guía lévao a facer un recorrido polo 
ceo.        

Ambos camiñaron paso a paso por uns grandes 
departamentos cheos de anxos. San Pedro detí-
vose fronte á primeira sección e dixo: Esta é a 
sección de Rexistro. Aquí, todas as peticións fei-
tas a Deus mediante a oración son recibidas. 
Xoán mirou á sección e estaba totalmente ocupa-
da de anxos clasificando peticións escritas en 
grandes follas de papel, de persoas de todo o 
mundo. 

Despois seguiron camiñando ata que chegaron á 
seguinte sección e San Pedro díxolle: Esta é a sec-
ción de empaquetado e entrega. Aquí, todas as 
grazas e bendicións que a xente pide, son empa-

quetadas e enviadas ás persoas que as solicitaron. 
Xoán viu que   había tantos anxos traballando nela, 
como tantas bendicións estaban sendo empaque-
tadas e enviadas á terra.         

Finalmente, na esquina máis afastada do cuarto 
detivéronse na última sección. Para a súa sorpresa, 
só un anxo permanecía nela, ocioso, facendo moi 
pouca cousa. Esta é a sección de agradecemento, 
dixo San Pedro a Xoán .  

Como hai tan pouco traballo aquí?, preguntou 
Xoán . 

Isto é o peor, contestou San Pedro. Despois de que 
as persoas reciben as bendicións que pediron, moi 
poucas nos envían o seu  agradecemento.  

Como agradece un as bendicións a Deus?, pregun-
tou Xoán .  

Moi sinxelo, contestou San Pedro, só tes que dicir: 
Grazas, Señor! 

Nesta Comunidade: temos un complexo organigra-
ma no que a Parroquia o Centro Social e Cáritas, 
con varios departamentos nos que se programan 

Agradecementos 

C 
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proxectos, se realizan actividades, e se fan solicitudes 
e peticións… Temos unha sección de traballo, de pro-
gramación, de preparar materiais…. De moito traba-
llo. 

Pero  queremos  rematar esta publicación coa sección 
de AGRADECEMENTO, porque de “bien nacidos es ser 
agradecidos”, manifestando en nome propio e de to-
da a Comunidade o mais sincero agradecemento: 

- A Deus Noso Señor  por darnos vida, ilusión e 
ánimo. 

- Ás entidades e institucións que nos apoiaron. 

- Á  Xunta de Galicia, á Dirección Xeral de Inclusión 
Social,a Deputación Provincial da Coruña , ao Con-
cello de Carballo. 

- A Cáritas Diocesana, ao Banco de Alimentos, a 
Conservas Calvo e demais empresas colaborado-
ras.  

-De xeito especial aos moitos e xenerosos  volun-
tarios, catequistas e colaboradores das diversas 
actividades que fixeron posible todo o sementado 
nestes cursos. 

GRAZAS E QUE DEUS VOLO PAGUE! 

Remato co que dixo o mestre Mateo ao concluír a 
obra do Pórtico da Gloria ”Lo que hay de bueno y be-
llo le corresponde a Dios, lo que hay de malo a mi me 
corresponde”. 

  

José García Gondar 
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eus noso Pai, neste Ano Santo Composte-
lano no que celebramos o Ano da nosa 

Parroquia, dámosche as grazas por conservar-
nos con vida e saúde, polas vacinas e por poder 
albiscar a luz despois desta noite escura da pan-
demia do Covid 19. 

Grazas pola familia na que nacín, aprendín a 
crer, amar, rezar e a compartir alegrías e tristu-
ras. 

Grazas pola nosa Parroquia, familia de familias, 
na que recibín o Bautizo, a Primeira Comuñón, 
Confirmación e celebro os Sacramentos. E gra-
zas polo noso Templo, no que nos sentimos fi-
llos teus e irmáns. 

Xuntamente coa acción de grazas, presentamos, 
con humildade e confianza, a nosa pregaria por 
todos os que formamos esta Comunidade parro-
quial: 

- Polos nenos, para que despois do Bautismo 
e da Comuñón perseveren na vida cristiá. 

- Polos mozos, para que ao confirmarse, o 
Espírito Santo os guíe polo camiño da verda-
de e se comprometan a facer un mundo me-
llor. 

- Bendice aos esposos e pais para que vivan 
unidos no amor facendo do seu fogar unha 
igrexa doméstica. 

-De xeito especial, pregamos polos enfermos 
e maiores. 

- Con agradecemento, lembramos aos nosos 
seres queridos defuntos. Tenos ao teu carón 

D no Ceo, e a nós axúdanos a vivir cristiana-
mente como eles nos ensinaron para que 
un día nos abracemos de novo na túa gloria. 

Axúdanos a ter un corazón xeneroso para ser-
vir aos máis necesitados… e que a nosa Parro-
quia sexa unha comunidade de irmáns, un re-
cuncho cálido no que querernos e respectar-
nos. 

Non permitas que nos crucemos de brazos. 
Encamíñanos a buscar ao outro, ser alivio para 
os que sofren, sorriso para os tristes, refuxio 
para os pobres... como peregrinos cara a Casa 
do Pai. 

Así como nas familias a nai é o mais importan-
te, tamén na familia parroquial amosamos o 
noso cariño de fillos a Nai María, nas advoca-
cións da Milagrosa, Nª Sª do Carme, Perpetuo 
Socorro e Nª Sª da Boa Viaxe. 

 Ela, como Nai, non se cansa de esperar… e 
invítanos a ”volver a  Xesús, a renovar en fami-
lia a vida cristiá e a vivir os Sacramentos e a 
caridade”.     

Encomendámonos e encomendamos ao Após-
tolo Santiago e ao noso patrón San Xoán Bau-
tista, aos sacerdotes, catequistas e a todos os 
colaboradores da Parroquia. 

 A ti acudimos Santa María…. Roga por nós 
agora e na hora da nosa morte.  

Amén. 

  

  

Oración pola Parroquia 
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Camiñemos no II Ano da Parroquia da man da Virxe María 

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 

deberamos 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  Coroa-

ción da imaxe. 

Temos moitas imaxes túa 

nas nosas parroquias, e    

 

Aquí nos tes querida Virxe María, nosa nai-

ciña do Ceo, para comezar  o curso 

2021/2022 (50 anos xuntos en Carballo) na 

nosa parroquia. 

colocamos no Adro parroquial a imaxe Mater 

Misericordiae; na Capela da Milagrosa as vi-

dreiras 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  

Nazaret, e a pedir  

o “pan de cada día”… 

Por iso, como fixeches en  

Caná 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 Parroquias”. 

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 2021-

2022 baixo a protección da 

nosa Nai a Virxe María . 




