
PARROQUIA-SANTUARIO DA NOSA SRA DA
FRANQUEIRA
CURSO 2014-15

“Alégrate, chea de Gracia, o Señor está contigo”(Lc. 1,28)

OBXECTIVO XERAL DA DIOCESE
Renovar actitudes persoais e estruturas eclesiais para lograr unha
verdadeira  conversión  pastoral  ao  servizo  do  anuncio  gozoso  do
Evanxeo.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA DIOCESE
 Promover  unha  verdadeira  renovación  persoal  e  comunitaria,  que  nace  do

encontro con Xesucristo e culmina nunha vida cristiá auténtica e nunha Igrexa
máis sinxela, alegre e fraterna.

 Impulsar na nosa Igrexa de Tui-Vigo unha pastoral decididamente misioneira.

OBXECTIVOS DO CURSO PASTORAL NA PARROQUIA

Para o obxectivo 1º
1. Facilitar e poñer nas mans de todos o libro dos evanxeos e promover entre os fieis a 

lectura da Sagrada Escritura, os grupos bíblicos e a práctica da lectio Divina.
2. Fomentar nas parroquias o rezo da Liturxia das horas, especialmente nos tempos 

fortes; e outros espazos de oración comunitaria e persoal.
3. Preparar con esmero as nosas celebracións para que sexan máis vivas, participativas 

e orientadas á vida.
4. Impulsar aos laicos na parroquia: 

creando grupos de formación; 
informando e invitando a participar nas actividades diocesanas e arciprestais 
recollidas no Plan Diocesano de Pastoral: cursos, conferencias, talleres, exercicios 
espirituais, convocatorias das delegacións…; 
alentando a súa corresponsabilidade nas tarefas, consellos e grupos parroquiais 
(catequistas, Cáritas, pastoral da saúde, liturxia…) e incorporando tamén as 
xeracións máis novas.

Para o obxectivo 2º
1. Propoñer un encontro anual coas familias dos nenos bautizados recentemente.
2. Traballar a exhortación “Evangelii gaudium” cos grupos parroquiais para reforzar

o seu espírito evanxelizador.
3. Aproveitar  as  romarías  e  festas  de  tradición  popular  para  darlles  un  sentido

misioneiro e provocar nos fieis o encontro coa persoa e mensaxe de Xesucristo.
4. Velar para que os axentes de pastoral da caridade, desde a súa experiencia de fe,

acompañen  aos desfavorecidos tanto  na atención material  como na espiritual,
desde a prudencia, a capacidade de comprensión, a arte de esperar e a docilidade
do Espírito.

5. Coidado especial do primeiro anuncio: acollida cordial da persoa, encontros para
esclarecer  a  fe,  esmerada  preparación  con  homilía  de  aquelas  celebracións
(enterros, vodas, bautizos, primeiras comuñóns…) ás que acoden persoas pouco
practicantes ou non crentes.
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EVANXELIZACIÓN E FORMACIÓN
“Convido a cada cristián, en calquer lugar e situación  a renovar o seu encontro persoal
con Cristo ou, ó menos, a tomar a decisión de deixarse atopar por El” (EG 3)

o Participación na escola de catequistas arciprestal
o Convivencias e encontros para nenos e xoves: peregrinacións, convivencias, encontros.

o Organizar os camiños de peregrinación para convivencias con xoves.
o Traballar os números da Evangelii gaudium sobre a catequese.
o Encontros de oración estilo “Taizé” para os xoves.
CATEQUESE

 Catequese os sábados ás 5 da tarde e participación na Misa vespertina.
 Formación de catequistas: unha vez ó mes
 Camiños de peregrinación: 20 Dec. ; 16 feb.; 2 maio; 18 xullo; 22 agosto
 3 de xaneiro: convivencia de Nadal. 7 de marzo: convivencia de coresma

FAMILIA
“Polo bautismo recibido, cada membro do Pobo de Deus converteuse en discípulo misioneiro” EG. 119

 Encontro de Matrimonios Caná: Impulsar os encontros con matrimonios xoves 
 Presentación e bendición dos nenos o domingo 8 de febreiro ás 5 da tarde
 Día das familias na novena da Virxe da Franqueira o día 4 de setembro

GRUPO DE BIBLIA “NOSA SEÑORA DA FONTE DA FRANQUEIRA”
“Toda  a  evanxelización  está  fundada  sobre  a  Palabra,  escoitada,  meditada,  vivida,  celebrada  e
testemuñada. As sagradas escrituras son fonte de evanxelización”. (EG 174)

o Afianzar o grupo de biblia e propoñer a participación a novos membros
o Animar que os membros do grupo exerzan o servicio das lecturas nas celebracións
o Repartir entre as familias os libros do Evanxeo do día
Calendario:
 Reunión: Primeiro sábado de mes ás 7 da tarde
 11 de outubro; 8 de novembro; 6 de decembro; 10 de xaneiro; 7 de febreiro; 7 de marzo; 1 de

abril; 2 de maio; 6 de xuño; 4 de xullo.
 Celebracións especiais: Adv.: 6 de dec.; Nadal: 3 de Xan.; Coresma: 7 de mar; Pascua: 11 de

abril.

ACOLLIDA E ATENCIÓN ÓS PEREGRINOS
“Na piedade popular, por ser froito inculturado do Espírito, vive unha forza evanxelizadora” (EG 126)

o Impulsar a construcción dun albergue de peregrinos, duchas e vestiarios.
o Atención ós grupos de peregrinos para a acollida, oración e bendición.
o Acollida dos grupos de excursións con explicacións e proxección do vídeo sobre a Franqueira.
o Preparación dun tríptico informativo sobre o Santuario da Franqueira.

VIDA LITÚRXICA E ESPIRITUAL
“A Igrexa evanxeliza e se evanxeliza a si mesma coa beleza da liturxia, a cal é celebración da
actividade evanxelizadora e fonte dun renovado impulso donativo” EG 24

o Coidado das celebracións, en especial, da homilía.
o Uso das pantallas nas celebracións para unha maior participación.

o Preparación das celebración litúrxicas, sobre todo das Romarías e peregrinacións.
o Favorecer momentos de oración persoal en silencio: retiros, Exposición do Santísimo, Liturxia das Horas
o Animar a celebración do sacramento da Penitencia son folletos que faciliten o exame e a celebración
o Animación dos lectores e monitores das celebracións litúrxicas.
o Participación dos grupos parroquiais nas Novenas da Virxe.
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Celebracións e actividades
 Celebración da Eucaristía: mércores ás 6 da tarde, sábados ás 6 da tarde  e domingos ás 11

da mañá e 5 da tarde. O día 8 de cada mes Misa Solemne en Honor da Virxe, ás 12 da mañá
e ás 6 da tarde, excepto se é domingo.

 Penitencia:  mércores,  sábados  e  domingos,  e  sempre  que  se  solicita.  Celebracións  no
advento e coresma. Ter en conta o privilexio da Indulxencia plenaria da Basílica de Santa María a Maior de
Roma.

 Grupo de cadea de oración na casa envío por internet e en papel
 Festividades e Romarías, sobre todo Pascuillas e Setembro 
 Retiro mensual

Exposición do Santísimo os domingos seguintes ó 8 de cada mes, despois da Misa das 5 da tarde.
Este ano centrarse sobre a Conversión con textos da Evangelii gaudium.

 Peregrinacións e encontros:
XI Subida á montaña (sábado 1 de agosto)
XII Peregrinación do Rosario (sábado 24 de outubro )

GRUPO CORAL “NOSA SEÑORA DA FRANQUEIRA”
“A ledicia do Evanxeo que enche a vida da comunidade dos discípulos é unha ledicia misioneira” EG 21

o Preparación de celebracións especiais.
o Animar a que se incorporen novos membros.
o Favorecer a formación bíblico-litúrxica

Calendario
 Ensaios os martes ás 7 da tarde.
 3 de xaneiro: convivencia de Nadal
 7 de marzo: convivencia de coresma

CARIDADE
“Cada  cristián  e  cada  comunidade  están  chamados  a  ser  instrumentos  de  Deus  para  a
liberación e promoción dos pobres” EG 187

o Formación do grupo de cáritas interparroquial “Nosa señora da Franqueira”
o Traballar os números da EG sobre a dimensión social da evanxelización.
o Asumir as tarefas propias do grupo entre os seus membros.
o Comezar os traballos de preparación dun local para cáritas.
o Atención ás urxencias dos usuarios de Cáritas.
o Colecta do 1º domingo de mes para Cáritas
o Animar a colaboración co terceiro mundo (colectas, en especial a da festa dos Poxos)

Actividades
 Reunión quincenal deCcáritas para a formación, oración e actividades.
 Reparto de alimentos: 1ª semana de mes.
 Campañas de sensibilización

ENFERMOS E MAIORES
“Todos os cristiáns estamos chamados a coidar ós máis fráxiles da terra” EG 209

Visita mensual ós enfermos e ás residencias de anciáns e hospitais.
Día do enfermo: na campaña mundial e no domingo anterior ó 8 de setembro
Encontros Betania para enfermos 

 Últimos domingos de mes despois da Misa de  5 da tarde
 Exposición do Santísimo.
 Tema: A enfermidade, tempo de evanxelización.

Contacto co servicio de atención no loito e na enfermidade dos Camilos (Madrid)
Animar a colaboración coa Peregrinación a Lourdes que organiza a Hospitalidade Diocesana.
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CALENDARIO DO CURSO PASTORAL. 2014-15

Outubro 2014 
Nos domingos: rezo do Rosario
19: DOMUND
25:XII Peregrinación do Rosario 

Novembro 2014
1-2: Todos os Santos e fieis defuntos
6-14: Novena de Ánimas
15: Acto de Ánimas
16: Día da Igrexa Diocesana
30: Comezo do Advento

Decembro 2014
1: Dedicación da SI Catedral de Tui
4: Santa Bárbara
8: Inmaculada Concepción. 
Convivencia dos peregrinos a Lurdes. 
13: Santa Lucía.
20: peregrinación da Esperanza
21: Bendición das imaxes do neno Xesús
25: Nacemento do Noso Señor
28: Sagrada Familia. 

Renovación dos matrimonios. 

Xaneiro 2015
1: Santa María Nai de Deus. Xornada pola paz
3: Convivencia de Nadal
6: Epifanía do Señor. 
15: San Amaro/ 17: San Antón
24: Cerco de San Sebastián. Bendicións
18-25: Oración pola unidade dos cristiáns
25: Infancia misioneira
31: Día da Vida Consagrada

Febreiro 2015
8: Presentación do Señor. Bendición e 
presentación dos nenos á Virxe na Misa das 5 
da tarde. 
3: San Brais. Bendición do Pan
8: Campaña contra a fame.
11: Nosa Sra. Lourdes.
16: Peregrinación da fe
18: Mércores de cinsa. Comeza a Coresma. 
Os domingos rezo do Vía Crucis.

Marzo 2015
7: Retiro de Coresma
19: San Xosé. Campaña do Seminario
21: San Benito
25: Anunciación. Xornada Pro vida
29: Domingo de Ramos. 

Abril 2015
2-5: Triduo Santo. Pascua do Señor
Os domingos rezo do Vía Lucis
7-9: Xornadas Bíblicas
13: San Telmo. Patrón da Diocese

26: Xornada de oración polas vocacións

Maio 2015
Nos domingos: rezo do Rosario
1: San Xosé Obreiro
2: Peregrinación caridade
10 de maio: Pascua do enfermo
13: Virxe de Fátima
16-23: Novena das Pascuillas.
23: Encontro diocesano de catequistas
24: Pentecostes, Día do Apostolado Segrar.
25: Romaría das Pascuillas

Xuño 2015
7:  Santísimo Corpo e Sangue de Cristo. Día da 
Caridade. 
12: Sagrado Corazón de Xesús. Xornada de 
oración polos sacerdotes.
13: Inmaculado Corazón de María

Xullo 2015
Meses de xullo e agosto, de luns a venres, Misa 
ás 8 da tarde.
11: San Benito
16: Virxe do Carme
18: Peregrinación da Igrexa
25: Santiago Apóstolo. 
Días dos misioneiros da Diocese
26:Día dos maiores

Agosto 2015
2:XI peregrinación  ó Coto da Vella
5: Basilica de Santa María a Maior de Roma
15: Asunción da Virxe. VII certame de Música 
antigua
22: Peregrinación Oración
29: VII Peregrinación nocturna de xóvenes

Setembro 2015
30 agos- 7. Novena á Virxe da Franqueira
4: Día das familias
5: Funeral polos devotos
5: Día dos nenos
6: Día dos enfermos
7: Procesión das Antorchas
7-8-9: Romaría da Franqueira
 Natividade da Virxe María
Do9- 30: De luns a sábado Misa ás 6 da tarde.
20: Romaría dos Poxos. Recollida de 
alimentos 

Outubro 2015
Nos domingos: rezo do Rosario
18: DOMUND
12-17: VI Peregrinación a Lourdes.
24:XIII Peregrinación do Rosario
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