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Hoja parroquial de la Unidad Pastoral de Carballo 

APERTURA II AÑO DE LA PARROQUIA - PRÓXIMO DOMINGO DÍA 1 

A las 20,00hs. Santa Misa, presentación programa II Año de la Parroquia, bendi-
ción del reloj e imagen del patrono San Juan Bautista en la fachada de la iglesia. 

Preside nuestro arzobispo D. Julián Barrio 

OS INVITAMOS 

II ANO DA PARROQUIA 

12 meses para lembrar e agradecer o vivido en 50 anos 

Coa axuda de Deus, o día 1 de agosto do 2022 D. José García Gondar cumpri-
rá 50 anos de párroco de Carballo e D. Xosé Pumar 25 anos de servizo sacer-
dotal nesta Parroquia. 

No ano 1997, ao cumprirse 25 anos da chegada a Carballo do equipo sacerdo-
tal, celebramos o ANO DA PARROQUIA, como unha ocasión para: 

- Mirar ao pasado, e recordar con gozo e gratitude tantas cousas como 
levamos feitas entre todos coa gracia do Señor. 

- Vivir o presente: para facer revisión, coller novo pulo evanxelizador, e 
renovar a fe de cantos celebraron os Sacramentos o 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 unha mirada ao futuro: para conseguir que a nosa Parroquia sexa 
unha auténtica Comunidade  evanxelizadora e misioneira. 

O máis salientable deste ano foi o CONCILIO PARROQUIAL, unha fermosa 
experiencia de comuñón eclesial na que toda a Parroquia tivo a oportunidade 
de facer revisión e aportar críticas, suxestións e propostas para  unha mellor 
organización da comunidade parroquial. 

“A Parroquia que temos: A Parroquia que queremos” foi o lema que enmarcou 
toda a temática do Concilio parroquial, que se desenvolveu nestas tres se-
sións: ”A Parroquia educadora da fe”, “A Parroquia que celebra a fe”, ”A Parro-
quia que vive a Caridade”. 

Renovación dos Sacramentos, convivencias, festas das Familias… 

Agora, co motivo dos 50 anos de D. José García Gondar como párroco de Car-
ballo, o Consello Pastoral 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 postpandemia, e invitar de novo a todos: ”Vinde e entrade, volvede 
á Igrexa, xa que a Parroquia ten as portas abertas, onde todos poden sentirse 
acollidos, perdoados e invitados a participar na Eucaristía”. 

O Consello Pastoral Parroquial INVITA  

á Celebración de Apertura do II Ano da 

Parroquia, que terá lugar o próximo  

domingo día 1, ás 20,00 hs  

na Igrexa Parroquial  

e que será presidido  

polo noso arcebispo D.Julián Barrio. 



www.parroquiacarballo.com 

= A Urna – Relicario = 

     Cando imos á Catedral, anque non sexa Ano Santo, sempre tratamos de ir 
rezar un Credo, polo menos, diante da Urna do Apóstolo. É unha cripta na que 
cabe pouca xente, pero vale a pena baixar alí uns instantes. 

     Despois que o arcebispo Sanclemente ocultara as Reliquias por temor a 
que Drake as maltratase, volveron a ser descubertas na Catedral por un sabio 
cóengo como foi López Ferreiro. Isto foi o 28–I–1.879. 

     Por encargo do cardeal Payá o mesmo López Ferreiro dispuxo a cripta e a 
urna para os Sagrados Restos. 

     A urna é unha gran peza da ouriveiría galega. É de prata fundida. Mide 124 
ctms. de largo por 60 ctms. de fondo e 50 de alto. 

    Diante, no frontis, está Cristo en Maxestade. A cada lado, catro arcos con 
imaxes dos apóstolos. Á man esquerda do espectador: Santiago co seu báculo 
en T (coma no Pórtico da Gloria); segue S. Xoán, seu irmán, despois S. Mateo 
e na esquina Teodoro (un dos discípulos de Santiago que tamén ten as súas 
cinzas na urna). 

     Pola dereita, S. Pedro, e seu irmán S. Andrés, S. Pablo e Atanasio 
(discípulo de Santiago). 

    Polo lateral esquerdo (que non podemos ver pola estreitura do local) está 
Cristo, acompañado de S. Pedro e Sto. Tomás (polo lado dereito) e pola es-
querda: Santiago e S. Bartolomé. 

     Polo outro lateral, o dereito: Nosa Señora co Neno, acompañada, pola es-
querda, por María Salomé e S. Simón; así como Santiago Alfeo e S. Torcuato. 

     A tapa é de forma triangular, a catro augas, con vieiras e estrelas. 

    No interior hai unha segunda caixa de cedro, forrada de terciopelo. Con seis 
divisións e dentro de cada unha uns vasos de cristal, onde, envoltas en finos 
panos, están as Santas Reliquias. 

    A urna vai sobre un pedestal de bronce. 

    As Reliquias foron recoñecidas e clasificadas polos catedráticos de medicina 
e farmacia da U.S.C. O listado de cada unha das pezas foi recollido e descripto 
por Guerra Campos nas Páx. 113-115 da súa obra “La Bula Omnipotens Deus 
1.884. Notas históricas. Compostela”, publicada en 1.985. 

     Quedan así expostas ós devotos as Reliquias de Santiago Apóstolo e dos 
seus discípulos Teodoro e Atanasio. Son Restos do século I da nosa era, polo 
tanto, anque moi venerados, moi disminuídos por tantos séculos de enterra-
mento. 

    Esta urna foi levada en procesión polas rúas de Compostela, o día 30-VIII-
1.936. Pedindo pola paz en España. Coa autorización do arcebispo Muniz Pa-
blos. Hai fotografías desta procesión na Gran Enciclopedia Galega. Vese a 
Urna saíndo da Catedral pola porta Real e pasando pola Praza da Quintana. 

    Diante dos restos do Apóstolo orou o papa Xoán Paulo II cando veu a Espa-
ña. Tamén Benedicto XVI. 
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A páxina de D. Xosé Pumar 

FIESTAS PATRONALES EN SÍSAMO 

Domingo 25: 13,30 hs. Misa solemne al Apóstol Santiago y al Santísimo 

Lunes 26: 13,00 hs: Misa solemne a Santa Ana y a San Antonio 

Martes 27: 13,00 hs: Misa solemne al Sagrado Corazón de Jesús y Perpe-
tuo Socorro 

 

FESTA DE SAN CRISTOVO 

NOVENA: ás 21,00 hs. Rezo do Rosario e Santa Misa  

Luns 26: Misa a Santa Gema 

Martes 27: Misa a Nª Sª do Carme 

Mércores 28: Misa a San Pancracio 

Xoves 29: Misa polos colaboradores e defuntos do Barrio 

Venres 30:Non hai Misa  

 

SABADO 31: FESTA DE Nª Sª DA BOA VIAXE 

Ás 12,30 hs: Misa solemne. 

 

DOMINGO 1: FESTA DE SAN CRISTOVO  

Ás 12,30 hs: Misa solemne e Bendición de coches 

 

¡Felices festas para todos! 

 

FUNERALES: 

Viernes, día 30 a las 20,30hs: Funeral 1º Aniversario por Manuel Jesús 
Suárez Fernández 


