Semana Santa
2019

“Padre,
Alegría, é a Pascua
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Cantade, é festa, chegou a Pascua. Gritade: Aleluia!, Alegría! porque Xesús vive, resucitou.
Pódelo atopar cada domingo na festa que celebramos
os cristiáns, na eucaristía, na Palabra que nos regala
e na comunidade ao reunirnos todos.

en tus manos
encomiendo
mi espíritu”
(Lc. 23, 46)

É a Pascua, o paso de Deus polo noso mundo, curando
as feridas, sementando esperanza, ten cara de necesitado, achégasenos mendigando pan ou compañía.
Aleluia, alegría, Cristo vive, resucitou Xesús, connosco
camiña.

carballo
www.parroquiacarballo.com

Actos previos a Semana Santa
5 ao 12
abril

19,30 hs: Septenario de Nosa Señora das Dores

12
abril

Venres de Dores
20:00 hs. Misa de Nª Sª das Dores e admisión de novos
confrades

13
abril

12:00 hs Celebración da Penitencia para confirmandos e
nenos do Catecismo
20:00 hs Pregón de Semana Santa
Pregón de Semana por Luis García Fernández e recital de
Música Sacra: Coral de Bergantiños, Coro de voces brancas, Orquestra de Corda do Conservatorio de Carballo e
Coro Diapasón de Ferrol

Actos de Semana Santa
14
abril

Domingo de Ramos
12:00 hs. no adro da igrexa de Carballo: Bendición de ramos, procesión do paso do Santo Cristo da Paz
(Borriquiña) ata San Cristovo, e alí Misa de Ramos.
12:30 hs. Misa na igrexa parroquial

15
abril

Luns Santo
20:30 hs. Via Crucis

16
abril

Martes Santo
20.30 hs. Misa polos confrades falecidos e Oración de
todos os membros das Confrarías

17
abril

Mércores Santo
20:00 hs. Celebración Comunitaria da Penitencia
(confesións)

18
abril

Xoves Santo
19:00 hs. Misa da Cea do Señor (lavatorio pés) na igrexa
parroquial
22:00 hs. Via Crucis (saída da Capela da Milagrosa)
23:00 hs. Hora Santa

19
abril

Venres Santo
09,00 hs. Via Crucis
19,30 hs. Celebración da Paixón e Adoración da Cruz
21:00 hs. Procesión coas imaxes do Cristo da Mocidade,
Santo Cristo da Milagrosa, Santo Enterro (San Cristovo),
e Nª Sª das Dores
Rematará na praza do concello cunha oración conxunta.

20
abril

Sábado Santo
23:00 hs. Solemne Vixilia Pascual

21
abril

Domingo de Pascua
12:30 hs. Misa de Pascua de Resurrección e bautismos

5
maio

II Domingo de Pascua. Domingo Divina Misericordia
12:30 hs. Ofrenda floral e oración ante a imaxe Mater
Misericordiae do adro parroquial

Sacramento da Penitencia
“Confesar os pecados mortais ao menos unha vez ao ano” (2º Mandamento da Igrexa)
Celebración Comunitaria: mércores 17 ás 20:00 hs.
Durante toda a semana haberá confesores dispoñibles na Capela do
Perdón que habilitamos na igrexa parroquial.
Arranxamos os dous confesonarios para poder confesarse con comodidade, respectando o silencio e a intimidade. Unha mesa-camilla
para a “acollida e a escoita…” con materiais para un exame de
conciencia.
Comuñón aos enfermos
Rogamos nos avisen dos enfermos e maiores que non poden saír da
casa para levarlles a Comuñón Pascual.
Costaleiros
Se queres facerte confrade ou colaborar coma costaleiro axudando a
portar algunha das imaxes na Procesión do Venres Santo, podes informarte no Despacho Parroquial ou a través do teléfono 981756726
ou do correo electrónico:
parroquiacarballo@archicompostela.org

