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Queridos carballeses: 

Ante todo, reiterar o máis profundo agradecemento ao Señor e a to-
dos vós polo cariño e xenerosa colaboración durante os 50 anos de 
Cura de Carballo que lembramos no ANO DA PARROQUIA.  

Pero queremos seguir mirando para adiante “acollendo, abrindo por-
tas e construíndo Igrexa”, e comezar o  novo curso 2022-2023, o 51 
curso pastoral xuntos, coa mesma ilusión de cando no ano 1972 che-
gamos a Carballo. Presentamos o Programa Pastoral Parroquial para 
este curso co lema: “ANO DA CARIDADE. PRACTICA AS  OBRAS DE MI-
SERICORDIA” e con pautas concretas para o seu cumprimento. 

A Igrexa ten a misión de anunciar a misericordia de Deus e convida a 
todos os fieis a  practicar as obras de misericordia. A Igrexa é samari-
tana e solidaria cos pobres. O maxisterio dos tres últimos Papas é  moi 
claro neste sentido: 

O Papa San Juan Pablo II falaba da imaxinación da caridade. “Es la 
hora de la nueva ‘imaginación de la caridad’, que promueva no tanto 
y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de ha-
cerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayu-
da sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir 
fraterno” (Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, 50). 

O Papa Benedicto XVI na encíclica “Deus caritas est“ fala dun 
“corazón que ve”. “El programa del cristiano – el programa del buen 
Samaritano, el programa de Jesús – es un “corazón que ve”. Este cora-
zón ve donde se necesita amor y actúa en consecuencia” (Benedicto 
XVI, Deus caritas est, 31). 

O Papa Francisco na súa Exhortación apostólica Evangelii Gaudium  
recórdanos que “el Hijo de Dios, en su encarnación, nos invita a la 
“revolución de la ternura” (EG, 3). La Iglesia nos acerca al gran río de 
la misericordia que brota del corazón de Dios”. 

ANDA FAI TI O MESMO… 

Desde nenos aprendemos a cumprilo practicando as obras de miseri-
cordia… (a Historia da Igrexa é a Historia da Caridade e das obras de 
misericordia…). Que o Señor nos axude a vivilo neste curso a nivel 
personal, familiar e como parroquia  seguir  medrando como Igrexa  
na dimensión caritativa e social da fe e practicar as Obras de Miseri-
cordia. 

Feliz curso para todos! 

José García Gondar 

“Queremos seguir  

mirando para  

adiante, 

acollendo,  

abrindo portas  

e construíndo Igrexa” 

José García Gondar 
Párroco de Carballo 

Presentación 
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Damos gracias a Deus e a todos os que fixeron posible canto realizamos no pasado curso no que celebramos 
o Ano da Parroquia. Destacamos: 

Memoria do Ano da Parroquia 

• Apertura do Ano da Parroquia o 1 de 
agosto do 2021 polo arcebispo de Santia-
go, Mons. Julián Barrio. 

• Bendición do reloxo e da imaxe de San 
Xoán na fachada da Igrexa parroquial 

• Festa da Milagrosa coa bendición do Mu-
ral polo Bispo auxiliar, Mons. Francisco 
Prieto. 

• Visitas do Arcebispo de Santiago e do Bis-
po auxiliar para a celebración da Confir-
mación, inicio e clausura do curso pasto-
ral. 

• XXII curso de Formación Axentes de Pas-
toral: Ano Santo e Peregrinación. 

• Funeral polos sacerdotes e fregueses fale-
cidos nestes 50 anos. 

• Campaña especial de Nadal, Pregón e 
inauguración da Capela do Belén. 

• Publicación do Libro “Guía de la vida cris-
tiana”. 

• Labor constante e intensa de Cáritas. 
• Publicación da Xanela semanal. 

• Evanxeo e Calendario parroquial 2022. 
• Misión Parroquial del 19 al 27 de marzo 

dirixida polos PP. Paúles, coa visita da 
imaxe do Apóstolo Santiago e peregrina-
ción á Catedral. 

• “Una luz en la noche”: Oración jóvenes 
pola Delegación Diocesana de Xuventude 

• Inauguración Biblioteca e Aula de Pensa-
mento Xosé Pumar Gándara. 

• Semana dos Avós e Semana da  Familia. 
• Semana Santa. 
• Recital de Xocaloma. 
• Renovación dos Sacramentos do Bautismo 

e Confirmación. 
• Celebración Comunitaria da Unción do 

Enfermos. 
• Adoración ao Santísimo e bendición  nova 

Custodia. 
• Clausura Ano da Parroquia o 29 de xullo 

de 2022. 
• Bendición da Fonte da Milagrosa e Olivos 

da Paz. 
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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”. 

 
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 Pa-
rroquial 
5.18- Evanxeo de cada día 
5.19- Novas tecnoloxías: páxina web 
www.parroquiacarballo.com, WhatXanela, 
Aula de Formación Virtual… 
5.20- Radio María 

I-COMUNIDADE QUE EDUCA NA FE 
1-CATEQUESE: 

1.1- Igrexa Parroquial 
1.2- Igrexa San Cristovo 
1.3- Confirmación de adolescentes e Con-
firmación de adultos 
1.4- Igrexa Parroquial “Coro infantil”, S. 
Cristovo Coro Vagalume 
1.5- Confraría da Borriquita 

 
2-XUVENTUDE: 

2.6- Pastoral Xuvenil. 
2.7- Asociación Xuvenil “Fogar da Xuven-
tude”. 
2.8- Confraría “Cristo da Mocidade” 

Organización da Parroquia 
 

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.  
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II-COMUNIDADE QUE CELEBRA 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 San-
tísimo 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 Meda-
lla Milagrosa 
 6.26- Grupos musicais: Coral de Berganti-
ños, Coro de voces brancas, Coro Parro-
quial Misa e Coro Aires de Bergantiños, 
Coral Ribeiras do Anllóns 

 
III-COMUNIDADE QUE VIVE A CARIDADE 
7-CÁRITAS: 

7.27- Cáritas Parroquial de Carballo e  In-
terparroquial de Bergantiños. 
7.28- Voluntarios do Banco de alimentos, 
Tenda solidaria, visitadores de enfermos, 
atención a drogodependentes… 
7.29- Voluntarios do Comedor da cafetería,  
Casa de acollida para transeúntes e Apoio 
educativo. 
7.30- Centro “San Xoán Bautista”, Cursos 
Formativos e Centro 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 Lema e Capela de Santa 
Irene, Lemaio, Oza e Vilela 
39- Parroquia de Ardaña e Capela de  
Vivente 
40- Consello de asuntos económicos. 
41- Consello pastoral interparroqui. 
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“Poñerse en camiño  
é unha chamada para ver 

cos ollos de Deus,  
para entender a realidade,  

a nosa relación 
coas cousas e as persoas,  

e o noso estilo de vida  
e acción” 

 

Mons. Julián Barrio 
Arcebispo de Santiago de Compostela 

Programa Pastoral  
Diocesano 
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As Obras de Misericordia son accións caritativas 
mediante as que axudamos ao noso próximo nas 
súas necesidades corporais e espirituais e son 
tamén un fermoso catálogo de sentimentos e acti-
tudes, que fan efectivo e concreto o precepto do 
amor fraterno, que é o distintivo dos cristiáns. 
 

OBRAS DE MISERICORDIA  
ESPIRITUAIS 

As obras de misericordia espirituais  convídannos, 
como cristiáns, a instruír, aconsellar, consolar, con-
fortar, perdoar, sufrir con paciencia aos demais e a 
rogar a Deus polos vivos e defuntos. 
 

1. Ensinar ao que non sabe 

 

 
Que podemos facer 
     A nivel persoal: 

 Recordo con gratitude e  rezo polos que me  

ensinaron a ser cristián (pais, sacerdotes, 
mestres, catequistas…? 

 Que necesito aprender eu? A quen podo acu-
dir para que mo ensine? 

 A quen e que podo ensinar eu? A nenos na 
catequese ou no apoio educativo, acompañar 
a maiores, é dicir,  podo ser voluntario de Cá-
ritas… 

 
     Na familia: 

 Ter na casa e ler a Biblia, Evanxeo de cada día, 
o Catecismo “Guía da Vida Cristiá“, rezar  ca-
da día. 

 Ensinar oracións fundamentais do cristián 
(Padre Nuestro, Ave María…..), Bendecir  a 
Mesa... 

 Matricular os fillos no Catecismo despois da 
Primeira Comuñón. Preocuparse de  que asis-
tan para recibir a Confirmación. 

 Pedir o ensino da Relixión no Colexio. 
 

     Na Parroquia: 

       Nenos: 

 Catequese parroquial nos días e horarios ha-
bituais de venres, sábado e domingo desde o 
1 de outubro de 2022 ata o 4 de xuño de 

I. AS OBRAS DE MISERICORDIA 

Deus fálanos 
“Xesús percorreo toda Galilea ensinando” (Mt 
4,23).  

O Papa Francisco dinos 
Jesús preguntaranos se axudamos a superar a 
dúbida, que fai caer no medo e en ocasións é 
fonte de soidade; se fomos capaces de vencer a 
ignorancia na que viven millóns de persoas, so-
bre todo os nenos privados da axuda necesaria 

Programa Pastoral Parroquial 
 
 

ANO DA CARIDADE: practica as obras de misericordia 
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2023. Catequese en San Cristovo os domin-
gos ás 10,30. Facilitaremos materiais aos 
pais por distintos soportes. 

 Calendario de Primeiras Comuñóns para este 
curso:  1 de maio, 24 de xuño, 2 de xullo (San 
Cristovo), 6 de Agosto e 3 de Setembro. Os 
sábados que os pais soliciten a partir de 
maio. Reunión xeral cos pais ao comezo do 
curso para aclarar datas e normas. 

 Catequese de postcomuñón para 4º, 5º e 6º 
de Primaria. Campaña de sensibilización para 
que os nenos perseveren no Catecismo des-
pois da 1ª Comuñón e Invitación aos pais 
para que participen cos seus fillos na Misa da 
catequese, que sexa a Misa da familia.  

 Actividades complementarias da Catequese: 
os nenos poden participar no Grupo de Mo-
naguillos, Coro infantil, Confraría da Borri-
quita, escenificacións de Nadal, Grupo 
“Tarsicios” de Adoración ao Santísimo Sacra-
mento. 

 Programa para vivir o Nadal con sentido cris-
tián: Pregón de Nadal e recital de panxoliñas, 

instalación do Belén nas igrexas, escenifica-
ción do Belén vivente,  “Bendición do Neno 
Xesús” o 3º domingo de Advento… 

 Organizaremos para os nenos e familias visi-
tas aos servizos de Cáritas. 

 
       Mocidade: 

 Catequese de Confirmación a partir de 1º de 
ESO (2 cursos de preparación) venres ás 
18,15, sábados  ás 19 hs e domingos ás 11:30 
hs. Comeza o curso o día 1 de outubro. Cele-
bración da Confirmación en maio. 

 Grupo da mocidade: a partir do 29 de outu-
bro “Tenda do Encontro”, no que cada quin-
ce días haberá oración de mozos, e no que se 
organizarán actividades xuvenis: Vixilia da 
Inmaculada, Cea da Fame, convivencias… 

 
       Adultos: 

 Confirmación de maiores: Catequese especial 
para os maiores que queiran recibir o Sacra-
mento da Confirmación, os sábados ás 19 hs., 
a partir  do 26 de novembro. 

 

 Campaña especial para que se confirmen os 
bautizados nesta Igrexa  que non se confirma-
ron. 

 Catecumenado especial permanente para 
maiores que queiran Bautizarse, facer a 
Primeira Comuñón e Confirmarse. Plan perso-
nalizado adaptado aos horarios de cada per-
soa. 

 Cursiños de preparación para o Matrimonio: 
serán o sábado 4 de Febreiro e o sábado 15 de 
abril , en horario intensivo de 10 a 14 e de 16 a 
20,30 hs. 

 Escola de  Pais sobre “O uso das Novas tecno-
loxías”: A comunicación entre pais e fillos é 
fundamental para a prevención das adiccións. 
Con esta “escola de pais” queremos acercar ás 
familias información e ferramentas para orien-
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talos cara a prevención de posibles comporta-
mentos problemáticos, e porque o seu papel é 
clave, desexamos facilitarlles esta ferramenta 
para a súa tarefa educativa recordándolles que 
é importante levar a cabo este tipo de actua-
cións en idades temperás porque os nenos co-
mezan moi novos o uso das novas tecnoloxías. 
O curso diríxese ás familias interesadas en 
aprender  pautas  concretas  de  actuación cos  
seus  fillos  con respecto ao bo uso das novas 
tecnoloxías. Por iso, esta guía está dirixida, en 
xeral, a todos os pais, sexa cal sexa  a idade dos 
fillos. O curso  pódese realizar de forma pre-
sencial ou a través da plataforma online 
(inscrición previa). 

 “XXII  Curso da Escola de Formación de Axentes 
de Pastoral”: o día 17 de outubro comeza o 
curso coa presentación do Plan Diocesano de 
Pastoral polo Bispo Auxiliar. Neste curso vaise 
desenvolver un Programa sobre os Sacramen-
tos e a Caridade. É un curso aberto a todos os  
fregueses. 

 
     En Cáritas 

 Cursos formativos on-line: Ver Programa do 
Centro Social e Cáritas 

 Cursos Formativos Inserción Laboral: Ver Pro-
grama do Centro Social e Cáritas 

 Programa Apoio e reforzo educativo “Bo sama-
ritano”. Destinatarios: alumnado de Educación 
Primaria e Educación Secundaria (ESO), de luns 

a xoves de 17:00 a 19:00 hs [máis información 
no Programa dos Cursos do Centro Social San 
Xoán Bautista e Cáritas Interparroquial de Ber-
gantiños]  

 

2. Dar consello ao que o necesita 
 

 

Que podemos facer 
     A nivel persoal 

 Escoitar atentamente e con amor é unha for-
ma de axudar ao próximo.  

 Fronte ao individualismo e aislamento das per-
soas. Estate atento a quen te necesita A quen 
podo escoitar máis e mellor, e ofrecerlle con-
sello? 

 Tamén nós podemos ser aconsellados Quen 
nos da bos consellos? Cando? 

 En que necesitamos que nos aconsellen e non 
nos decidimos a pedir axuda? 

Deus fálanos 
“Busca o consello dos sensatos; non desprecies 
os bos consellos” (Tobias 4,18) 

O Papa Francisco dinos 
Este é o tempo oportuno para cambiar de vida! 
Este é o tempo para deixarse tocar o corazón. 
Ante o mal labor, mesmo crimes graves, é o 
momento de escoitar o pranto de todas as per-
soas inocentes depredadas dos bens, a dignida-
de, os afectos, a vida mesma. Permanecer no 
camiño do mal é só fonte de ilusión e de triste-
za. A verdadeira vida é algo ben distinto. Deus 
non se cansa de tender a man. Está disposto a 
escoitar, e tamén o estou.  (MV 19) 
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     Na familia: 

 Dedicar tempo a escoitar aos fillos e aos de-
mais membros da familia… 

 Propoñemos  ás familias unha “sentada” se-
manal. Apagar a tele e  sentarse unha hora 
para dialogar e falar tranquilamente (é unha 
das esixencias dos grupos de matrimonios 
“Equipos de Nosa Señora”). 

 
     Na parroquia 

 Confesión frecuente, buscar un director espiri-
tual… 

 Confesión individual: a diario  15 minutos an-
tes de cada misa e nos Funerais, e sempre que 
alguén o pida. Celebración Comunitaria: nas 
vésperas das festas e das Primeiras comuñóns.  

 Na Milagrosa: todos os días antes da Misa. 

 Servizo “escoita”: Se desexas falar, xunto ao 
Confesonario está o número de teléfono para 
chamar ao sacerdote. El atenderate alí mesmo 
ou no Despacho Parroquial. 

 
     En Cáritas 

 Acollida e atención primaria por parte da Edu-
cadora Social de Cáritas, Mayte Prieto Martín.  

 Acollida e orientación familiar, atendido pola 
sicóloga Isabel Varela Castiñeiras (previa cita ) 

 [Máis información no Programa do Centro 
Social e Cáritas]  

 Facemos asesoramento Xurídico aos usuarios 
de Cáritas que o precisen (dar bo consello ao 
que o necesita). 

 

3.- Corrixir ao que se equivoca 

 

Que podemos facer 

     A nivel persoal 

 Cómo acepto a corrección dos que  me queren 
cando me equivoco e non fago o que o Señor 
quere? 

 Cando corrixo a outro, fágoo con amor  e hu-
mildade? 

 
     Na familia 

 Que podemos facer para avanzar  na arte de 
correxirnos fraternalmente? 

 Non xulguemos, evitemos os enfados e amea-
zas, axudemos a corrixir os erros amablemen-
te. 

 Cos fillos, educar  a súa vontade con moito 

Deus fálanos 
“Se o teu irmán  pecou vai falar con el a soas 
para correxilo. Se te escoita  gañaches a teu 
irmán” (Mt 18,15) 

O Papa Francisco dinos 
O que movía a Xesús en todas as circunstancias 
non era senón a misericordia, coa cal lía o cora-
zón dos interlocutores e respondía as súas ne-
cesidades máis reais. Despois de liberar o ende-
moniado de Gerasa, confíalle esta misión: 
«Anuncia todo o que o Señor che fixo e a mise-
ricordia que obrou contigo» (Mc 5,19).  (MV 8) 
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amor  e con autoridade, a permisividade non é 
boa. 

 
     Na parroquia 

 O 9 de febreiro, mércores de cinza, presentar o 
Programa da Coresma, con invitación especial 
á conversión e concretando actos e celebra-
cións. 

 Vivir a Coresma con maior intensidade, como 
momento forte para celebrar e experimentar a 
misericordia de Deus, meditando e escoitando 
atentamente a súa Palabra. 

 
     En Cáritas 

 Programa para a rehabilitación de drogodepen-
dentes (droga, alcol…) en colaboración con 
Proxecto Home, Vieiro… atendido por Helena 
García Lorenzo  

 Programa de prevención con nenos  e xóvenes 
de Apoio educativo, corrixindo condutas para 
evitar a apertura de expedientes eascolares e 
asesorando  para mellorar o seo comportamento 
escolar, familiar,  e social. 

 

4. Consolar ao triste 

Que podemos facer 

     A nivel persoal 

 Cando estou triste,en quen busco consolo? 

 Visita ao Santisimo que me di “venid a Mi cuan-
do estais cansados y agobiados…” 

 Tamén o meu arredor vexo persoas entristeci-
das: A qué persoas podo acercarme para le-
varlles o consolo de Deus? Como o fago? Como 
podo melloralo? 

 
     Na familia 

 Na nosa familia, a veces, vivimos tristezas ou 
dificultades que debemos compartir e superar 
xuntos. 

 Son moitas as persoas que sofren a tristeza, a 
veces por cousas ben pequenas. Resulta tan fácil 
e tan bonito facer felices aos demais!.Podería 
bastar unha palabra, un sorriso, unha explica-
ción, un desafogo, un xesto de cariño. 

 
     Na parroquia 

 A Parroquia ofrece no Centro Social San Xoán 
Bautista, un espazo aberto para a convivencia e 
compartir o tempo de lecer…. Programas Lúdi-
cos e de entretemento: Sala de Xogos, cafete-
ría… 

 Asociación 3ª Idade: Organiza a XXV Semana 
dos Avós do 17 ao 23 de outubro con  home-
naxe aos maiores… e relanzamento do Centro 
Parroquial para maiores. Deus fálanos 

“Consolade, consolade o meu pobo, di o noso 
Deus” (Is 40,1) 

O Papa Francisco dinos 
Non caiamos na indiferenza que humilla, no 
cinismo que destrúe. Abramos os nosos ollos 
para mirar as miserias do mundo, as feridas de 
tantos irmáns e irmás privados da dignidade, e 
sintámonos provocados a escoitar o seu berro 
de auxilio. (MV 15) 
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 Colaborar na Cabalgata de Reis. Os Magos 
adorarán ao Neno Xesús na Igrexa, e están 
dispostos a visitar aos nenos ou maiores que  
estean imposibilitados nas súas casas (previo 
aviso). 

 Visita dosReis Magos o Centro de día de Verdi-
llo. 

 Radio María:   “Unha voz católica na túa casa”. 
Pódese sintonizar no 96.5. de FM 

 Teléfono dorado de Mensajeros de la Paz: na-
ceu xustamente para mitigar esa soedade dos 
maiores que desexan que alguén se interese 
pola súa  situación, que os atenda e  escoite. O 
Teléfono Dorado en España, cubre todo o te-
rritorio nacional a través do número 900 22 22 
23 (gratuito). 

 
     En Cáritas 

 Realizar un censo de persoas maiores que vi-
ven soas no entorno parroquial para unha me-
llor atención espiritual.   

 Comedor sobre rodas e xantar en compañía 
para persoas dependentes 

 Misa de Noiteboa e Cea solidaria para os que 
están sós 

 
 5. Sufrir con paciencia e perdoar as 
inxurias dos demais    
 

 

Que podemos facer 

     A nivel persoal 

 A quen teño que pedir perdón? 

 A quen teño que perdoar e de qué? 

 Pedimos perdón: Cada vez que rezamos o Pa-
dre Nuestro. Somos conscientes de que pedi-
mos que Deus nos perdoe e de que nós nos 
comprometemos a perdoar? 

 Ao rezar  deteñámonos de maneira  especial 
nesta petición. 

 
     Na familia: 

 Cómo vivimos a experiencia de perdoar e ser 
perdoados na nosa familia?. 

 As palabras que deben estar sempre presen-
tes na vida familiar  son: “Gracias, perdón e 
por favor” dicía o Papa. Se nolo propoñemos 
podemos logralo, animémonos!. 

Deus fálanos 
“Acercándose Pedro a Xesús  preguntoulle: Se-
ñor, se o meu irmán me ofende, Cantas veces 
lle teño que perdoar “Ata sete veces”. Xesús  
contestoulle: Non che digo ata sete veces, se-
nón  ata setenta veces sete” (Mt 18,21) 

O Papa Francisco dinos 
O perdón é o instrumento posto nas nosas frá-
xiles mans para alcanzar a serenidade do cora-
zón. Deixar caer o rancor, a rabia, a violencia e 
a vinganza son condicións necesarias para vivir 
felices (MV 9)  
Que a palabra do perdón poida chegar a todos 
e a chamada para experimentar a misericordia 
non deixe a ningún indiferente. (MV 19) 
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 Facer da familia escola de perdón e reconcilia-
ción.Se hai algún enfado ou desavenencia na 
familia  tratemos de buscar a Reconciliación . 

 
     Na parroquia 

 Disfrutar da misericordia de Deus no sacra-
mento da Reconciliación. Unha boa confesión: 
reconciliarnos con Deus  fortalécenos na cari-
dade fraterna.  

 Consultar horario de confesións individuais e 
comunitarias xa sinalado. Recordemos que os 
sacerdotes están sempre dispostos a atender-
nos no Despacho parroquial ou donde sexa 
preciso 

 Catequese e revalorizar o Rito de dar a paz na 
Misa  

 A celebración das “24 horas para o Se-
ñor” (venres e sábado anterior ao IV domingo 
da Coresma). Uníndonos á iniciativa do Papa 
Francisco, faremos esta xornada de oración 
intensa e de reconciliación con Deus no Sacra-
mento da Confesión. 

 
     En Cáritas 

 Centro de Día de maiores “Fogar de Berganti-
ños” en Verdillo 

6. Sufrir con paciencia os defectos do 
próximo 

     Na familia: 

 A convivencia diaria na familia é escola de pa-
ciencia: Outra obra de misericordia que se po-
de practicar todos os días. 

 O próximo é o  que está ao meu lado, na ofici-
na, na clase,  no autobús ou na sala de espera 
do hospital. Pero especialmente son os  da mi-
ña casa. O marido, a muller os fillos etc., pó-
dese pensar que esta é unha obra de misericor-
dia, dedicada aos casados. Cómo vivimos a 
comprensión e a paciencia con outros mem-
bros da nosa familia? En que podemos mello-
rar? 

     Na parroquia 

 Practicar a acollida e a escoita na Parroquia 

 Seguir esforzándonos para que a Parroquia 
sexa “Casa aberta e acolledora”: un lugar don-
de todos poidamos estrelar lazos de verdadeira 
fraternidade e de encontro con Deus. 

Deus fálanos 
“Sede sempre humildes, amables e comprensi-
vos, levádevos mutuamente con amor” (Ef 4, 2) 

O Papa Francisco dinos 
A misericordia é un verdadeiro reto para os 
seus interlocutores que se deteñen no respecto 
formal da lei. Xesús, en cambio, vai máis aló da 
lei; o seu compartir con aqueles que a lei consi-
deraba pecadores permite comprender ata on-
de chega o seu misericordia. (mv 20) 
Non podemos escapar ás palabras do Se-
ñor...que nos preguntará  se tivemos paciencia 
seguindo o exemplo de Deus que é  tan pacien-
te connosco (MV 15)  
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 Desde o Despacho Parroquial procuraremos 
coidar a acollida cordial de cantos acudan á 
parroquia  en demanda dalgún servizo ou 
orientación, como Bendecir as casas ou ou-
tros. 

 Actualizaremos o Censo Parroquial e correos 
electrónicos dos fregueses. 

 
     En Cáritas 

 Acollida e orientación a cargo da Educadora 
social de Cáritas 

 Casa de Acollida Fogar Dª Basilisa 

 Acollida e orientación a drogodependentes, 
sen  teito, … 

 Con poboación marxinal….orientar, axudar a 
desenvolverse en xestións rutinarias 

 Predicar sobre as obras de misericordia: En 
convivencias de Nadal e Pascua…Festa de fin 
de curso… 

 Organizar a Semana da Caridade como forma-
ción dos voluntarios 

 

7. Rogar a Deus por vivos e defuntos 
 

Que podemos facer 
     A nivel persoal 

 Rezamos polas persoas que viven o noso arre-
dor e tamén polos que non coñecemos: 

 Ao deitarnos, na oración da noite, pido polas 
necesidades das persoas que coñezo 

 Rezo polos meus difuntos e por aqueles que 
non teñen quen rece por eles? 

 
     Na familia 

 Na familia, unha vez á  semana, nunha comida 
ou cea, rezamos polas persoas  que queremos 
e por as que pasan necesidade. 

 Oramos polos difuntos: 

 Sempre temos no corazón aos nosos seres 
queridos que  faleceron. Ofrecemos especial-
mente a Eucaristía por eles o día do aniversa-
rio de  morte, no seu cumpleanos e santo.É bo 
tamén recordalos noutros momentos do día 
ou da semana (visitar cemiterio:flores e ora-
ción…) 

 
     Na Parroquia 

 Rezo de Laudes na Misa das 8,30 hs, Rezo do 
Rosario todos os días antes da Misa da tarde, 
oración de alabanza os martes no grupo da 
Renovación carismática, lectura orante da Pa-
labra de Deus os mércores as 20,30 hs, Retiro 
espiritual o 3º xoves de mes, e o 2º sábado. 

 Seguir potenciando o amor a Xesús Sacramen-
tado: estará aberta a Igrexa desde as 8,00 ata 
as 21,00 hs. para visitar ao Señor e facer ora-

Deus fálanos 
“Sempre en oración e súplica, orade en toda 
ocasión e no Espíritu, velando xuntos con cons-
tancia e suplicando por todos os santos” (Ef 
6,18) 

O Papa Francisco dinos 
Para ser capaces de misericordia, entón, debe-
mos en primeiro lugar colocarnos a escoita da 
Palabra de Deus. Isto significa recuperar o valor 
do silencio para meditar a Palabra que se nos 
dirixe. Deste xeito é posible contemplar a mise-
ricordia de Deus e asumila como propio estilo 
de vida. (MV 13) 
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ción persoal. Os xoves estará exposto o Santísi-
mo durante todo o día, e o 1º xoves  Vixilia de 
Adoración segundo o Ritual da Adoración Noc-
turna 

 Felicitación sabatina á Virxe: Os sábados des-
pois da Misa, Canto da Salve e incensación á 
imaxe da Virxe. 

 Seguiremos esforzándonos en mellorar o mi-
nisterio de música da Parroquia, aumentando a 
participación nos nosos coros e noutras áreas o 
ministerio de música.  

 

En Cáritas 

 Misa polos defuntos e colaboradores de Cáritas 

 Oración por enfermos, antes da rifa de Nadal e 
Festas. 

 
 

OBRAS DE MISERICORDIA  
CORPORAIS 

 
As obras de misericordia corporais, na súa maioría, 
salen dunha lista feita polo Señor na súa descrición 
do xuizo final. O amor ao próximo é froito do amor 
a Deus. A proba de que amamos a Deus é que ama-

mos ao próximo, e este amor  demostrámolo a tra-
vés das obras boas que facemos polos demais. 
 

1. Dar de comer ao famento 

 

Que podemos facer 

     A nivel persoal 

 Temos amplia liberdade de acción e cada un 
debe pensar como vivila. 

 Desde comer con agradecemento o que cada 
día recibimos, non tirar a comida. 

 Compartir e buscar posibilidades para quen 
teña calquera tipo de fame. 

 Dar unha limosna que é o modo sinxelo de vivir 
esta Obra de Misericordia e que a Igrexa      
recomenda. 

 

En Familia 

 É importante tomar conciencia do don que 
Deus nos fai ao permitirnos comer cada día, e 
vivir a sobriedade na comida aproveitando os 
alimentos sen desperdiciar nada. 

Deus fálanos 
“Dádelles vós de comer” (Lc  9,13) 

O Papa Francisco dinos 
Os cristiáns, alentados polos seus Pastores, es-
tán chamados a escoitar o clamor dos pobres,  
 Pero queremos máis aínda, o noso soño voa 
máis alto. Non falamos só de asegurar a todos a 
comida, ou un «decoroso sustento», senón de 
que teñan «prosperidade sen exceptuar ben 
algún». Isto implica educación, acceso ao coida-
do da saúde e especialmente traballo, porque 
no traballo libre, creativo, participativo e solida-
rio, o ser humano expresa e acrecenta a digni-
dade da súa vida. (EG 191-192 

2022/2023    Programa Pastoral Parroquial  - 15 

http://www.archisevilla.org/misericordia/obras-de-misericordia/#54
http://www.archisevilla.org/misericordia/obras-de-misericordia/#40


 Dar gracias a Deus polos alimentos e bendecir 
a mesa cada día: 

 Colaborar co Banco de alimentos de Cáritas ou 
con Mans Unidas 

 Tamén convén practicar  “o xaxún” que é gas-
tar menos en comida para axudar aos que non 
a teñen. 

 
     Na parroquia 

 Colecta mensual para Cáritas, colectas para 
Misións, Mans Unidas… 

 Facilitar os locais para as dependencias de 
Cáritas: Banco de alimentos, etc… 

 Podes colaborar en especie ou con donativos, 
e como voluntario. 

 Banco de alimentos: operación kilo litro: com-
parte… 

 Comedor e comedor sobre rodas 

 Cea solidaria noiteboa 

 Carpa campaña  de nadal e campañas solida-
rias colexios, equipos… 

 Empresas con corazón… 

 
2. Dar de beber ao sedento 

Que podemos facer 

     A nivel persoal 

 Poñemos atención ante aos desexos e necesi-
dades do noso próximo. 

 Como estar atento a dor que “grita” sede de 
auga, sede de amar. Pero hai outra sede, non 
a de abrir a boca senón o corazón, a sede de 
futuro, a sede de esperanza, a sede de soñar 
con algo distinto, a sede de ser amado, de re-
cibir amor. 

 Que estou disposto a facer? 

 
Na familia 

 Preguntámonos Cómo podemos facer un uso 
sobrio e responsable da auga? 

 Apreciamos e agradecemos a posibilidade que 
temos de dispor de agua potable? 

 Que podemos facer para non malgastar a au-
ga? Accións concretas. 

 Se saimos cos amigos podemos aportar o im-
porte dunha botella de auga, un refresco, etc., 
a un proxecto que teña como obxectivo  lograr 
auga potable a persoas que non teñen acceso 
a ela. 

 
     Na parroquia 

 Colaborar  con Mans Unidas, apoiando econó-
micamente un proxecto misioneiro…. 

Deus fálanos 
“O que dé a beber, aínda que non sexa  máis 
que un vaso de auga fresca, a uns destes pe-
quenos en verdade vos digo que non perderá a 
súa recompensa” (Mt 10, 42) 

O Papa Francisco dinos 
En realidade, o acceso á auga potable e segura 
é un dereito humano básico, fundamental e 
universal, porque determina a sobrevivencia 
das persoas, e por tanto é condición para o 
exercicio dos demais dereitos humanos. Este 
mundo ten unha grave débeda social cos po-
bres que non teñen acceso á auga potable, por-
que iso é negarlles o dereito á vida radicado na 
súa dignidade inalienable. (Laudato Si’ 30) 
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 Participar e colaborar en programas de Infancia 
Misionera, Domund, Mans Unidas… 

 Colaborar con Misioneiros que nos visitan…
Campaña de difundir as revistas Mundo   Negro 
e Aguiluchos… 

 
     En Cáritas 

 Colaborar con Iglesia Necesitada, Ucraína e 
emerxencias. 

 Organizar charlas sobre o cuidado do medio 
ambiente. 

 

3.- Vestir ao desnudo 
 

 

Que podemos facer 

     A nivel persoal 

 Examinamos con xenerosidade todo o que  
compramos e  temos sen necesitalo? 

 Qué podo compartir e con quen? De que podo 
prescindir en futuras compras? 

 Hay moitas persoas que foron  despoxadas da 
súa dignidade pola crítica inxusta e a murmura-

ción. Como podemos axudar a que todas as 
persoas sexan respectadas? 

 Cal é a nosa reacción cando alguén critica 
inxustamente? 

 
     En Familia: 

 Rezar o rosario en familia 

 Recibir visita capillas domiciliarias da Sagrada 
Familia e da Milagrosa 

 
     Na parroquia 

 Traxes Primeira Comuñón: facilítanse  gratuita-
mente a todos os menos. 

 Roupa Litúrxica e “camareras” que se encargan 
de limpeza e adorno da Igrexa e imaxes. 

 Reunión con todos os lectores e colaboradores 
da vida litúrxica para organizar e distribuir os 
grupos. 

 Velar pola ambientación do templo para que 
sexa un espazo acolledor que invite á oración e 
o recollemento. Seleccionar música de fondo, 
Pantallas para conectar co Vaticano na audien-
cia dos mércores, Wifi… 

 
     En Cáritas 

 Contenedor solidario para a roupa de Caritas: 
Entregar roupa limpa, planchada…non sencilla-
mente vaciar a casa.  

Deus fálanos 
“Se un irmán anda espido e un de vós lle di: vai 
en paz, abrígate, pero non lle das o necesario 
para o corpo, de qué sirve?” (Sant 2, 15-16) 

O Papa Francisco dinos 
Neste ano Santo, poderemos realizar a expe-
riencia de abrir o corazón a cuantos viven nas 
máis contraditorias periferias esistenciales . 
Abramos os nosos ollos para mirar as miserias 
do mundo, as feridas de tantos irmáns e irmás 
privados da dignidade, e sintámonos provoca-
dos a escoitar o seu berro de auxilio.  
(M V 15) 
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 Ademais de facilitar roupa ós que a precisan, 
colabórase con “Arroupa” o programa de re-
collida de roupa de Cáritas Diocesana. 

 Tenda solidaria para dignificar a recollida de 
roupa dos espidos. 

 Curso de corte e confección. 
 

4.- Dar pousada ao peregrino. Acoller 
ao Forasteiro 

 
Que podemos facer 
     A nivel persoal 

 Mirámosnos a nós mesmos: Cal é a miña acti-
tude fronte ao diferente e ao estranxeiro? 

 Moitas organizacións  dedícanse a  axudar aos 
inmigrantes… Na nosa parroquia especialmen-
te Cáritas: Como podemos colaborar? 

 A hospitalidade é enseña do cristián que vive o 
Evanxeo. 

 
Na familia 

 Como vivimos a hospitalidade na nosa familia? 

 Como acollemos aos que  veñen  de visita ou 
aos que non teñen teito no que acubillarse? 

 
Na parroquia 

 Practicar unha pastoral de portas abertas, que 
cree espazos de hospitalidade para todos: 
practicantes, alonxados, transeúntes, inmi-
grantes, marxinados... destacando a acollida 
amable sobre os aspectos burocráticos. 

 Coidar o recibimento e a acollida de cantos se 
acercan a nós, ofrecéndolles un trato amable, 
e dedicándolles o tempo necesario.  

 Dar a benvida nas portas da Igrexa aos que ve-
ñen ás celebracións. 

 Ademais dos  horarios de atención pastoral, 
adaptámonos  ás necesidades das persoas que 
acuden a nós.  

 
     En Cáritas 

 Casa para transeúntes, con servizo de lavande-
ría, comida, etc. 

 Vivenda de acollida temporal. 

 Fogar Dª Basilisa para mulleres… 

 Centro de  día para maiores “ Fogar de Bergan-
tiños”. 

 “Fogar Apóstolo Santiago”  na casa reitoral de 
Sísamo. 

Deus fálanos 
Amade ao inmigrante porque inmigrantes fos-
tes en Exipto (Deuteronomio 10,19) 

O Papa Francisco dinos 
Non podemos escapar  ás palabras do Señor e  
en base a elas seremos xulgados: se demos para 
comer ao famento e de beber ao sediento. Se 
acollemos ao estranxeiro e vestimos ao espido. 
Se dedicamos tempo para acompañar ao que 
estaba enfermo ou prisioneiro (cfr Mt 25,31-
45). (M V 15) 
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 Casa de resinserción para drogodependentes e 
alcoholicos na casa reitoral de Lema. 

 Con estes programas  ponse ao servizo da Co-
munidade as casas reitorais para que non per-
manezan pechadas e sirvan para acoller…. 

 

 5. Visitar e coidar aos enfermos 

Que podemos facer 
 
     A nivel persoal 

 Xesús di que en cada enfermo  visitámolo a 
él.Visito aos meus amigos e familiares enfer-
mos na casa ou no hospital? 

 Tamén podo participar de forma activa na Pas-
toral da Saúde co Grupo de Visitadores de en-
fermos da Parroquia 

     Na Familia 

 Na nosa familia faise moitas veces presente a 
enfermidade: 

 Como coidamos a quen se pon enfermo? 

 Como vivimos o coidado dos demais cando so-
mos nós os que estamos enfermos? 

 Ante una enfermidade grave, como familia cris-
tiá, avisamos ao sacerdote para que visite e dé 
os Sacramentos a tempo ao enfermo? 

 
     Na parroquia 

 Mellorar a atención aos enfermos con total 

disponibilidade  para visitalos e levarlles a Co-
muñón 

 Cos confirmandos visita ao Xeriatrico no Nadal, 
e axudar a traer na silla de rodas aos que quei-
ran asistir á Misa en San Cristovo. 

 A Celebración comunitaria da Santa Unción 
será o 6 de Maio  en Carballo, e na Semana 
Santa nas  Parroquias da Unidade Pastoral 

 Misa polos enfermos de Alzheimer o día 24 de 
setembro 

 
     En Cáritas 

 Grupo de Visitadores de enfermos: Incorporar 
máis  voluntarios a este grupo.  

 Seguir cada semana levando a Comuñón ao 
Xeriátrico, e ó Centro de día de Verdillo 

 

6. VISITAR AOS PRESOS 

 
Que podemos facer 
     A nivel persoal 

 Como é a  miña mirada aos presos?Que podo 
facer para non  condenar sen máis? 

Deus fálanos 
“Un samaritano  compadeceuse, e achegándo-
se, vendoulle as feridas botándolle aceite e viño 
e, montándoo na súa propia cabalgadura, le-
vouno a unha pousada e cuidouno” (Lc 10, 33-
34) 

O Papa Francisco dinos 
Jesús, ante a multitude de persoas que o se-
guían, vendo que estaban cansadas e extenua-
das, perdidas e sen guía, sentiu desde o profun-
do do corazón unha intensa compaixón por elas 
(cfr Mt 9,36). Por mor deste amor compasivo 
curou os enfermos que lle presentaban (cfr Mt 
14,14) e con poucos pans e peixes acougou a 
fame de grandes xentíos (cfr Mt 15,37). O que 
movía a Jesús en todas as circunstancias non 
era senón a misericordia, coa cal lía o corazón 
dos interlocutores e respondía as súas necesi-
dades máis reais.  
(MV 8) 

Deus fálanos 
“Acordádevos dos presos como si estiverades 
presos con eles” (Heb 13,3) 

O Papa Francisco dinos 
Non xulgar e non condenar significa, en positi-
vo, saber percibir o que de bo hai en cada per-
soa e non permitir que deba sufrir polo noso 
xuízo parcial e pola nosa presunción de sabelo 
todo. Con todo, isto non é aínda suficiente para 
manifestar a misericordia. Jesús pide tamén 
perdoar e dar. Ser instrumentos do perdón, 
porque fomos os primeiros en recibilo de Deus. 
(MV 14) 
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 Coñecemos a alguén cercano que está prisio-
neiro da tristeza, dalgunha adicción…? 

 
     Na familia: 

 Que podemos facer para axudalos? 

 Pastoral penitenciaria: En colaboración cos 
capeláns de prisións  existe unha pastoral na 
parroquia que ofrece formación e a posibilida-
de de cumprir este mandato do Señor. Partici-
pa 

 
     Na parroquia 

 Programa de traballos comunitarios. 
 
     En Cáritas 

 Asesoramento xurídico a persoas sen recursos 
e con asuntos pendentes, a través de avoga-
dos voluntarios 

 Facilitar visitas ao cárcere de Teixeiro e apor-
tar roupa. 

 

7. Enterrar aos mortos 

 

Que podemos facer 

     A nivel persoal 

 Recordamos con gratitude aos que morreron: 

 Temos presentes habitualmente  ás persoas 
que xa non están entre nós? Rezamos por 
elas? 

Deus fálanos 
“Había un home chamado José de Arima-
tea.Este acudíu a Pilato e pediulle  o corpo de 
Xesús. E baixándoo,  envolveuno nunha saba e 
colocouno nun sepulcro excavado na roca” (Lc 
23, 50-53) 

O Papa Francisco dinos 
“Eterna é a súa misericordia”: é o refrán que 
acompaña cada verso do Salmo 136 mentres se 
narra a historia da revelación de Deus. En razón 
da misericordia, todas as vicisitudes do Antigo 
Testamento están cargadas dun profundo valor 
salvífico. A misericordia fai da historia de Deus 
con Israel unha historia de salvación. Repetir 
continuamente “Eterna é a súa misericordia”, 
como o fai o Salmo, parece un intento por rom-
per o círculo do espazo e do tempo para intro-
ducilo todo no misterio eterno do amor. É coma 
se quixése dicir que non só na historia, senón 
por toda a eternidade o home estará sempre 
baixo a mirada misericordiosa do Pai. (MV 7) 
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 De que modo podemos  facer noso o bo que 
nos ensinaron e compartiron? 

 
     Na familia 

 Como vivimos na nosa familia a dor pola per-
da dun ser querido? 

 Acompañamento no duelo: Como acompaña-
mos nesa circunstancia a outros? 

 
     Na parroquia 

 Ante a MORTE: ACOMPAÑAR e REZAR no 
Tanatorio/Misa de ánima/Funeral 

 Misa por falecidos na Semana cada domingo 
ás 12,30 hs. Último domingo de mes misa por 
todos os defuntos da parroquia ás 20,30 hs. 

 

 ACTOS NO CEMITERIO 

 Rezamos polos difuntos do 1 ao 10 de 

Visitas guiadas para coñecer  
os «oasis da misericordia» de Cáritas  

 
Durante a  Coresma, a Parroquia e Cáritas  

convidan aos carballeses  (nenos de  cateque-
se, e aos visitantes do Balneario e a todos)  

a descubrir os  «oasis de misericordia»  
nos centros, nas  actividades e  

nos programas ofertados.  
 

Para que Cáritas «sexa máis coñecida  
e apreciada por toda a comunidade cristiá».   

E para suscitar  novos voluntarios  

Pero máis importante que os programas e reunións é o corazón compasivo e miseri-
cordioso. Por iso temos como obxectivo primordial que a Parroquia de Carballo sexa 
unha parroquia samaritana, unha parroquia con corazón, cercana ás persoas, coma 
unha nai que fai súa a dor dos seus fillos.  

  Proseguiremos mellorando os servizos de Cáritas: atención primaria, banco de 
alimentos, tenda solidaria de roupa, comedor social, apoio educativo, cursos for-
mativos para inserción laboral, casa para transeúntes, vivenda de acollida Fogar 
Dª Basilisa, Centro día de maiores... 

  Coidarase con especial esmero a acollida das persoas que acuden á Parroquia 
por calquera motivo prestándolles unha atención pausada, discreta, afable e per-
sonalizada, así como acompañamento e xestión mantendo ó día a documenta-
ción necesaria. 

  Procurarase un clima de cordialidade e  respecto tanto no trato cos usuarios 
como entre os propios membros do equipo. 

novembro: Oración e Misa no Campo-
santo, Novena de ánimas, e Funeral po-
los benfeitores e defuntos da Parroquia 

 Misa por defuntos dos voluntarios e 
usuarios de Caritas anunciada puntual-
mente. 

 Asistir ao enterro con pobres, inmigran-
tes ou persoas sen familia. 

 Rezar polas benditas almas do Purgato-
rio, por aqueles de quen ninguén se 
acorda 

      
En Cáritas 

 Enterros benéficos… Funeral e enterro digno, 
igual para todos 

 Acompañamento aos que carecen de familia 
ou son poucos 
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Destinatarios especiais:  

- Catequistas, voluntarios de Caritas... 

 

Metodoloxía:  

- Comezaremos coa oración do Evanxeo do do-
mingo. 

- Cada día, exposición do tema do Programa 

- Terminaremos coa presentación dun apartado 
do Libro “Guía da vida cristiá” 

 

ESCOLA DE FORMACIÓN DE AXENTES DE PASTORAL (EAP) 
Curso 2022/2023 

OUTUBRO 

24:  Que é Cáritas 

 

NOVEMBRO 

7: Acollida e acompañamento en  
Cáritas 

14: O voluntario en Cáritas 

21: Acción e organización de Cáritas  

28: Cáritas e a Parroquia  

 

DECEMBRO 

12:  Cáritas e as persoas enfermas 

19: Retiro Nadal 

XANEIRO 

16: Ministros Extraordinarios da  
Comuñón 

23:  A Igrexa vive da Eucaristía 

30: O ano litúrxico, o Día do Señor 

 

FEBREIRO 
6: A liturxia da Palabra e os obxectos  
litúrxicos 

19: Pastoral dos enfermos 

27: Retiro de Coresma  

         Clausura  

          Envío 

 

SEGUNDA PARTE: LITURXIA 

para formar ao equipo  

de animación litúrxica 

 

PRIMEIRA PARTE: CARITAS 

para formar aos voluntarios  

e colaboradores de Cáritas 

Luns 17 de outubro. 20:30 hs  

Presentación do Programa Pastoral Diocesano 

polo bispo auxiliar, Mons. Francisco Prieto 

 

Presentación do Programa Pastoral da Parroquia:  

“Ano da Caridade: practica as obras de misericor-
dia” por D. José García Gondar, párroco de Carba-
llo. 

 

22 - Programa Pastoral  Parroquial    2022/2023 

II. OBRAS MATERIAIS E MELLORAS  

torio servizo á Comunidade que non valoramos 
suficientemente, como non se valora o traballo 
que se fai caladamente nos fogares…. 

Sirvan estas palabras de recoñecido agradecemen-
to, Que Deus volo recompense. 

No pasado Ano da Parroquia fixemos varias obras: 
Reloxo, imaxe do san Xoán ,Capela do Belén, Cus-
todia, Biblioteca de D. Xosé Pumar Gándara  e co-
mo broche de ouro  a Fonte da Milagrosa  coa re-
modelación  do xardín e Olivos da Paz….. 

  

A nosa preocupación foi sempre “acoller, abrir 
portas e construír Igrexa”, a Igrexa de pedras vi-
vas ,as persoas…Pero tamén nos preocupamos 
dos edificios. 

Por iso é de subliñar o meritorio traballo levado a 
cabo na construción e rehabilitación dos diversos 
templos de Carballo e das parroquias da Unidade 
Pastoral, que son manifestación da fe  e xenerosa 
colaboración dos fregueses, así como da boa ad-
ministración do Consello parroquial  de Asuntos 
Económicos… 

Cantas obras e melloras se levan feito durante 
estes 50 anos na Igrexa Parroquial, en San Cristo-
vo, na Brea, na Milagrosa…. 

Nas igrexas de Sísamo, Goiáns, Lema, Lemaio, 
Oza, Vilela…. 

Restauración retablos e imaxes, vidreiras artísti-
cas… 

Centro Social, Casa Fogar Dª Basilisa, Centro de 
Día de Verdillo, tellados e acondicionamento Rei-
torais para Casas de Acollida …. 

Xuntamente cos templos, as sancristías  e os lo-
cais parroquias para actividades, os adros e os 
cemiterios  limpos e coidados con esmero…. 

Non se cuantifica en euros, pero tantas obras de 
traballo dedicadas á limpeza e ornamentación, a 
preparación das vestiduras litúrxicas… é un meri-

  Para este curso temos os seguintes proxectos: 

- Instalación placas solares e calefacción na  

igrexa parroquial San Xoán Bautista 

- Homologación Centro Social para cursos 

- Tellado e pintura Capela Xoane 

- Restauración custodia e palio Sísamo e Cruz 

Parroquial de Goiáns. 

- Ardaña: Sancristía, restauración altar y planta-

ción monte 

- Proseguir coas obras de acondicionamento da 

Reitoral de Sísamo  e Lema para Casas de acolli-

da. 
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Hai moito que facer na familia, na parroquia, certamente. Pero se fi-
xeramos todo, todo canto hai que facer, pero falta a motivación da 
caridade cristiá, botamos a perder os nosos esforzos. 

Podemos movernos, axitarnos, cansar de tanto traballar. Hai que fa-
cer a complexa obra que supón a pastoral dunha parroquia. E moito 
sacrificio require unha feligresía como Carballo: grande, complexa, 
extensa. Pois mira, se falta a caridade, se falta o amor como nos di S. 
Paulo na epístola 1ª ós Corintos (XIII,1-2) “de nada nos sirve o noso 
afán”. Da pena dicilo, pero é así. Non sei quen dixo que, se temos un-
ha gran instalación eléctrica nas nosas casas, pero falta a corriente, 
para nada nos vale aquel conxunto de cables. 

Desde hai uns anos temos nas nosas igrexas un canto copiado de S. 
Paulo, xa citado. “Se coñezo cos grandes misterios, todas as ciencias, 
se tivera poder para mover montañas, se repartirá ós pobres os meus 
bens, se me autosacrificara…pero non teño amor de caridade, sería 
coma unha campana que toca choco, estorba”. 

“O máis grande é o amor”. É dicir o amor ó próximo por irmán, fillo do 
mesmo Pai Dios. 

Todos sabedes as respostas do Señor ós que lle preguntan polo man-
damento máis importante (Marcos XII, 31) 

Así mesmo, a chamativa parábola do Bo Samaritano (Lucas X, 25). O 
Mandamento do amor entre nós, é a ensinanza-resumen de canto o 
Señor ensinou (Xoán XV, 12). 

Xesús pronunciou esta sentencia do Amor na súa Cea de despedida 
ante os Apóstolos. Presente estaba Xoán, o Evanxelista. Na súa Carta 
primeira dedica os capítulos III e IV a falarnos do amor, da caridade 
cristiá. E di: “Quen non ama, permanece na norte do pecado” (III,14) 
“Quen non ten caridade non coñece a Dios, xa que Dios é Amor”. O 
amor fai presente a Dios. 

E contan as crónicas que cando San Xoán era velliño e xa non podía 
andar, levábano pola man os seus discípulos á igrexa. E San Xoán dis-
que sempre dicía o mesmo: “Filliños, amádevos uns ós outros…” 

Xosé Pumar Gándara 
 

A caridade é  
o esencial da vida cristiá 
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“Temos no Evanxelio accións concretas nas que o Señor nos pide  

que poñamos o noso amor en execución. Son as Benaventuranzas” 

“Pero mestre, sempre nos dis o mesmo”, pregunta-
ron os discípulos… E San Xoán repetiu: “É mandato 
do Señor, se se cumpre ben, basta”. 

San Agustín, no seu tempo (ss. IV_V) tamén predica-
ba así: “Ama, e fai o que queiras…” 

Claro é que, se amamos de verdade, tal como Xesús 
nos ensina no Evanxelio, cumprimos todos os manda-
mentos. 

Serían as familias con amor un fogar de paz, as parro-
quias un anticipo do gozo final que nos espera. E as 
cruces (que non faltarán) convertiranse en intres de 
purificación para amar máis a Dios e ós irmáns. 

Temos no Evanxelio accións concretas nas que o Se-
ñor nos pide que poñamos o noso amor en execu-
ción. Son as Benaventuranzas. Xesús bendice, si, ós 

pobres, ós que choran, ós enfermos, ós misericor-
diosos… (Mat. V, 1-12). 

Pero estános marcando obxectivos para o noso 
esforzo, aí é onde se medirá a realidade do noso 
amor. Ten que ser algo práctico, eficaz, visible. E así 
a razón do noso premio (Mat. XXV, 31 ss.). 

Engade o Señor unha razón definitiva que explica o 
seu interese polos pobres, refuxiados, inmigrantes; 
polos que pasan fame ou non teñen vestidos, nin 
teito para acubillarse… 

“Canto fixestes a un destes, di o Señor, a min mo 
fixestes”. Velaí o que vale o amor real ante Dios. 
Cristo Xesús impersonalízase, solidarízase con todo 
marxinado. O pobre, o excluído representa ó mes-
mo Señor. 

Moito aprecia Cristo a nosa caridade. 
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O poder  

de cada persoa 

CADA 
XESTO 

CONTA 

caritas.parroquiacarballo.com 

ANO DA CARIDADE 

caritas.parroquiacarballo.com 



Unha parroquia samaritana é unha parroquia con 

corazón, con sensibilidade, unha parroquia que se 

estremece ao ver aos que sofren por calquera cau-

sa.  

Máis importante que os organismos, os plans e as 

programacións é o corazón compasivo.  

A parroquia ha de ser como unha nai que fae súa a 

dor dos seus fillos.  

Unha parroquia Samaritana ha de ser unha parro-

quia cercana ás persoas, un espacio 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 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 merca-

do.Facilitaráselles información puntual sobre das 

axudas e subvenciós 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. 

Cáritas Interparroquial de Bergantiños 

26 - Programa Pastoral  Parroquial    2022/2023 

 

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  

• Casa para transeúntes 

• Casa 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 

• Casa de Acollida “Reitoral de Lema” 

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 prin-

cipal 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 po-

des 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 comunión 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 fae súa a dor dos seus fillos. 

 

Unha parroquia Samaritana ha de ser unha parroquia cerca-

na ás persoas, un espacio 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 

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. 
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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. 

Con un 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 

 

 

 

Poderas achegar os donativos 

ao Despacho Parroquial. 

 

 

 

Colecta das misas 

 

 

 

Co sentido cristiá de  

compartir os bens  

na celebración  

da Eucaristía 

 

COMO PODO 

COLABORAR? 

2022/2023    Programa Pastoral Parroquial  - 29 



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

• Reunión semanal do Comité executivo todos os mércores 

• Convivencias parroquiais: 16 decembro, 31 de marzo e 3 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 

 

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 

     Padre Plácido Romero 648 095 609 

     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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    1. Coidar o recibimento e a acollida de cantos 

se acercan a nós, ofrecéndolles un trato amable, 

2. Funeral polos benfeitores da Parroquia e Reunión xeral do Consello 

Pastoral e Asemblea Parroquial de todos os colaboradores para pre-

sentar o Programa do curso: 10 de novembro: 20,30 hs Salón Parro-

3. Curso de Catequese parroquial nos días e horarios  

habituais de venres sábado e domingo  

desde o 1 de outubro  

4. O calendario de Primeiras Comuñóns para este curso será 

o seguinte: 24 de xuño, 2 de xullo (San Cristovo), 6 de agosto 

e 3 de setembro e os sábados que os país escollan desde o 

mes de maio.  

5. Catequese de Confirmación a partir de 1º de ESO  

(2 cursos de preparación): venres, sábados e domingos. 

6. Catecumenado especial permanente para maiores de cursos 

presenciais e online para a preparación  

da confirmación e o matrimonio.  

7. Grupo da Mocidade: a partir do 29 de outubro “Tenda do 

Encontro”, cada quince días oración de mozos,  

e outras actividades xuveniles  

8. “XXII Curso da Escola de Formación”  
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10. “XXII Semana dos Avós”: do 17 ao 23 de outubro de 2022. 

9. Mellorar a atención a enfermos con total disponibilidade a calquera hora para visitalos e 

levarlles a Comuñón, aumentando o grupo de Visitadores.  

11. Campaña para vivir con sentido cristiá o Nadal: Pregón de 

Nadal e recital de panxoliñas, instalación do Belén na Igrexa, es-

cenificación do Belén vivente, sembradores de estrelas e activi-

dades para nenos…. Campaña de Nadal de Cáritas. 

12. Misa das Familias: Na Festa da Sagrada Familia celebra-

ción das Vodas de Ouro e Prata Matrimoniais. Do 1 ao 6 de 

Maio: “XXXIV Semana da Familia” e Procesión coas imaxes 

da Virxe de cada Parroquia da Unidade Pastoral de Carballo 

13. Nesta Coresma, Adoración Eucarística e oración polas  

vocacións. Seguir potenciando a Adoración do Santísimo Sacra-

mento os xoves e a Campaña de adoradores. 

14. Publicacións e Novas Tecnoloxías: publicación da Xanela semanal, 

entrega do calendario parroquial 2023 e do Evanxeo de cada día 2023. E 

seguiremos apostando polas novas tecnoloxías coa Web actualizada ao 

día,  o espazo  virtual de formación, a WatXanela…. 

15. Obras e melloras 
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 Prioridades  pastorais  

 curso  2022 / 2023 



Día 3 Procesión das Antorchas na Milagrosa 

Día 4 Festa de San Ramón na Milagrosa e de Nª 
Sª de Lourdes en Xoane 

Día 5: Festa da Virxe Milagrosa: Misa solemne e 
procesión 

Día 8: Vixilia de adoración o Santísimo Sacra-
mento 

Do 7 ao 9: Festas en Oza 

Día 15: Festa da Nª Sª das Dores ás 20,30 hs Mi-
sa solemme intención Confrades 

Día 17: Comezan as reunións para programar o 
Curso 

Día 22: Comeza a matrícula dos nenos para o 
Catecismo. 

Día 24: Reunión pais e padriños Bautismo 

Do 29 ao 30: Festas en Vilela 

Día 29: Reunión do Consello Interparroquial e 
Presentación do Programa Pastoral do Curso 
2022-23 

 

Días 30, 1 e 2: Comezo do curso de catequese nos 
diversos centros 

Día 1:  Festa de San Breixo (Oza) 

Día 6: Vixilia Adoración ao Santísimo Sacramento 

Día 12: Festa Da Nª Sª do Pilar, Patrona da Garda 
Civil: Misa solemne ás 12,30 hs.  

Día 17: Comezo Curso da Escola de Formación de 
Axentes de Pastoral e cursos do Centro Social 

Do 17 ao 23: XXIV  Semana dos avós 

Día 20: Retiro espiritual 

Día 23: DOMUND: Xornada Mundial das Misións 

Día 25: Festa de San Crispín, patrono do gremio 
do calzado: Misa solemne ás 20 hs 

Día 29: Reunión Pais e padriños Bautismo 

Día 30: Misa por defuntos mes e Parroquia 
 

Día 1: Festa de todos os Santos:  ás 17:00 hs no 
cimiterio Misa e oración polos defuntos 

Día 2: Día de Defuntos:  ás 11:00 hs. Misa no Ce-
miterio. Ás 20:00 hs Funeral na igrexa parroquial 

Día 3: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacra-
mento 

Do 2 ao 10: Novena de Ánimas: remata o día 10 
co Funeral polos colaboradores e difuntos da Pa-
rroquia e Asemblea Parroquial 

Día 13: Jornada Mundial de los Pobres. Instala-
ción no Adro da Carpa de Caritas Campaña de 
Nadal. Xornadas de portas abertas as instalac-
cións de Caritas 

Día 17: Retiro espiritual 

Día 20:Festa de Cristo Rey: Clausura do Xubileo 
da Misericordia 

Día 20: Festa da Presentación de María (Sísamo) 

AXENDA – CALENDARIO PARROQUIAL 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 
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Do 18 ao 27: Novena da Milagrosa na Igrexa 
Parroquial 

Día 22: Festa de Santa Cecilia, patrona dos mú-
sicos:  Ás 20:00 hs Misa solemne 

Día 26: Reunión Pais e padriños Bautismo 
(meses decembro e xaneiro) 

Día 27: Comeza o novo Ano litúrxico: Ciclo A - I 
domingo de advento e Festa da Medalla Mila-
grosa: ás 20 hs Misa Solemne, imposición da 
Medalla  

Día 1: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacra-
mento 

Día 4: Festa de Santa Barbara en Sísamo 

Día 6: Vixilia diocesana da Inmaculada. 

Día 8: Festa da Inmaculada Concepción: Ás 
12:30 hs: Misa solemne 

Día 13: Festa de Santa Lucia:  

     Ás 13:00  hs Misa  da ONCE.   

     Ás 20:00 hs Misa Solemne 

Día 15: Retiro espiritual 

Día 17: Pregón do Nadal e recital de panxoliñas 

Día 18.-Programa Nadal para nenos e familias 

Día 22-Reunión Consello Parroquial.Entrega 
Evanxeo e Calendario 2023 

Día 24: Noiteboa.    Ás 20:00 hs Misa do Galo, 
panxoliñas e adoración o Neno Xesús  Ás 22:00 
hs, Cea solidaria de Noiteboa no Comedor so-
cial. 

Día 25: Nadal do Señor. Ás 12:30  hs: Misa so-
lemne e escenificación do Nacemento  Ás 20,00 
hs Misa por defuntos mes e Parroquia 

Días 26/27:Festa de San Estevo en Goiáns 

Día 30: Festa da Sagrada Familia: Celebración 
das bodas de prata e ouro matrimoniais 

 

Día 1: Santa María Nai de Deus: Xornada Mundial 
de oración pola Paz 

Día 5: Cabalgata de Reis e visita a Igrexa dos Reis 
Magos 

Día 6: Epifanía do Señor 

Día 8: Bautismo do Señor. Reanúdase o Catecismo 

Día12: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacramen-
to 

Día 15: Festa de San Paio en Goiáns 

Do 18 ao 25: Semana de oración pola Unidade dos 
cristiáns 

Día 19: Retiro espiritual 

Día 22: Día da Infancia Misioneira 

Día 28: Reunión Pais e padriños Bautismos 

Día 29: Misa por defuntos mes e Parroquia 

Día 31: Celebración da Penitencia 
 

Día 2: Presentación de Xesús no Templo: Día da Nai 
e do Neno: Ás 17:30 hs: Bendición dos nenos.   Ás 
20 hs: Misa da Candelaria.  Ás 20,30 hs. Vixilia de 
adoración o Santísimo Sacramento 

Día 3: Festa de San Brais.  Ás 20 hs: Misa solemne e 
bendición do Pan 

DECEMBRO 

XANEIRO 

FEBREIRO 
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Día 10: Día  do xaxún voluntario contra a fame. 
Ás 20 hs: Vixilia de oración e Cea da fame 

Día 11: Festa de Nª Sª de Lourdes. Xornada Mun-
dial do enfermo 

Día 12: Domingo: campaña contra a fame no 
mundo 

Día 16: Retiro espiritual 

Día 22: Mércores de cinza: comeza a Coresma 

Día 24: Ás 19:30 hs. Via Crucis todos  os venres 
de Coresma 

Día 25: Reunión pais e padriños Bautismo 

Día 26:  Ás 20:00 hs Misa por defuntos mes e 
Parroquia 

Día 26: Domingo I de Coresma. Reunión Xunta 
Confrarías Semana Santa 

 

Día 2: Vixilia de Adoración ao Santísimo Sacra-
mento.   

Día 8: Reunión do Consello Parroquial 

Do 13-17: Semana Vocacional: 24 horas para o 
Señor 

Día 19: Festa de San Xosé, patrón do Seminario.   

Día 11: Reunión pais e padriños Bautismos 

Día 24: Comeza o Septenario de Nª Sª das Dores 

Dia 26  Misa por defuntos mes e Parroquia 

Día 31: Nosa Sª das Dores. Misa solemne e admi-
sión de novos cofrades  

 

Día1: Pregón da Semana Santa e Recital Música 
Sacra 

Día 2: Domingo de Ramos. Publícase o Programa 
especial da SEMANA SANTA 

Día 5: Celebración Comunitaria da Penitencia 

Día 6: Xoves Santo 

Día 7: Venres Santo 

Día 8: Sábado Santo: Vixilia Pascual 

Día 9: Domingo de Pascua de Resurrección 

Día 10: Comeza a preparación para a Primeira 
Comuñón do 1 de maio 

Día 23: II Domingo de Pascua. Domingo da Divina 
Misericordia 

Día 29: Reunión pais e padriños Bautismos 

Día 30: Misa por defuntos mes e Parroquia 

 

Día 1: Festa de San Xosé Obreiro. Primeiras Co-
muñóns  

Do 1 ao 7: XXXIV Semana da Familia.  

Día 6: Celebración Comunitaria da unción dos 
enfermos e  Celebración da Confirmación 

Día 13: Festa de Nª Sª de Fátima 

Día 14: Festa de Santa Gema 

Día 21.Festa da Ascensión de Xesús. Xornada 
Mundial das comunicación  sociais 

Do 21 ao 27: Novena ao Espírito Santo 

Día 22: Festa de Santa Rita  

MARZO 

ABRIL 

MAIO 
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Día  27:  20:30 hs reunión pais e padriños Bau-
tismos 

Día 27: Vixilia de PentecostésDía 28: Domingo 
de Pentecostés e Misa por defuntos mes e Pa-
rroquia 

 

 Día 1: Comeza a catequese para Primeiras 
Comuñóns do San Xoán 

Día 4: Clausura de curso da parroquia e festa 
do catecismo 

Día 1: Vixilia de adoración o Santísimo sacra-
mento 

Día 13: Festa de San Antonio de Padua: ás 
20:30 hs Misa solemne 

Día 14:Clausura Cursos formativos inserción 
laboral 

Día 15: Comeza a Novena para as Festas patro-
nais 

Día 17: Reunión pais e padriños Bautismo 

Día 23: Festa do Sagrado Corazón de Xesús e 
de María.   Ás 20:30 hs Misa solemne 

Día 23: Celebración da Penitencia 

Día 24: Festa do patrono, San Xoán Bautista: 

     Ás 10,30 hs: Misa 1ªs Comuñóns. 

     Ás 12,30 hs: Misa solemne e Procesión 

     Ás 20:30 hs Misa por defuntos mes e Parro-
quia 

Día 25: Festa do Santísimo Sacramento:  Ás 
12,30  hs Misa solemne e Procesión 

Día 26: Festa de Nª Sª do Carme, copatrona de 
Carballo: Ás 12,30 hs Misa solemne e Proce-
sión 

Día 27: Festa do Perpetuo Socorro.   Ás 20,30 
hs Misa solemne 

Día 28: Festa de San Xudas Tadeo 

 Día 6: Vixilia de adoración o Santisimo sacra-
mento 

Día 8: Festa de San Antonio na Brea 

Día 9: Festa da Nª Sª do Socorro na Brea 

Día 16: Festa da Nª Sª do Carme en Sísamo e Oza 

Do 18 ao 20: Festas patronais en Lemaio 

Do 25 ao 27: Festa do Apóstolo Santiago: Festas 
patronaís en Sísamo 

Día 29: Reunión Pais e padriños Bautismo 

Día 29: Misa por defuntos mes e Parroquia 

 

Día 3: Vixilia de adoración ao Santisimo Sacra-
mento 

Día 5. Festa da Nª Sª da Boa Viaxe en San Cristo-
vo 

Día 6: Festa de San Cristovo.  Ás 11,00 hs: Misa 
de Primeiras Comuñóns.  Ás 12,30 hs: Misa      

solemne, Bendición do coches e Procesión 

Día 16: Festa de San Roque. Ás 20,30 hs: Misa 
solemne 

Día 24: Comeza a Novena á Milagrosa  Na Capela 
do Campo da Feira 

Día 26: Reunión pais e padriños Bautismo 
  

XUÑO 

XULLO 

AGOSTO 
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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, senon 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 unha 

das parroquias teremos 

todos os domingos a 

Santa Misa ou unha   

Celebración 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. 

  

Parroquias Unidade Pastoral  
de Carballo 

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: 12 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: 3-4 agosto 
 
Capela da Brea 
Domingos, 9:30 hs.  

San Antonio e Nª Sª do P. Socorro: 13-14 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, 11:00 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, 12:00 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: 27-28 de agosto 
San Estevo: 26-27 decembro 

 
 

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

Lourdes: 26 de agosto 
 
Igrexa parroquial de San Cristovo de Lema 
Domingos e festivos, 10:30 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, 11:30 hs.  

San Xosé : 19 Marzo 
Santa Mariña, Nª Sª do Carme; Santísimo , san Anto-
nio 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: 18-19 xullo 
Guadalupe, San Blas, San Roque e o Socorro: 5-7 
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: 15 xullo 
Apóstolo, Sacramento, Santa Ana , Sagrado Corazón e 
Socorro: 25-27 xullo 
Presentación de María: 19 novembro 
Santa Bárbara: 3 decembro 

 
Igrexa parroquial de San Miguel de Vilela 
Domingos e festivos, 9:30 hs  

San Miguel e Sacramento: 26-27 setembro 
 

Igrexa parroquial de Santa María de Ardaña 
Domingos e festivos, 11:00 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: 29 setembro 
Nosa Señora de Vilamaior: 30 setembro 



Páxina web

Matrícula online

Redes Sociais

www.parroquiadecarballo.com

Webcam para seguir as celebracións

Pantallas igrexa

Xeolocalización

Multimedia

na Parroquia de Carballo

Aplicación para móbiles

WhatXanela

Códigos QR

Entorno Virtual de Formación


