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Vivir a Semana Santa é reflexionar nos misterios 
da Paixón e Morte de Xesús, é revivir a última 
semana de Cristo na terra e celebrar a súa Morte 
e Resurrección, que é primicia da nosa. 
 
Xunto aos que nos visiten, gozaremos do noso 
patrimonio artístico e cultural. 
 
Acompañados polo sonar dos tambores, os 
costeleiros reviven a imaxinaría polas rúas do noso 
pobo, como un acontecemento histórico e de FE.  
 
 

                     Irmán Maior  
Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor  
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O Venres de Dores ou Venres de Paixón, é o venres 
anterior ao Domingo de Ramos, comprendido dentro 
da última semana da Coresma, coñecida pola Igrexa 
como Semana de Paixón. Nalgunhas rexións este día 
é considerado como o inicio da Semana Santa ou Se-
mana Maior, ao comezar neste as procesións. 
Os católicos manifiestan o seu fervor relixioso na 
celebración das Dores da Nosa Señora, incluíndo por 
exemplo na liturxia da Misa a secuencia do Stabat 
Mater. 
Nalgúns lugares denomínase Venres de Concilio, o 
cal é tomado como día de xaxún e abstinencia, que-
dando proscrito o consumo de carnes. 
 

Historia dunha festividade: 

O Venres de Dores, conmemora os sufrimientos da 
Nai de Cristo durante a Semana Santa. 
O Concilio Vaticano II considerou, dentro das diver-
sas modificacións ao calendario litúrxico, suprimir as 
festas consideradas "duplicadas", esto é, que se cele-
bren dúas veces nun mismo ano; por eso a festa pri-
mixenia das Dores da Nosa Señora o venres antes do 
Domingo de Ramos foi suprimida, sendo reemplaza-
da pola moderna festa da Nosa Señora das Dores o 
15 de setembro. 
A pesar diso, a Santa Sede contempla que, nos luga-
res onde se atope fervorosamente fecunda a devo-
ción ás Dores de María, éste día pode celebrarse sen 
ningún inconvinte con todas as prerrogativas que lle 
son propias. 

27 de Marzo - Virxe das Dores 
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O Venres de Dores ou Venres de Paixón, é o venres 
anterior ao Domingo de Ramos, comprendido dentro 
da última semana da Coresma, coñecida pola Igrexa 
como Semana de Paixón. Nalgunhas rexións este día 
é considerado como o inicio da Semana Santa ou Se-
mana Maior, ao comezar neste as procesións. 
Os católicos manifiestan o seu fervor relixioso na 
celebración das Dores da Nosa Señora, incluíndo por 
exemplo na liturxia da Misa a secuencia do Stabat 
Mater. 
Nalgúns lugares denomínase Venres de Concilio, o 
cal é tomado como día de xaxún e abstinencia, que-
dando proscrito o consumo de carnes. 
 

Historia dunha festividade: 

O Venres de Dores, conmemora os sufrimientos da 
Nai de Cristo durante a Semana Santa. 
O Concilio Vaticano II considerou, dentro das diver-
sas modificacións ao calendario litúrxico, suprimir as 
festas consideradas "duplicadas", esto é, que se cele-
bren dúas veces nun mismo ano; por eso a festa pri-
mixenia das Dores da Nosa Señora o venres antes do 
Domingo de Ramos foi suprimida, sendo reemplaza-
da pola moderna festa da Nosa Señora das Dores o 
15 de setembro. 
A pesar diso, a Santa Sede contempla que, nos luga-
res onde se atope fervorosamente fecunda a devo-
ción ás Dores de María, éste día pode celebrarse sen 
ningún inconvinte con todas as prerrogativas que lle 
son propias. 

PERCORRIDO 

Rúa Igrexa, Avda. de Galicia, Rúa Trincherpe rematando a 
mesma na Praza de España. 

Procesión Virxe das Dores 

Procesión Virgen de los Dolores  
 

Celebramos o misterio da participación da Virxe Nai Dorosa 
na Paixón e Morte do seu Fillo. 

20:00 h. Misa na honra da Virxe e na memoria dos  
confrades falecidos. 

A procesión sairá da Igrexa Parroquial ás 20:30 h. 
 

Banda de Tambores Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor.  
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29 de Marzo — Domingo de Ramos 

 

 

 
Para os cristianos, o Domingo de Ramos é o primeiro 
día da Semana Santa , período en que conmemoran a 
Paixón, Morte e Resurrección de Xesucristo. Iníciase 
rememorando a Entrada de Xesús en Xerusalén. A 
data de celebración varía cada ano, sempre no en-
torno dos meses de marzo e abril. 
 

LIiturxia do Domingo de Ramos: 

 
As ceremonias litúrxicas dese día comezan coa bendi-
ción das palmas e ramas de olivo e laurel que levan 
nas súas mans os fieis, rememorando o pasaxe 
evanxélico. Durante a cerimonia da misa dase lectura 
ao relato completo e dramatizado da Paixón. Para 
darlle maior forza, adoitan facelo tres personas: un (o 
sacerdote celebrante) lerá as partes de Cristo, outro 
(o Sanedrín) lerá as líñas dos demáis persoaxes e un 
terceiro (o Cronista) fará de narrador. 
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Procesión Entrada en Xerusalén 

Procesión Entrada en Jerusalén  
 

Celebramos a entrada triunfal de Xesús en Xerusalén na que 
o pobo elóxiao como Rei con palmas e ramos de olivo. 

Procesión 11:15 h.   Misa 12:00 h. 
 

Banda de Tambores Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor. 

PERCORRIDO 

A procesión sairá da Praza de España percorrendo a Rúa 
Trincherpe, Avda. de Galicia, Rúa Igrexa e Igrexa Parroquial. 
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O Luns Santo é o segundo dos días da Semana Santa, 
cuxo comezo ten lugar o Domingo de Ramos, e du-
rante o cal os cristiáns conmemoran a Paixón,  Morte 
e Resurrección de Xesús.  
 
 

Liturxia do Luns Santo: 

 
A diferenza doutros días da Semana Santa que con-
tan con ceremonias singulares, na la Igrexa Católica 
o Luns Santo continúa a celebración normal da misa. 
Durante ésta, o Evanxeo que é proclamado , reflexa o 
pasaxe da Unción en Betania na casa de Lázaro, na 
que unha das irmáns déste, María úrxao con custo-
sos perfumes.  
 

 

30 de Marzo - Luns Santo 
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Co Martes Santo continúan as celebracións da Semana 
Santa, que conforme van achegándose os días dos prin-
cipais cultos (Xoves e Venres Santo) seguen a súa refle-
xión acerca de diversos pasaxes da Paixón, Morte e Re-
surrección de Xesús. 

 

LITURXIA DO MARTES SANTOS 

No Evanxeo do Martes Santo, Xesús anticipa ós discípu-
los a traición de Xudas e as Negacións de San Pedro. A 
celebración da Semana Santa continúa en numerosos 
pobos e cidades coa organización das procesións. En 
Porto do Son organízase o Vía Crucis. 

31 de Marzo - Martes Santo 
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VIACRUCIS 

 

Viacrucis significa «Camiño da cruz» e refírese ás 
diferentes etapas ou momentos vividos por Xesucris-
to dende o momento en que foi aprehendido ata a 
súa crucifixión e sepultura.  
A expresión úsase tamén comunmente para expresar 
todo tipo de dificultades que se presentan na vida 
cando se queren alcanzar certos obxectivos. 
"Vía Crucis" latín de "Camiño da Cruz". Tamén coñe-
cido como "Estacións da Cruz" e "Vía Dolorosa". Trá-
tase dun acto de piedade, un camiño de oración que 
busca coa meditación da paixón e morte de Xesucris-
to no seu camiño ao Calvario.  

 
 
 

REALIZACIÓN E ACTUALIZACIÓN 

 

O costume é facer un percorrido grupal que pode ter 
lugar dentro do templo ou polas rúas, deténdose en 
cada estación e facendo unha oración en cada unha, 
(unha lectura dalgunha pasaxe do evanxeo e tamén 
un canto). É costume esta práctica nos venres de co-
resma, mesmo en toda ela. 
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Procesión 22:00 h. 
 

Banda de Tambores Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor. 

PERCORRIDO 

Saída da Capela da Atalaia percorrendo a Rúa da Roda, Tvsía 
Moullón, Praza de Rosalía, Fernando Fariña, Praza de España, 

Camiño Novo, Campo da Atalaia e Capela da Atalaia. 

Procesión do Vía Crucis 

Procesión del Vía Crucis 
  

Devoción centrada nos misterios dolorosos de Cristo, que se 
meditan e contemplan camiñando e deténdose nas estacións 
que, do Pretorio ao Calvario representan os episodios máis 
notables da Paixón. 
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A primera parte de la Semana Santa chega á súa fin 
coa celebración do Mércores Santo. 
O Mércores Santo marca o final da Coresma e o  co-
mezo da Pascua. O Mércores Santo é o día en que se 
reúne o Sanedrín, o tribunal relixioso xudeo, para 
condenar a Jesús. 
 

 

CELEBRACIÓN DO MÉRCORES SANTO 

 
O mércores Santo é o último día da Pre-Pascua, os 
pasos e procesións reflicten o aumento do dramatis-
mo.  
O mércores Santo marca o final da Coresma e o co-
mezo da Pascua, a partir de hoxe comezan os días 
máis importantes para a relixión cristiá. 
É o primeiro día de luto da Igrexa, con isto chégase á 
fin da Coresma, anticípase o Xoves Santo e entramos 
no corazón da Semana Santa. 

 
A primeira parte da Semana Santa cristiá chega á 
súa fin coa celebración deste día. Ata este día o que 
se celebrou denomínase tamén Pre-Pascua. 

 

 
 
 O Xoves Santo, celébrase o xoves anterior ao Do-
mingo de Resurrección, no transcurso da Semana 
Santa. É o primeiro día do Triduo Pascual. Neste día 
a Igrexa Católica conmemora a institución da Euca-
ristía na Última Cea de Xesús.  
 

LITURXIA DO XOVES SANTO 

Neste día ten lugar a chamada Misa Crismal, que é 
presidida polo Bispo e concelebrada polo seu presbi-
terio. Nela conságrase o Santo Crisma e bendícense 
os óleos, que se empregarán na administración dos 
principais sacramentos.  
 
Para esta celebración invítase encarecidamente os 
fieis para que reciban o sacramento da Eucaristía. 
 
Dentro dos oficios do día, adquire un destacado 
simbolismo o lavatorio de pés que realiza o sacerdo-
te e no que recorda o xesto que realizara Xesús an-
tes da Última Cea cos seus apóstolos. Finalizados os 
oficios vespertinos, o Santo Sacramento trasládase 
do Sagrario ao chamado "Altar da reserva", un altar 
efémero que se coloca ex-profeso para esta celebra-
ción, quedando o Sagrario aberto. Igualmente, o al-
tar é despoxado de todo tipo de ornamento.  
Durante a noite mantense a adoración do Santísimo 
no "Altar da reserva", celebrándose a chamada "Hora 
Santa. Dende hai uns anos, a Igrexa Católica conme-
mora o Xoves Santo, o chamado Día do Amor Fra-
terno.  

1 de Abril — Mércoles Santo 
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A primera parte de la Semana Santa chega á súa fin 
coa celebración do Mércores Santo. 
O Mércores Santo marca o final da Coresma e o  co-
mezo da Pascua. O Mércores Santo é o día en que se 
reúne o Sanedrín, o tribunal relixioso xudeo, para 
condenar a Jesús. 
 

 

CELEBRACIÓN DO MÉRCORES SANTO 

 
O mércores Santo é o último día da Pre-Pascua, os 
pasos e procesións reflicten o aumento do dramatis-
mo.  
O mércores Santo marca o final da Coresma e o co-
mezo da Pascua, a partir de hoxe comezan os días 
máis importantes para a relixión cristiá. 
É o primeiro día de luto da Igrexa, con isto chégase á 
fin da Coresma, anticípase o Xoves Santo e entramos 
no corazón da Semana Santa. 

 
A primeira parte da Semana Santa cristiá chega á 
súa fin coa celebración deste día. Ata este día o que 
se celebrou denomínase tamén Pre-Pascua. 

 

 
 
 O Xoves Santo, celébrase o xoves anterior ao Do-
mingo de Resurrección, no transcurso da Semana 
Santa. É o primeiro día do Triduo Pascual. Neste día 
a Igrexa Católica conmemora a institución da Euca-
ristía na Última Cea de Xesús.  
 

LITURXIA DO XOVES SANTO 

Neste día ten lugar a chamada Misa Crismal, que é 
presidida polo Bispo e concelebrada polo seu presbi-
terio. Nela conságrase o Santo Crisma e bendícense 
os óleos, que se empregarán na administración dos 
principais sacramentos.  
 
Para esta celebración invítase encarecidamente os 
fieis para que reciban o sacramento da Eucaristía. 
 
Dentro dos oficios do día, adquire un destacado 
simbolismo o lavatorio de pés que realiza o sacerdo-
te e no que recorda o xesto que realizara Xesús an-
tes da Última Cea cos seus apóstolos. Finalizados os 
oficios vespertinos, o Santo Sacramento trasládase 
do Sagrario ao chamado "Altar da reserva", un altar 
efémero que se coloca ex-profeso para esta celebra-
ción, quedando o Sagrario aberto. Igualmente, o al-
tar é despoxado de todo tipo de ornamento.  
Durante a noite mantense a adoración do Santísimo 
no "Altar da reserva", celebrándose a chamada "Hora 
Santa. Dende hai uns anos, a Igrexa Católica conme-
mora o Xoves Santo, o chamado Día do Amor Fra-
terno.  

2 de Abril — Xoves Santo 
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Procesión do Ecce-Homo 

Procesión del Ecce-Homo  
 

Recordamos a Última Cea de Xesús, onde ficou con nós 
no pan e no viño e deixounos o seu corpo e o seu sangue.  

Misa 18:00 h.    Procesión 18:30 h. 
 

Banda Santiago. 

PERCORRIDO 

Sairá a procesión da Igrexa parroquial percorrendo: Rúa Igrexa, 
Rúa Castelao, Praza Nova, Praza de España, Fernando Fariña, 

Praza de Rosalía, Tvsía Moullón, Rúa da Roda e subida á  
Capela pola  Rúa Campo da Atalaia. 
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Hora Santa 

Hora Santa 

 
 

Ás 23:00 h., na Igrexa Parroquial. 
 
Celebramos a Hora Santa vivindo a noite de oración na 
Horta dos Olivos. 
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O Venres Santo é unha das principais celebra-
cións da relixión cristiá, dentro da denominada 
Semana Santa. Este día conmemórase a Morte de 
Xesús. 

 
 

LITURXIA DO VENRES SANTO 

 
Na relixión católica seguindo unha antiquísima 
tradición, neste día non se celebra a Eucaristía e 
venérase a Cruz. Nos oficios do día conmemórase 
dun xeito sobrio e solemne a Paixón de Cristo. 
Lese o relato completo da Paixón segundo San 
Xoán, en cuxa lectura participan varias persoas. 
Logo teñen lugar as peticións, feitas hoxe de xeito 
solemne pola Igrexa, o Papa, os clérigos, fieis, go-
bernantes e mesmo polos non católicos, os xu-
deus e os ateos. Despois ten lugar a veneración da 
Árbore da Cruz, na cal se descobre en tres etapas 
o crucifixo para a veneración de todos. Rematada 
esta parte, procédese a distribuír a Comuñón aos 
fieis coas Sagradas Formas reservadas no monu-
mento o día anterior, ou sexa, Xoves Santo. 
O Venres Santo é o único día do calendario litúr-
xico católico onde non se celebra a Misa, como 
loito pola morte do Señor.  

3 de Abril — Venres Santo  
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Procesión do Santo Encontro 

Procesión del Santo Encuentro 
 

Revivimos a Paixón do Noso Señor, a súa Paixón, flaxela-
ción, coroación de espiñas, o seu camiño ao Calvario e a 
Crucifixión. 

A escenificación realizarase na Praza de España ás 11:00 h. 
En caso de choiva, na Igrexa Parroquial. 

 
Predica: Don Joaquín Rial Chaves (Sacerdote). 

 
Banda de Tambores Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor. 

PERCORRIDO 

Dende a Praza de España hacia Fernando Fariña, Pza. de Rosa-
lía, Tvsía Moullón, Rúa da Roda e subida á Capela pola Rúa do 

Campo da Atalaia. 
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Desencravo 

Desenclavo 
 

Conmemorámolo coa Cerimonia do Desprendemento da 
Cruz e a continuación o Santo Enterro. 

 

Liturxia e Desencravo: 18:00 h. 
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Procesión do Santo Enterro 

Procesión del Santo Entierro 
 

Xunto coa súa nai, a Virxe, e o discípulo Xoán, reviviremos o 
traslado do corpo de Xesús cara o sepulcro. 

 

Procesión 18:30 h. 
 

Banda de Brión. 

PERCORRIDO 

Sairá da Igrexa Parroquial, Rúa Igrexa, Avda. de Galicia, Rúa 
da Roda e subida á Capela pola Rúa Campo da Atalaia. 
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O Sábado Santo (denominado ata o Concilio Vaticano 
II Sábado de Gloria) é o terceiro día do Triduo Pas-
cual, que conclúe coas segundas Vésperas do Domin-
go de Resurrección culminando así para os cristiáns a 
Semana Santa. Tras conmemorar o día anterior a mor-
te de Cristo na Cruz, espérase o momento da Resu-
rrección. É a conmemoración de Xesús no sepulcro e 
o seu Descenso ao Abismo.  
Unha vez anoiteceu, ten lugar a principal celebración 
cristiá do ano: a Vixilia Pascual. 
 
 

                                 SIGNIFICADO 

"Foi crucificado, morreu e foi sepultado. Descendeu 
aos infernos. Ao terceiro día resucitou de entre os 
mortos, subiu aos ceos e está sentado á dereita de 
Deus, Padre Todopoderoso... ". Estas palabras perten-
cen ao Credo, profesión de fe da Igrexa Católica. Re-
collen a doutrina da igrexa, acerca do tempo en que 
Xesucristo morrera na Cruz e non había aínda Resuci-
tado, que é o momento que se conmemora este día. 
Son os días da sepultura de Xesús e do seu descenso 
ao lugar dos mortos, é dicir, do seu extremo abaixa-
mento para liberar os que moraban no reino da mor-
te. 
Este é o día de espera litúrxica por excelencia, de es-
pera silenciosa xunto ao sepulcro que se manifesta 
non só na ausencia de celebracións ou símbolos visi-
bles nas igrexas: o altar está nu, as luces apagadas. 
Culmina coa Vixilia Pascual, xa anoitecido o día.  

 

Procesión da Virxe da Soedade 

Procesión de la Virgen de la Soledad  
 

Acompañaremos en oración e en silencio a Soedade da Virxe 
Nai na amarga dor que sentiu cando o corpo do seu querido 
Xesús baixou da Cruz e colocado no seu regazo. 

Procesión 23:00 h. 
 

Banda de Tambores Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor 
e Banda de Brión 

PERCORRIDO 

Sae a procesión da Capela da Atalaia, Rúa Atalaia, Camiño 
Novo, Praza de España (tradicional canto da Salve ante a 

Virxe Dorosa), Rúa Trincherpe, Avda. de Galicia,  
Rúa da Igrexa e Igrexa parroquial. 
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O Sábado Santo (denominado ata o Concilio Vaticano 
II Sábado de Gloria) é o terceiro día do Triduo Pas-
cual, que conclúe coas segundas Vésperas do Domin-
go de Resurrección culminando así para os cristiáns a 
Semana Santa. Tras conmemorar o día anterior a mor-
te de Cristo na Cruz, espérase o momento da Resu-
rrección. É a conmemoración de Xesús no sepulcro e 
o seu Descenso ao Abismo.  
Unha vez anoiteceu, ten lugar a principal celebración 
cristiá do ano: a Vixilia Pascual. 
 
 

                                 SIGNIFICADO 

"Foi crucificado, morreu e foi sepultado. Descendeu 
aos infernos. Ao terceiro día resucitou de entre os 
mortos, subiu aos ceos e está sentado á dereita de 
Deus, Padre Todopoderoso... ". Estas palabras perten-
cen ao Credo, profesión de fe da Igrexa Católica. Re-
collen a doutrina da igrexa, acerca do tempo en que 
Xesucristo morrera na Cruz e non había aínda Resuci-
tado, que é o momento que se conmemora este día. 
Son os días da sepultura de Xesús e do seu descenso 
ao lugar dos mortos, é dicir, do seu extremo abaixa-
mento para liberar os que moraban no reino da mor-
te. 
Este é o día de espera litúrxica por excelencia, de es-
pera silenciosa xunto ao sepulcro que se manifesta 
non só na ausencia de celebracións ou símbolos visi-
bles nas igrexas: o altar está nu, as luces apagadas. 
Culmina coa Vixilia Pascual, xa anoitecido o día.  

4 de Abril — Sábado Santo 
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O Domingo de Resurrección ou Domingo de Gloria, 
os cristiáns celebramos a Resurrección de Xesucristo 
tras ser Crucificado. Ten lugar como culminación da 
Semana Santa e nel ábrese un novo período litúrxico: 
a Pascua de Resurrección. O Domingo de Resurrec-
ción celébrase o primeiro domingo despois da 
primeira lúa chea de primavera.  

 
 
 

LITURXIA DO DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 
O Domingo de Resurrección ou de Pascua é a festa 
máis importante para todos os cristiáns, que conme-
moran a Resurrección de Xesús, o feito que dá senti-
do a toda a súa relixión. Cristo triunfou sobre a mor-
te e con isto abriu as portas do Ceo aos crentes. Na 
Misa dominical recórdase dun xeito especial. Acénde-
se o Cirio Pascual que representa a luz de Cristo Re-
sucitado e que permanecerá acendido ata o día da 
Ascensión, cando se conmemora a suba de Xesús ao 
Ceo.  

 

Vixilia Pascual 

Vigilia Pascual 

Recórdase o día que pasou entre a Morte e a Resurrección 
de Xesús. Acostúmase a bendicir o lume e a auga en sinal 
da Resurrección de Cristo. 

Liturxia 20:00 h. 
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O Domingo de Resurrección ou Domingo de Gloria, 
os cristiáns celebramos a Resurrección de Xesucristo 
tras ser Crucificado. Ten lugar como culminación da 
Semana Santa e nel ábrese un novo período litúrxico: 
a Pascua de Resurrección. O Domingo de Resurrec-
ción celébrase o primeiro domingo despois da 
primeira lúa chea de primavera.  

 
 
 

LITURXIA DO DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 
O Domingo de Resurrección ou de Pascua é a festa 
máis importante para todos os cristiáns, que conme-
moran a Resurrección de Xesús, o feito que dá senti-
do a toda a súa relixión. Cristo triunfou sobre a mor-
te e con isto abriu as portas do Ceo aos crentes. Na 
Misa dominical recórdase dun xeito especial. Acénde-
se o Cirio Pascual que representa a luz de Cristo Re-
sucitado e que permanecerá acendido ata o día da 
Ascensión, cando se conmemora a suba de Xesús ao 
Ceo.  

5 de Abril—Domjngo de Resurrección 
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  EXPOSICIÓN das IMAXES 
 

Dende o 21 de Marzo ao 5 de Abril, 

de Martes a Domingo. 
 

Horario de:   

10:30 a 14:00 h. e de 18:30 a 21:00 h. 
 

Lugar: Capela da Atalaia. 

 

 

 
 
 

Procesión de Xesús Glorioso 

Procesión de Jesús Glorioso 
 

É o día máis importante e máis alegre para todos nós, os 
católicos, xa que Xesús venceu a morte e deunos a vida. 

Procesión 11:00 h.     Misa 12:00 h. 
 

   Banda de Caldas de Reis. 

PERCORRIDO 

Sae a procesión da Capela da Atalaia, Campo da Atalaia, Cami-
ño Novo, Pza. de España (onde terá lugar o Encontro de Re-
surrección), Rúa Trincherpe, Avda. de Galicia, Rúa Igrexa e 

Igrexa Parroquial. 
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  EXPOSICIÓN das IMAXES 
 

Dende o 21 de Marzo ao 5 de Abril, 

de Martes a Domingo. 
 

Horario de:   

10:30 a 14:00 h. e de 18:30 a 21:00 h. 
 

Lugar: Capela da Atalaia. 
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Cultos na Igrexa de San Vicente de Noal  

27 de Marzo                               Hrs. 

Venres de Dores 20,00 Misa e Procesión da V. das Dores 

29 de Marzo                            

11,15 Procesión de Ramos Domingo de Ramos  

12,00 Liturxia de Ramos 

31 de Marzo                            

Martes Santo 22,00  Via Crucis 

1 de Abril                            

Mércores Santo 18,00 Precepto Pascual 

2 de Abril                            

Xoves Santo  10 a 13 Precepto Pascual 

18,00 Última Cea do Señor 

18,30 Procesión do Ecce-Homo 

23,00  Hora Santa 

3 de Abril 

Venres Santo  10 a 13 Precepto Pascual 

11,00 Santo Encontro (Pza. de España) 

18,00 Paixón do Señor e Desencravo 

18,40 Procesión do Santo Enterro 

23,00 Procesión da Soidade 

4 de Abril                           

Sábado Santo 18,00 Vixilia Pascual 

5 de Abril                          

Domingo de Pascua  11,00 Procesión de Xesús Glorioso. 
Encontro de Resurrección. 

12,00 Resurrección do Noso Señor 

 
HORARIO DA SEMANA SANTA  
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San Pedro de Muro 

Domingo de Ramos 10,30 Liturxia de Ramos 

Mércores Santo 11,00 Celebración do Perdón 

Xoves Santo 16,00 Última Cea do Señor 

Venres Santo 18,30 Celebración da Paixón 

Sábado Santo 18,30 Vixilia Pascual 

Domingo de Pascua 10,30 Resurrección do Noso Señor 

Santa Mariña de Xuño 

Domingo de Ramos 12,00 Liturxia de Ramos 

Luns Santo 10,00 Celebración do Perdón 

Xoves Santo 19,00 Última Cea do Señor  

Venres Santo 19,00 Celebración da Paixón 

Sábado Santo 19,00 Vixilia Pascual 

Domingo de Pascua 12,00 Resurrección do Noso Señor 

Santa María de Caamaño 

Domingo de Ramos 11,30 Liturxia de Ramos 

Luns Santo 18,00 Precepto Pascual 

Xoves Santo 17,00 Última Cea do Señor 

Venres Santo 17,00 Celebración da Paixón 

Sábado Santo 19,30 Vixilia Pascual 

Domingo de Pascua 10,30 Resurrección do Noso Señor 

HORARIO DA SEMANA SANTA  

Parroquias de Porto do Son 
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San Estevo de Queiruga 

Domingo de Ramos 12,30 Liturxia de Ramos 

Luns Santo 11,30 Precepto Pascual 

Martes Santo 12,00 Precepto Pascual 

Xoves Santo 18,00 Última Cea do Señor 

Venres Santo 18,00 Celebración da Paixón 

Sábado Santo 21,00 Vixilia Pascual 

Domingo de Pascua 12,15 Resurrección do Noso Señor 

San Martiño de Miñortos 

Domingo de Ramos 9,45 Liturxia de Ramos 

Xoves Santo 20,00 Última Cea do Señor 

10,00 Vía Crucis Venres Santo  

20,00 Celebración da Paixón 

Domingo de Pascua 9,45 Resurrección do Noso Señor 

San Pedro de Baroña 

Domingo de Ramos 11,30 Liturxia de Ramos 

Xoves Santo 17,00 Última Cea do Señor 

Venres Santo 17,00 Celebración da Paixón 

Sábado Santo 21,00 Vixilia Pascual 

Domingo de Pascua 9,00 Resurrección do Noso Señor 

 
HORARIO DA SEMANA SANTA NAS 

PARROQUIAS DE PORTO DO SON 
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Igrexa de Santa María de Nebra 

Domingo de Ramos 11,30 Liturxia de Ramos 

Xoves Santo 18,00 Última Cea do Señor 

10,00  Vía Crucis  Venres Santo  

18,00 Celebración da Paixón 

Sábado Santo 21,00 Vixilia Pascual 

Domingo de Pascua 11,30 Resurrección do Noso Señor 

Igrexa de San Sadurniño de Goiáns 

Domingo de Ramos 12,30 Liturxia de Ramos 

Xoves Santo 19,00 Última Cea do Señor 

12,00  Vía Crucis Venres Santo  

18,00 Celebración da Paixón 

Sábado Santo 23,00 Vixilia Pascual 

Domingo de Pascua 12,30 Resurrección do Noso Señor 

Igrexa de San Pedro Fins de Ribasieira 

Domingo de Ramos 10,00 Liturxia de Ramos 

Xoves Santo 19,00 Última Cea do Señor 

Venres Santo 19,00 Celebración da Paixón 

Sábado Santo 19,00 Vixilia Pascual 

HORARIO DA SEMANA SANTA NAS 

PARROQUIAS DE PORTO DO SON 
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O Paso 
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Virxe da Soedade 
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A Verónica 

Chegada á Capela En procesión 
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Banda de Tambores Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor 

Procesión Xoves Santo 
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http://cofradiapasionportodoson.blogspot.com.es 


