
ORGANIZA: 
 ASOCIACIÓN  DA TERCEIRA IDADE SAN XOÁN BAUTISTA 
 
PATROCINAN: 
 

• 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 de 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 
 

Os interesados en calquera destes servizos   
poden informarse no Despacho de  Cáritas ou no Centro Social 

Con motivo da Semana dos Avós,  
informamos dos Servizos e Programas de Cáritas 

XXIV  SEMANA  
DOS AVÓS 
do 18 a0 24 de outubro de 2021 

Parroquia 
de Carballo 

Os avós deixan pegadas  
nas almas dos netos! 



Presentación do Plan Pastoral  
Diocesano 2021-22 
A cargo de Mons. Francisco José Prieto, bispo 
auxiliar de Santiago. 

 

Charla-Coloquio 
”Todo lo que debes saber sobre las vacunas”, a 
cargo do Dr. Alfonso Mariño Cotelo, director do 
Centro Oncolóxico. 

Charla organizada pola xunta local de Carballo 
da Asociación Contra o Cancro. 

Inauguración da sede oficial da Asociación no 
local cedido pola Parroquia. 

 

Peregrinación a Santiago 
Para gañar o Xubileo. Visita guiada pola Cate-
dral e Misa do peregrino. 

 

Mesa redonda 
“Recursos sociais para enfermos mentais”, a 
cargo da psicóloga Isabel Varela Castiñeiras, 
directora de APEM Carballo.  

 

 

Programa de actividades 

Misa - Homenaxe 
Ás 12,30 : Misa de clausura pedindo polos avós 
falecidos durante a pandemia e polos  directi-
vos da Asociación da Terceira Idade. 

Entrega de Diploma a Protección Civil pola súa 
xenerosa colaboración coa Parroquia. 
 

Misa 

Ás 11,00hs: Santa Misa e proxección dun vídeo 
das actividades realizadas no Centro de Día. 

 

www.parroquiacarballo.com outubro 2021 

Salón de Actos - 20,30hs 

18 

19 

20 

21 

24 

 
 
 

22 

No Centro de Día para Maiores  “Fogar de Bergantiños” 

Campionato de tute e brisca 

Se queres pasalo ben xogando ás cartas. 

APÚNTATE PARA XOGAR Á BRISCA E AO TUTE!!! 

As persoas interesadas deben inscribirse  
en equipos de 4 persoas. 

 

O campionato comezará a primeiros de novembro. 

Poden anotarse no Centro Social: 981 757 160  

 Premios para 1º, 2º e 3º postos e merenda para todos. 


