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GRACIAS, MOITAS  GRACIAS…QUE DEUS VOLO PAGUE 

Onte  venres clausuramos  o ANO da Parroquia coa Misa de acción de gracias por 
estes 50 anos do meu  servicio pastoral e os 25 de D. Xosé Pumar 

Foi unha emotiva celebración, concelebrada polos irmáns sacerdotes , na que D. 
Xosé Pumar nos fixo unha fermosa homilía, coa participación dos diversos grupos 
da parroquia que presentaron as oracións e ofrendas. Cos cantos da Coral de Ber-
gantiños, Coro Aires de Bergantiños e Coro parroquial... 

Un precioso vídeo no que lembramos agradecidos  todo o vivido e realizado du-
rante estes 50 anos: ”acollendo, abrindo portas e construíndo Igrexa” 

Coas palabras do Papa Francisco “Gracias, perdón e por favor” reitero o agrade-
cemento mais sincero a todos os membros da Comunidade Parroquial: 
 

1.- GRACIAS: 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. 

  Por todo o vivido, soñado, sufrido, e realizado neste medio século. 

Por iso como a Virxe Maria  no Magnificat dou gracias ao Señor e a cantos coa 
súa ilusión e xenerosidade, fixeron posible a construción dos templos –edificios e 
a construción da Igrexa-comunidade de pedras vivas durante estes 50 anos. 

Gracias,  de corazón moitas gracias. Que Deus volo recompense! 
 

2.-PERDON 

Tamén quero pedir perdón por todo o que non  fixen ben ou podemos facer mellor.  

Son consciente dos erros e omisións, que non foron por mala vontade, senón máis 
ben polas miñas limitacións e falta de tempo. 

Pido perdón a todos os que, por un motivo ou outro, quixeron encontrar na miña 
persoa e nesta Parroquia, algo máis de tempo dispoñible, de servizo, de compren-
sión, de axuda humana ou sacerdotal. Confío acadar de todos comprensión xene-
rosa. 
 

3.-POR FAVOR 

Termina este Ano da Parroquia pero  pídovos  que SIGADES ADIANTE: tratando 
de cumprir o obxectivo “Volver a Deus , renovar en familia a vida cristiá e a vivir os 
Sacramentos e a caridade”. 

A todos, pero especialmente, a cantos durante estes 50 anos recibistes o Bautis-
mo, a Primeira Comuñón, a Confirmación e o Matrimonio nesta Parroquia, repíto-
vos de corazón: “vinde, volvede... entrade… volve a unha vida cristiá en familia e a 
recibir os sacramentos”. 

Ese foi o obxectivo deste Ano da Parroquia, que  intentamos coa Misión, coa visita 
da imaxe do Apóstolo e na peregrinación a Catedral 

 José García Gondar 

LIBRO - GUIA DA VIDA CRISTIANA 

Con este desexo, publicamos o  libro “Guía da Vida cristiana” que vos entre-
gamos como recordo deste ano.. 

Que nos axude na oración e vivencia cristiá  e tamén na educación na fe da 
familia  

Darémosllo aos nenos no Catecismo ao comenzar o curso. E quen o queira 
pode recollelo no Despacho 

PARROQUIA SAMARITANA-COMPROMISO SOCIAL 

Renovamos o compromiso de ser /seguir sendo una Parroquia samaritana e 
servidora, Hospital de Campaña:”Acoller, abrir portas e construir Comunidad”. 

Desexo que quede unha Obra social deste Ano. Da celebración de fai 25 
anos quedou o Centro Social.… Agora o noso compromiso será: 

1. Crear unha BECA MISIONERA  que todos os anos enviaremos as Obras 
Misionales Pontificias 

2. Darlle un novo impulso a Cáritas e o Centro Social despois da Pandemia: 

 - O Programa do próximo curso centrarémolo na Caridade 

 - Proseguir co Proxecto educativo Bo Samaritano (tamén as familias) 

          - Homologar os Cursos formativos  que imparte o Centro Social 

3. Retomar o proxecto de levar a cabo o Centro de Día para mayores nas 
instalacións do Centro Social 

QUERO SEGUIR  SERVINDO… 

E agora neste 50 aniversario quero reiterar unha vez máis o meu desexo de 
seguir servindo a Igrexa en Carballo… Mentres o Señor me siga dando saú-
de, e o Sr Arcebispo o considere oportuno, o meu desexo é seguir servindo e 
vivindo nesta querida Parroquia de Carballo.  

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 Carballo deu-
me acollida e cariño, axuda e colaboración, testemuña de fe e vida cristiá… 
Por iso, aquí, quero rematar a miña vida, e no Camposanto, a onde acompa-
ñei a tantos carballeses, quero repousar ao lado dos meus pais. 

Moitas grazas. Que Deus volo pague. Pido ao Señor por intercesión da Virxe 
María, e do noso patrón San Xoán Bautista que bendiga e recompense a to-
dos. 

Rezade por min, polas vocacións, e por todos os sacerdotes para que saiba-
mos ser pastores segundo o corazón de Xesucristo.          

José García Gondar 



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

A Quinta Semana 

     Cando terminaban os EE. Espirituais 
segundo o método de S. Ignacio de Loio-
la, os directores dos EE. estimulaban ós 
exercitantes a seren fieis ós propósitos 
formulados para o tempo seguinte, é dicir, 
na que chamaban a quinta semana de 
EE., rematadas, pois, as catro semanas 
ou apartados nos que se dividían as me-
ditacións dos EE. Tiña que verse na reali-
dade diaria a melloría na que se pensou 
durante os EE.,senón teriamos un tempo 
pasado mal aproveitado. 

    Vindo ó noso caso, é dicir, á clausura 
do Ano da Parroquia, qué deben experi-
mentar as nosas vidas particulares, e, en 
suma, a vida da familia parroquial? 

    Paréceme que hai un punto clave no 
que, por demais, moito se insiste na pastoral da parroquia de Carballo. Temos 
a Semana da Familia, a Semana dos avós e celebracións semellantes. 

    Velaí un punto decisivo: a revitalización da vida cristiá na familia. A chamada 
á Fe, os inicios da vida cristiá, o crecemento e acompasamento na experiencia 
do coñecer e practicar en cristiano, témolos na orixe mesma da nosa existen-
cia: a familia. 

    Certo é que na familia recibimos moitos valores: a cultura, a fala, o amor ós 
nosos, a educación sentimental pero con eses valores, acolléndoos a todos 
eles, e potenciándoos, temos a Fe, que a vemos (debemos vela) na vida real e 
práctica diaria, nos criterios dos que nos trouxeron a este mundo. 

    Resulta, pois, que, dunha maneira ou doutra, a familia é un vencello que nos 
atinxe docemente a todos, ben como país, ben como fillos; ou como esposos, 
avós, ou irmáns. 

    Hai horas de loito nas familias: as enfermidades, fracasos, mortes… pero a 
familia cristiá vive con Fe eses intres dorosos, conforta, anima, suaviza, conso-
la. 

    Do fogar cristiano nace a incorporación á familia dos crentes polo bautismo. 
Prosigue ese roteiro polos sacramentos de Eucaristía, Confirmación… e co-
menza un novo ciclo familiar polo santo Matrimonio. 

    A perseverancia, pois, nos bens vividos durante o Ano da Parroquia, ten  
unha base segura na familia cristiá; onde se ora e se pon a Xesucristo como 
referencia final. 

A páxina de D. Xosé Pumar 

FIESTA DE SAN CRISTOBAL 

El próximo fin de semana celebramos en el Santuario de San Cristóbal las 
fiestas: 

Sábado día 6 a  las 12,30: Misa solemne y Procesión a Nª Sª da Boa Viaxe 

Domingo día 7 a las 12,30:Misa solemne a San Cristóbal y seguidamente la 
bendición de los coches 

Durante esta semana nos preparamos con la Novena ,invocando cada día 
a intercesión de los santos cuya imagen veneramos en este templo: 

- Lunes día 1: Misa en honor de San Pancracio 

- Martes día 2: Misa en honor de Santa Gema 

- Miércoles día 3:Misa a Nª Sª del Carmen 

- Jueves 4: Confesiones y Adoración al Santísimo. 

Damos gracias al Señor por conservarnos vida y libres de accidentes e im-
ploramos la protección de San Cristóbal 

MISA EN EL GERIATRICO 

Los vecinos más próximos son los abuelos residentes en el Geriátrico Do-
musVi. Cada domingo los voluntarios van a buscar a los que desean parti-
cipar en la Santa Misa. Y los lunes les visitan para rezar el Rosario y  lle-
varles  la Comunión. 

Este lunes día 1 celebraremos la Santa Misa en el Geriátrico invitando a 
todos los residentes a participar de la Fiesta de San Cristóbal. 

FUNERALES 

Lunes día 1: A las 20,30: Funeral 1º aniversario por Dolores Rey Cao 

Jueves DÍA 4: En San Cristovo: a las 21,00:Funeral 1º aniversario por Je-
sús Manuel  Amarelle Taibo 

Viernes día 5: A las 20,30 hs: Funeral 1º aniversario por Eduvigis Perez 
Theodosio 

Viernes día 5: A las 21 hs: Funeral  1º aniversario por Edelmira Castro Me-
sejo, su esposo Marcelino Antonio Veira y su hijo Antonio Manuel. 

FIESTA DE LA MILAGROSA 

El jueves día 25 de este mes comienza la Novena a la Milagrosa en la Ca-
pilla. Los devotos que quieran participar en la Novena y en la fiesta como 
funcionistas pueden anotarse ya. 


