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GRACIAS D. XOSÉ PUMAR POLA BIBLIOTECA 

En nome propio, e do Consello Pastoral Parroquial  quero 
agradecer a D.Xosé Pumar a doazón da súa Biblioteca a 
nosa Parroquia de Carballo 
Faremos a  inauguración/bendición  da mesma e a posta en 
marcha da “Aula de Pensamento Xosé Pumar” o luns 16 ás 
20,30 coa mesa redonda “Xosé Pumar e as Letras Galegas” 
na que participarán Pepe Ameixeiras,  Xosé Manuel Varela e 
Xosé A. Andrade. Seguidamente terá lugar a bendición da 
biblioteca instalada nos locais do Despacho Parroquial. 
Xa iba ser por Santo Tomás, porque D. Xosé sabe moito de 
Teoloxía e filosofía, pero esta data das letras galegas aínda 
é mais axeitada. 
Porque Pumar Gándara podía ser catedrático de latín, de 
historia, de filosofía ou teoloxia, director do Arquivo dioce-
sano, Coengo da Catedral de Santiago, membro da Real 

Academia Galega, pero ante todo quixo ser crego  de parroquia …que puxo toda 
a súa ciencia ao servizo das persoas, do Evanxeo, da Igrexa. De todos estes 
campos hai na súa biblioteca. 
D. Xosé é o amigo, mestre e conselleiro que coa súa humildade e sabedoría tan-
to nos  orientou,  para que a nosa parroquia teña sempre as portas abertas e 
ademais de estar moi comprometida na obra social, sexa promotora de cultura, 
enraizada na nosa terra de Bergantiños e se distinga polo amor a Galicia. 
Chegou D. Xosé a Bergantiños, como Párroco de Seavia-Erbecedo en xaneiro 
do 1975. Dinamizou a fe, a  vida social e a cultura da comarca de  Bergantiños, e 
na Parroquia de Carballo: nas páxinas de Mensaje de Bergantiños, o  1º pregón 
das Festas de San Xoán, Pregón da Festa da Pataca e pregón das Letras Gale-
gas no Colexio de Coristanco. Tamén o 1º pregón de Semana Santa, e pregón 
do Nadal en Carballo. 
Está de cura de  Padrón de 1987 a 1997. Despois de xubilarse, leva 25 anos 
incorporado  ao equipo sacerdotal de Carballo. 
Na súa Biblioteca podemos encontrar libros de todo o que el sabe (tal como indi-
ca na páx 2 desta Xanela) 
Tamén os seus libros “Pensamento teolóxico de Pumar Cornes”, ”Viaxe polo 
corazón de Bergantiños”, ”Historia manuscrita de Seavia”… Magoa que as  car-
petas coas súas poesías, reflexións, e apuntes persoais aínda non as podemos 
consultar…. 
Somos moitos os que lle pedimos que nos reparta un cachiño do seu disco du-
ro… Pero el, pillo polo baixo, di: ”Estuda que Deus a ti tamén che dou cabeza” 
En nome de toda a Parroquia, reitero: Parabéns D. Xosé. Grazas pola túa vida, 
polo teu exemplo e pola túa xenerosidade. Que Deus che siga conservando así 
de ben.  

José García Gondar 

BIBLIOTECA XOSÉ PUMAR 

A Biblioteca Xosé Pumar está instalada no piso do Despacho Parro-
quial. Os que queiran consultar, deben solicitar cita previa .Os libros 
non se prestan  

Con este motivo tamén a Parroquia pon a disposición a BIBLIOTECA 
DE ESPIRITUALIDADE E FORMACION RFELIXIOSA. Estes libros 
poderán levarse para a casa. 

Así mesmo no Centro Social esta a BIBLIOTECA ESCOLAR a dispo-
sición dos alumnos do Apoio educativo  e de cantos  o precisen. 

 

FUNERALES 

Jueves día 19: 20,00hs 1º aniversario por Manuel Martinez Pereira 

Viernes día 20: 20,00hs 1º aniversario por Mª Visitación Vila Suarez 

Viernes día 20: 20,30hs 1º aniversario por Jesús Gerpe Ramilo 

 

FIESTA DE SANTA RITA 

Misa solemne, intención devotos el domingo 22, a las 20 hs. En la 
Iglesia parroquial veneramos su imagen. 

O Cura Párroco e o Consello Pastoral Parroquial  
San Xoán Bautista de Carballo 

 
Comprácense en convidalo á Inauguración  

da BIBLIOTECA e inicio da AULA DE PENSAMENTO  
XOSÉ PUMAR GÁNDARA ,  

que terá lugar o luns 16 de maio, ás 20,30, no Salón Parroquial,  
 cunha mesa redonda “Xosé Pumar e as letras galegas”  
coa participación de  D. Xosé Pumar, Xosé Ameixeiras,  

Xosé Manuel Varela e Xosé A. Andrade. 
Seguidamente a bendición da Biblioteca  

instalada nos locais do Despacho Parroquial. 
 

Esperando contar coa sua presencia. 
Reciba unha forte e agarimosa aperta. 

 
Carballo, maio do 2022. 



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

A Biblioteca (II) 

    Para dar idea do contido 
da Biblioteca, faremos varios 
apartados en espera dun 
catálogo xeral ben cumprido. 

    Así, temos:  

    -Sda Teoloxía, centrada 
no Concilio Vaticano II e con 
autores, uns tradicionais, 
outros máis avanzados. 

    -Historia.-Cuestión Xaco-
bea. Salientemos a L. Ferrei-

ro, Guerra Campos, así como a grandes documentos dos séculos XII, XIII. 

    -Historia Xeral.- Sobre a Catedral de Santiago, “Galicia no tempo”, obras de 
Barreiro Fernández e García Cortés, de Lucas Álvarez, Torres Rodríguez, Vi-
llares. 

    -Diccionarios, Gramáticas.- Do P. Sarmiento, Couceiro Fraijomil. Madoz, 
Queiruga, Ferro Ruibal. Gran Enciclopedia Galega. 

    -Xeografía.- Geografía General del Reino de Galicia (1.925-30), Camiño de 
Santiago, Peregrinaciones a Santiago. Obras del Instituto de E E. Berganti-
ñáns, “Santiago, Jerusalem, Roma”, “Notas Galicianas” de Pérez Constanti. 

    -Lingüística.- Toponimia.-Problemas F. de Amor Ruibal, Obras de Moralejo, 
Ballesteros, Encicl. Lingüística Hispana, Rivas Quintáns. Todas las obras de F. 
Cabeza Quiles. 

    -Literatura.-Valle Inclán, Cela, Pondal, Rosalía, Castelao, Rabanal, Filgueira 
Valverde, Brañas, Labarta. 

    -Arte.- Diccionarios de Pérez Costanti e Couselo Bouzas.- De arciprestazgos 
por Cardeso, Gende Franqueira. Lema Suárez e Rivadulla. 

Historia Arte: Museos.- De Galicia: Chamoso e Filgueira, El Románico en pro-
vincias de Coruña y Pontevedra (4 tomos). Fariña Jamardo.- Fotografías anti-
guas de Santiago. 

   -Revistas.- Compostelanum, Encrucillada, Sal Terrae, Cuadernos de E E: 
Galegos. 

    -Música.-Gregoriano, Schuber, Beethoven, Mozart.- Valses, pasodobles, 
canción española.- José Mª Alcacer. Perossi, P Bilbao, Ugarte. 

    -Libros escolares, Manuales de texto. 

www.parroquiacarballo.com 

A páxina de D. Xosé Pumar 

V DOMINGO DA PASCUA 

Señor bendí... 
Xesús, Señor, axúdame a vivir o mandamento novo 

do amor. 
Señor, bendí as miñas MANS para que sexan 

delicadas e saiban tomar sen xamais aprisionar, 
que saiban dar sen calcular e teñan a forza de 

bendicir e consolar. 
Señor, bendí os meus OLLOS para que saiban 
ver a necesidade de cada un, que vexan detrás 

da superficie, o interior das persoas, os seus 
problemas e inquedanzas. 

Señor, bendí os meus OÍDOS para que saiban oír a 
túa voz e perciban moi claramente o grito dos 

aflixidos; que saiban quedar xordos ao ruído inútil 
e á palabrería, pero que escoiten e comprendan 

aos que chaman e piden, aínda que turben a 
miña comodidade. 

Señor, bendí o meu CORAZÓN para que sexa 
templo vivo do teu Espírito e saiba dar calor e 

refuxio, que sexa xeneroso en perdoar e 
comprender e aprenda a compartir dolor e 

alegría. 
Meu Deus, que podas dispoñer de min con todo o 

que son , con todo o que teño.  

Vivamos “A ALEGRÍA DO AMOR”: 
Amar como El, co seu estilo, coa súa ilusión , coa súa entrega, 

coa súa alegría. Que nos asemellemos  a el, que debuxemos co 
noso exemplo  a súa maneira de transmitir o perdón, a paz, 

en definitiva, a alegría do corazón. 


