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LA FE DE UN PUEBLO

Para ayudarnos a comprender y vivir mejor esta 
forma de “piedad popular” que es la celebración de 
nuestra Semana Santa, puede ser útil escuchar de 
nuevo al  Papa Francisco, que, a este respecto, insis-
te en recordarnos que el Evangelio ha de encarnarse 
siempre en un pueblo y en una tierra, en una cultura; 
de hecho, en muchas tierras y en muchas culturas. 
Porque la cultura no se reduce a folklore; sino que 
abarca la totalidad de la vida de un pueblo, su forma 
de relacionarse con todas las cosas, con los hombres 
y con Dios. La dinámica propia de la Encarnación es 
la inculturación en el Pueblo de Dios en un tiempo y en 
un lugar determinado.

Subraya así Francisco, en continuidad con el Va-
ticano II, el protagonismo del Pueblo de Dios, de la 
experiencia vivida de todos sus miembros, de una fe 
abierta al mundo entero y a todas las culturas.

En este horizonte hemos de entender también noso-
tros esa gran expresión de “religiosidad” popular que 
es la tradición lucense de la Semana Santa. No se trata 
simplemente de un conjunto de ejercicios piadosos, 
complementarios a los grandes gestos litúrgicos de 
realización de la fe, sino de una forma de vivir el propio 
ser cristiano en todas sus dimensiones, privadas y pú-
blicas, y de manifestar el propio amor por el Evangelio.

Valoremos, pues, las celebraciones de nuestra Se-
mana Santa como la expresión vital de un Pueblo con 
una identidad precisa y concreta, que no se celebra a 
sí mismo, sino que tiene en su centro y en su corazón 
al Señor Jesús y la fe en Él, cuyos pasos en el camino 
de la Pasión honra, medita y pone ante los ojos de toda 
nuestra ciudad: su entrega en la Última Cena, su sacri-
ficio en la cruz, la Caridad de su Corazón, acompaña-
do siempre por la Santísima Virgen María, su Madre, 
unida a Él también en los mayores dolores, la soledad 
y la angustia, hasta el día de la Resurrección gloriosa.

El conjunto de actos y procesiones que nos propo-
nen estos días nuestras Cofradías tiene un gran valor. 
Son gestos cargados de fuerza misionera, que signifi-
can una presencia propositiva de la fe, de la experien-
cia y de la cultura cristiana en nuestra ciudad.

Que el Señor les premie su obra a todos los que nos 
han transmitido la vida de la Iglesia y, en particular, a 
aquellos que hacen posible esta expresión de nuestra 
“piedad popular” lucense. Y a nosotros nos dé saber 
vivir en la fe una Semana Santa más, unidos como 
Pueblo de Dios, para que nuestra presencia sea en 
nuestra tierra manifestación visible y palpable de vida 
buena, de una humanidad que la fidelidad al Evangelio 
renueva permanentemente en todas sus dimensiones: 
inteligencia, sensibilidad y corazón.

A FE DUN POBO

Para axudarnos a comprender e vivir mellor esta for-
ma de “piedade popular” que é a celebración da nosa 
Semana Santa, pode ser útil escoitar de novo ao Papa 
Francisco, que, a este respecto, insiste en lembrarnos 
que o Evanxeo ha de encarnarse sempre nun pobo e 
nunha terra, nunha cultura; de feito, en moitas terras 
e en moitas culturas. Porque a cultura non se redu-
ce a folclore; senón que abarca a totalidade da vida 
dun pobo, a súa forma de relacionarse con todas as 
cousas, cos homes e con Deus. A dinámica propia da 
Encarnación é a inculturación no Pobo de Deus nun 
tempo e nun lugar determinado.

Subliña así Francisco, en continuidade co Vaticano 
II, o protagonismo do Pobo de Deus, da experiencia 
vivida de todos os seus membros, dunha fe aberta ao 
mundo enteiro e a todas as culturas.

Neste horizonte habemos de entender tamén nós esa 
gran expresión de “relixiosidade” popular que é a tra-
dición lucense da Semana Santa. Non se trata simple-
mente dun conxunto de exercicios piadosos, comple-
mentarios aos grandes xestos litúrxicos de realización 
da fe, senón dunha forma de vivir o propio ser cristián 
en todas as súas dimensións, privadas e públicas, e de 
manifestar o propio amor polo Evanxeo.

Valoremos, pois, as celebracións da nosa Semana 
Santa como a expresión vital dun Pobo cunha identida-
de precisa e concreta, que non se celebra a si mesmo, 
senón que ten no seu centro e no seu corazón ao Se-
ñor Xesús e a fe nel, cuxos pasos no camiño da Paixón 
honra, medita e pon ante os ollos de toda a nosa ci-
dade: a súa entrega na Última Cea, o seu sacrificio na 
cruz, a Caridade do seu Corazón, acompañado sempre 
pola Santísima Virxe María, a súa Nai, unida a El tamén 
nas maiores dores, a soidade e a angustia, ata o día da 
Resurrección gloriosa.

O conxunto de actos e procesións que nos propoñen 
estes días as nosas Confrarías ten un gran valor. Son 
xestos cargados de forza misioneira, que significan 
unha presenza propositiva da fe, da experiencia e da 
cultura cristiá na nosa cidade.

Que o Señor lles premie a súa obra a todos os que 
nos transmitiron a vida da Igrexa e, en particular, a 
aqueles que fan posible esta expresión da nosa “pie-
dade popular” lucense. E a nós nos dea saber vivir na 
fe unha Semana Santa máis, unidos como Pobo de 
Deus, para que a nosa presenza sexa na nosa terra 
manifestación visible e palpable de vida boa, dunha 
humanidade que a fidelidade ao Evanxeo renova per-
manentemente en todas as súas dimensións: intelixen-
cia, sensibilidade e corazón.

Alfonso Carrasco Rouco,
Obispo de Lugo

Alfonso Carrasco Rouco,
Bispo de Lugo



VENRES, 16 DE MARZO

Pregon Semana Santa
As 20.30 h. no Salón Rexio do Círculo das Artes de Lugo

JOAQUÍN MARÍA GARCÍA DÍEZ 
Casado. Tres fillas. 
Licenciado en Ciencias Biolóxicas. 
Secretario Xeral da Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes (1990-1991). 
Tenente de Alcalde do Concello de Lugo e Concelleiro 
delegado das áreas de Economía e Medio Ambiente 
(1991-1995). Alcalde de Lugo (1995-1999). 
Secretario Xeral da Axencia Galega de Desenvol-
vemento Rural (AGADER) (2001-2004). Deputado 
por Lugo no Congreso desde o ano 2004.

Neste acto haberá un CONCERTO a cargo do ORFEÓN LUCENSE que, 
baixo a dirección de D. MARCOS FERNÁNDEZ MOSQUERA, interpretarán 
as seguintes obras:

1.    SICUT CERVUS (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
2.    DULCIS CHRISTE (Michelangelo Graccini)
3.    IN MONTE OLIVETI (Juozas Naujalis)
4.    O CRUX AVE (Rihards Dubra)
5.    NON NOBIS DOMINE (Reuben a Burrows)

ORGANISTA: M. Iltre. Sr. Luis Varela Castiñeira



SÁBADO, 17 DE MARZO

ConCertoS

As 18 h. na CATEDRAL DE LUGO

“III Concerto de Música Sacra”

BANDA FILHARMÓNICA DE LUGO

Programa:

Marcha para os funerais da raíña Mary de H. Purcell (entrada)

1.  Cantata 147, de J. S. Bach

2.  Ecce Sacerdos, de A. Bruckner

3.  Réquiem, de D. Maslanka

4.  Hosanna in Excelsis, de O. Navarro

5.  La Madrugá, de A. Moreno

6.  La Sangre y la Gloria, de A. Lozano

7.  Cordero de Dios, de R. Dorado

Director: Iván Martínez Sabio



MÉRCORES, 21 DE MARZO

As 20:30 h. na IGREXIA DE SANTIAGO A NOVA

“IV Concerto Coral de Semana Santa”

CORO DE NENOS DA PARROQUIA
DE SANTIAGO A NOVA DE LUGO

ORFEÓN XOAN MONTES

ConCertoS

1. Jesu Dulcis Memoria, Canto 
 Gregoriano

2. Swing Low, Espiritual Negro

3. Amazing Grace, J. Newton

4. Preferisco il Paradiso, M. Frisina 

5. La Saeta, J.M. Serrat

Director: 
Rvdo. P. Luis Varela Castiñeira

Programa:

Programa:

1. Signore Delle Cine (Giuseppe de Marzi)

2. Sanctus (Franz Schubert)

3. Panis Angelicus (Casciotini)

4. Dulce Madre (José Mª Beobide)

5. Oh, Rostro Ensangrentado (J.S. Bach)

Directora: 
Elisabet Filgueira Gesteira



Actos Litúrxicos

DOMINGO DE RAMOS, NA PAIXÓN DO SEÑOR 25 DE MARZO

LUNS SANTO, 26 DE MARZO

MARTES SANTO 27 DE MARZO

Cristo morreu por nós. A súa morte foi o meirande acto de amor e de entrega por toda a 
humanidade. Unámonos, corramos e imitemos aos que saíron ao seu encontro, coma 
o verdadeiro e único Salvador: ¡Honsanna ao Fillo de David, hosanna ao noso Deus!

MAÑÁ (11,30 h.): Comeza a celebración coa bendición de ramos e palmas. 
Concentración na Praza de Santa María e comezo da procesión. Ao retorno da 
mesma, continúa a Eucaristía na SICB.

TARDE (20 h.): (SICB): Eucaristía, con canto de Vésperas. (Ilmo. Cabido e fieis). 
(Tódolos actos catedralicios litúrxicos, e algún exercicio piadoso 
serán presididos polo Excmo. Sr. Bispo de Lugo, Dr. D. Alfonso 
Carrasco Rouco)

MAÑÁ (10,15 h.): (SICB) Eucaristía, co canto de Laudes: (Ilmo. Cabido e fieis).
O libro de Isaías ofrécenos hoxe o primeiro canto do Servo de Yahvé, quen se presenta 
coma Servo elixido en quen repousa o Espírito de Deus. A Igrexa ve un paralelismo 
total entre o servo cantado por Isaías e Xesús de Nazaret.

TARDE (20 h): (SICB) Eucaristía, co canto de Vésperas. (Ilmo. Cabido e fieis).

MAÑÁ (10,15): (SICB): Eucaristía, co canto de Laudes. (Ilmo. Cabido e fieis).
No segundo canto de Isaías o propio Servo de Yahvé, entoa a súa presentación: como 
o elixido por Deus dende o seo da súa nai. Con verdadeira visión profética o autor 
sagrado ofrece unha viva estampa de Cristo e da súa acción pascual salvadora.

TARDE (20 h): (SICB): Eucaristía, co canto de Vésperas. (Ilmo. Cabido e fieis).



MÉRCORES SANTO, 28 DE MARZO

XOVES SANTO NA CEA DO SEÑOR ,29 DE MARZO

MAÑÁ (11 h): MISA CRISMAL. (S.I.C.B.)
O apóstolo Xudas contrata e vende ao seu Maestro, e os xefes do pobo cavilan no 
Sanedrín a maneira de prendelo.
Hoxe os cregos, fieis á súa vocación, nunha Eucaristía, presidida e concelebrada na 
Catedral polo Bispo Diocesano, na que manifesta a comuñón dos presbíteros con él, 
renovan a súa fidelidade ao Señor.
Tamén nesta celebración, bendinse os óleos e conságrase o Santo Crisma, que logo 
serán levados a tódalas parroquias da Diocese.

TARDE: 20 h (SICB): Eucaristía, co canto de Vésperas. (Ilmo. Cabido e fieis).

(DIA DO AMOR FRATERNO)
Para os Apóstolos e para nós é a Cea Pascual coa que Xesús celebraba a Pascua  
Xudea, é a súa e a nosa Cea Pascual.
Tamén hoxe é o día da institución do Sacerdocio Ministerial para os que han de perpe-
tuar a súa Pascua Salvadora, recordándolles vivamente o Mandamento Novo do amor, 
sen límites nin medida. ¡Canta marabilla nesta tarde, pero sobre todo, cánto amor!. 
¡Fartura de Deus polos homes de tódolos tempos!.

S. I. CATEDRAL B.: 6 da tarde
S. Pedro: Os “Oficios” dista Parroquia, celebraranse na S. I. Cate-
dral Basílica. Santiago (Nova): 8 da tarde
S. Froilán: 7 da tarde
S. Antón de Padua: 5 da tarde 
Sgdo. Corazón de Xesús: 5 da tarde 
A Milagrosa: 5 da tarde
S. Lourenzo de Albeiros: 5 da tarde
S. Francisco Xabier: 5 da tarde.
S. Xosé das Gándaras: 5 da tarde 
Bo Pastor: 8 da tarde
Santiago de Piugos: 6,30 da tarde
S. Lázaro da Ponte: 5 da tarde 
PP. Franciscanos: 7,30 da tarde 
Capela da Soidade: 4 da tarde
Santiago de Castelo: 6,30 da tarde
Residencia S. Roque: 4 da tarde 
MM. Salesas: 5 da tarde
MM. Agostiñas: 5 da tarde
Irmáns da Compañía da Cruz de Sevilla: 6,30 da tarde 
Nosa Sra. das Fontiñas: 6,30 da tarde



Nesta tarde, de penetrante e fondo silencio, procuraremos “vivir”a Paixón: procla-
mada (nas lecturas), a Paixón invocada (na Oración dos fieis), a Paixón venerada 
(adoración da Cruz) e a Paixón comunicada, (na Comuñón Eucarística). A Cruz é a 
revelación do noso destino: O trunfo de Cristo é a vitoria de todos. A fé na Cruz de 
Cristo, crucificado e resucitado é o fundamento da nosa firme esperanza.

S.I.CATEDRAL B.: 6 da tarde 
Santiago (Nova): 5,30 da tarde
S. Froilán: 5 da tarde
S. Antón de Padua: 4 da tarde 
Sgdo. C. de Xesús: 5 da tarde 
A Milagrosa: 5 da tarde
S. Lourenzo de Albeiros: 5 da tarde
S. Francisco Xabier: 5 da tarde
S. Xosé das Gándaras: 5 da tarde 
Bo Pastor: 6 da tarde
Santiago de Piugos: 6,30 da tarde
S. Lázaro da Ponte: 5 da tarde 
Capela da Soidade: 3 da tarde
PP. Franciscanos: 5 da tarde 
Residencia San Roque: 4 da tarde 
MM. Salesas: 4 da tarde
MM. Agostiñas: 5 da tarde
Irmáns da C. da Cruz de Sevilla: 4,30 da tarde 
Nosa. Sra. das Fontiñas: 6, 30 da tarde

SÁBADO SANTO, 31 DE MARZO

É un día alitúrxico, “...cheo de ese silencio precursor dos grandes acontecementos”, e 
ningún acontecemento maior ca Resurrección de Cristo. A sepultura de Xesús fálanos 
da súa morte verdadeira, non aparente. Baixou ata as profundidades da morte para 
manifestarlle que ela non ten a última palabra, senón Deus, que é a Vida verdadeira por 
sempre e para sempre. Por iso Él dixo: “Eu son a Vida” (1ª Jn,14,16).
A carón da Nai, María,que espera como ninguén a Resurrección, é, sen dúbida, o mellor 
lugar para agardar nós tamén a Resurrección de Cristo, presaxio e fundamento da 
nosa, despois da morte. “A túa luz é o teu Deus, Él é a túa aurora, porque a tí virá 
despois da noite deste mundo”. (S. Agustín Trat. Evg. S. Xn, 17).

VENRES SANTO CELEBRACIÓN NA PAIXÓN DO SEÑOR 
30 DE MARZO



VIXILIa PaSCUaL
En esperanza crecente achegámonos ao momento culminante da historia, aquel que 
dá sentido pleno á nosa fe: a Resurrección de Xesús. A Vixilia Pascual é a máis antiga 
da Igrexa-cristiano-católica; para os crentes é impresionante. Vivámola con toda a 
nosa alma... Incorporados a Él sacramentalmente, corrémola mesma sorte.

S.I.Catedral: 11 da noite 
Santiago, (Nova): 9 da tarde
S. Froilán: 9 da tarde
S. Antón de Padua: 8,30 da tarde 
Sgd. C. de Xesús: 9,30 da tarde 
A Milagrosa: 10 da noite
S. Lourenzo de Albeiros: 8 da tarde
S. Francisco Xabier: 10 da noite 
Bó Pastor: 10 da noite
S. Xosé das Gándaras: 8,30 da tarde 
PP. Franciscanos: 8 da tarde
MM. Salesas: 8 da tarde 
MM. Agostiñas: 8 da tarde
Irmáns da C. da Cruz de Sevilla: 9,30 da tarde 
Residencia San Roque: 8,30 da tarde



DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 1 DE ABRIL

S. I Catedral B (11:40 h): PROCESIÓN DO SANTO ENCONTRO

ITINERARIO: Sae do Excmo. Concello, baixando pola praza Maior, Casas 
Nóvoa, Praza de Santa María, Bó Xesús, Praza de Pío XII e adro da Catedral.

Esta curta procesión, na que Santa María Nai sae ao encontro do seu Fillo 
resucitado ten unha especial significación. Describir o encontro incomparable 
entre Nai e Fillo non é doado facelo á capacidade humana.

Baixa a Comitiva da Corporación Municipal, acompañando a imaxe da súa 
especial Patroa, a Virxe do Rosario.

Á Comitiva Municipal, acompañada por membros da Xunta de Confrarías, 
segue unha numerosa parte do Pobo de Deus. Chegados a dita porta da Ba-
sílica Lucense, despois de terlle retirado á imaxe o velo mouro que cubría a 
súa cara, e colocado o de color branco, e posta a imaxe do Neno Xesús nas 
mans da Virxe, o Sr. Bispo, ou o cóengo de turno, amósalle a imaxe da Virxe e 
móstralle, moi preto, o seu Fillo, neste caso Sacramentado. Repican as campás 
a gloria aos catro ventos, por tanta ledicia entre Nai e Fillo Resucitado. Todo 
iso, tamén é ledicia incomparable para toda a Igrexa.

De contado, toda a Comunidade, litúrxicamente reunida, intérnase polas naves 
da Basílica, cara ao altar Maior para dar comezo a Eucaristía Estacional máis 
solemne do ano litúrxico, intensamente, totalmente vencellada a Vixilia Pascual.

Cristo Resucitado é a primicia da Vida que nos foi dada a todos. Temos o futu-
ro garantido por Deus por medio dunha Alianza Eterna.

Rematada a Eucaristía, o Sr. Bispo impartirá a Bendición Papal.

As 8 da tarde:  
Vésperas (II) do día de Pascua, na S. I. Catedral B. (Ilmo. Cabido e fieis).

¡¡A VIDA VENCEU Á MORTE,

 ALELUIA!!



eXerCICIoS reLIXIoSoS
VIACRUCIS “A FE DUN POBO” 

(Preparación-ambientación para a Semana Maior do Ano Litúrxico)

ORGANIZA: A Xunta Oficial de Confrarías de S. Santa. 
DIA 23 de marzo HORA: 20,15
A Via-Crucis, devoción antiquísima e fondamente arraigada no pobo cristián, xorde do 
desexo de meditar e sentir con autenticidade a Paixón e Morte de Xesuscristo.

ITINERARIO: PP. Franciscanos, (1ª Estación), Casas Novoa, Praza Sta. María, Bó 
Xesús, pasando logo por dentro da Catedral e saíndo pola porta principal a Praza 
de Pío XII, Bó Xesús, Praza de Sta. María, e diante do Bispado, a derradeira estación.
Prégase porten candeas acesas e manteñan un clima de verdadeira oración cris-
tián. Nesta Viacrucis sairá o “Paso do Cristo da Misericordia” é venerado na 
Parroquial de Santiago, (Nova), a ombreiros de corenta mulleres.

VIACRUCIS NAS PARROQUIAS (O VENRES SANTO)
Santiago (Nova): 12 da mañá
S. Froilán: 7 da tarde
S. Antón de Padua: 12 da mañá 
Sgd. Corazón de Xesús: 12 da mañá 
Santiago de Castelo: 6,30 da tarde 
A Milagrosa: 12 da mañá
S. Lourenzo de Albeiros: 6,15 da tarde 
San F. Xabier: 11 da mañá
Bo Pastor: 5,30 da tarde
S. Xosé das Gándaras: 12 da mañá



SERMÓN DAS SETE PALABRAS
ORGANIZA: A Confraría do Cristo do Perdón e Virxe da Piedade. 
Venres Santo. HORA: 12:00, SICB.

ACTO DO DESENCRAVO
ORGANIZA: A Confraría do Desencravo do Señor e das Maiores 
Dores de María Santísima.
Venres Santo. HORA: 18:30, P.P. FRANCISCANOS

VIXILIAS DE ORACIÓN (HORA SANTA) (O XOVES SANTO)
NOTA: Na SICB, os coengos, de acordo con unha antiga tradición, alternaranse, facendo “vela” 
diante do “Sagrario da Reserva”.
SICB: 10 da noite.
Santiago (Nova): 11 da noite
S. Antón de Padua: 10 da noite
Sgd. C. de Xesús: 8 da tarde
A Milagrosa: 10 da noite
S. Fco. Xabier: 10 da noite
S. Froilán: 10 da noite

NOVENA A VIRXE DAS DORES: Do 30 de marzo ao 7 de abril. 
Hora: 7:30 da tarde Na Capela da Soidade.
ORGANIZA:  Orde Franciscana Segrar

BICAPÉS DE XESÚS NAZARENO: De 10 da mañá ata as dúas da tarde, 
e de 5:30 as 7 da tarde na Santa Igrexa Catedral B. o Domingo de Ramos.
ORGANIZA: A Episcopal e Catedralicia Confraría do B. Xesús 

VISITAS AOS “SAGRARIOS DA RESERVA”. (Monumento)

ROSARIO
ORGANIZA: A Confraría do Santo Cristo do Perdón e a Virxe da Piedade. 
Sabado Santo. Hora: 08:30 MAÑA Na procesión da Virxe da Piedade.
ITINERARIO: Catedral, Bó Xesús, Praza de Sta. María, Praza Maior, retornando 
pola Praza de Santa María, Bó Xesús, rematando na Catedral.

NAS PARROQUIAS (Rosario)
S. Pedro: 11 da mañá
S. Froilán: 11 da mañá
S. Antón de Padua: 12 da mañá
Sgd. C. de Xesús: 11 da mañá
A Milagrosa: 12 da mañá.

ORACIÓN: En actitude de oración, as horas do Sábado Santo son axeitadas para, coa 
Nai-María, preparar a meirande Festa de todo o ano: Pascua de Resurrección. 



ProCeSIónS

DOMINGO DE RAMOS, 25 DE MARZO

MAÑÁ (11,40 h.)

PROCESIÓN DA ENTRADA TRIUNFAL DE XESÚS EN XERUSALÉN
ORGANIZA: A Confraría da Entrada Triunfal de Xesús en Xerusalén.
Rematada a bendición de ramos e palmas; comeza a procesión (A “Borriquiña”) 

ITINERARIO: Praza de Sta. María, Praza Maior, Raíña, Armanyá, retornando 
pola Praza Maior á Catedral onde continúa e remata a Celebración Eucarística.

Os nenos e nenas da Confraría da “Entrada Triunfal de Xesús en Xerusalén” 
belamente ataviados de soldados romanos e hebreos, acompañan ao “paso”.



TARDE (19:00 h.)

PROCESIÓN DA VIRXE DAS DORES 
ORGANIZA: A Confraría do Desencravo do Señor e Das Maiores 
Dores de María Santísima.

ITINERARIO: Convento PP. Franciscanos, fondo da Praza Maior, Conde Pallarés, 
Doutor Castro, Praza Maior, San Pedro, Progreso, Xoán Montes, Raíña, Praza 
Maior, para rematar diante do convento dos PP. Franciscanos.
Nesta Procesión saen dous pasos: o da “Virxe das Dores”, a ombreiros de 
homes confrades, e escoltado por un nutrido grupo de mulleres, ataviadas de 
Mantilla Española, e a “Veracruz”, a ombreiros de mulleres confrades. Ao remate 
da procesión intervirá o “Orfeón Xoán Montes”, interpretando a “Salve Raiña”.
Participa na procesión a Banda Municipal de Meira.



LUNS SANTO, 26 DE MARZO

TARDE (20,30 h.)

PROCESIÓN DA VIRXE DA ESPERANZA
ORGANIZA: A Insigne Confraría da Virxe da Esperanza.

ITINERARIO: Igrexa de Santiago (“Nova”), Praza Anxo F. Gómez, Campo Castelo, 
Ronda da Muralla, Bispo Aguirre, fondo da Praza Maior, Conde Pallares, Santo 
Domingo, Raíña, Praza Maior, (diante do Concello), rematando no punto de partida.
Sae con dous “Pasos”: a “Virxe da Esperanza” e a “Oración de Xesús no Horto das  
oliveiras”, a ombreiros de irmáns confrades.
Como Irmán Maior Honorario, participa nesta procesión a Armada Española. 
Rematada a mesma interpretarán a bela e fermosa composición “Salve Estrella de 
los Mares” 



MARTES SANTO, 27 DE MARZO

TARDE (20,30 h.)

PROCESIÓN DO BÓ XESÚS E O NAZARENO. 

“O ENCONTRO”

ORGANIZA: A Confraría Episcopal e Catedralicia do Bó Xesús.

ITINERARIO: Catedral, Praza de Pío XII, Bo Xesús, Praza Sta María Casas Nó-
voa, Praza Maior, Armanyá, Sto. Domingo, Raíña, Praza Maior, Praza Sta. María, Bó 
Xesús e Catedral.
Esta comitiva procesional sairá con dous pasos: “O Bó Xesús” e o “Nazareno”. 
Participa nela unha unidade militar da “Brillat Galicia VII”.

Chegada a procesión á Praza Maior, á altura do convento franciscano, producira-
se o “ENCONTRO DE MARIA CON XESÚS CAMIÑO AO CALVARIO”.

En fraternal colaboración coa Confraría do Desencravo do Señor e das Maiores 
Dores de María Santísima, as portas do Convento Franciscano abriranse para 
que a Virxe das Dores (na súa Cuarta Dor) atópese co seu Fillo camiño ao  
Calvario. O exército de Terra entoará un cántico propio para este emotivo acto.



MÉRCORES SANTO, 28 DE MARZO

TARDE (20,30 h.)

PROCESIÓN DO CRISTO DO PERDÓN E VIRXE DA PIEDADE. 
VIACRUCIS
ORGANIZA: A Confraría do “Cristo do Perdón e a Virxe da Piedade”

ITINERARIO: Catedral, Praza de Pío XII, Bó Xesús, Casas Nóvoa, Praza Maior, 
Raíña, Praza Maior, Casas Nóvoa, Bó Xesús e punto de partida. Figuran nesta 
procesión dúas imaxes: a do “Cristo do Perdón” e a ”Virxe da Piedade”. É Irmán 
Maior Honorario desta Confraría o Instituto da Garda Civil, que lle dá escolta 
á imaxe do Cristo durante todo o traxecto procesional. Na rúa da Raíña ten 
lugar a Viacrucis.



O “paso” da Confraría Sacramental é de gran beleza e realismo, sendo o seu conxunto, 
(as imaxes dos Apóstolos) de tamaño natural. No centro da mesa (do “paso”), colócase 
ao copón coas formas consagradas para a comuñón do Venres Santo, situado debaixo 
do belísimo templete, pertecente a antiga carroza procesional do Corpus. (1914).
Con todo elo, o calificativo de “Cidade do Sacramento” adicado a Lugo, lonxe de ser 
un tópico, convértese cada vez máis en algo vivo e palpitante, que esixe unha continua 
superación por parte dos lugueses.
Nas festas do Corpus, debaixo do dito baldaquino, colócase a Custodia Sacramental 
para a procesión.
Xoves Santo, centrado na institución da Eucaristía é unha ocasión única para que os 
crentes recoñezamos, dende o máis profundo do noso corazón, o amor de Cristo, e 
revisemos a nosa actitude de servicio fraternal.

XOVES SANTO, 29 DE MARZO

TARDE (Ao remate da misa da Cea do Señor, aprox. 19:30 h.)
PROCESIÓN EUCARÍSTICA DA SANTA CEA
ORGANIZA: A Confraría Sacramental da Santa Cea

ITINERARIO: Catedral, (con un só paso: a belísima carroza da Santa Cea do 
Señor), Bó Xesús, Praza de Sta. María, Praza Maior. (Retorno): Praza Maior, 
Bó Xesús ata a Catedral, onde queda depositado o Santísimo no “Sagrario da  
Reserva”. (Monumento).

NOTA: A Catedral de Lugo ten unha connotación especial: o privilexio de ter exposto 
o Santísimo Sacramento, día e noite, todo o ano, dende tempo inmemorial. Dende 
1963, a procesión ao “Sagrario da Reserva”, por privilexio da Santa Sé, faise polas rúas 
lucenses, cousa non coñecida en ningún outro lugar.



TARDE (20,00 h.)

PROCESIÓN DO SANTO ENTERRO
ORGANIZA: A Orden Franciscana Segrar, (en tempos pasados a 
V.O.T.), e a Confraría do Desencravo do Señor e das Maiores 
Dores de María Santísima.

ITINERARIO: Praza da Soidade, L. Peña Novo, Armanyá, Conde Pallarés, Pra-
za de Santa María. Neste momento (no fondo da Praza Maior) incorpóran-
se tódalas confrarías, formando un conxunto fermoso e de fondo sentimento  
relixioso-cristián.
Faise notar que esta é a Procesión máis antiga en Lugo. Sae con dous  
“pasos”, dende a Capela da Soidade: a “Virxe da Soidade” e a “Urna co Corpo do  
Señor Xacente”. Dende 1948 incorpóraselle o “paso” do Desencravo do Señor, 
e, dende 2001 o paso do Descendemento, que denantes foi baixado da Cruz 
polos confrades no acto do Desencravo (PP. Franciscanos), e vai escoltado por 
membros da Policía Autonómica, Irmán Maior desta decana confraría; é portada 
por mulleres confrades. A partires do 2007, complétase coa Virxe das Dores, a 
ombreiros de homes confrades.

VENRES SANTO, 30 DE MARZO



¡ O Venres Santo, tráxico e de dor... 
pro, Venres Santo de esperanza...e glorioso!
Agardémolo troco, que a Palabra de Deus 

cumprirase como sempre se cumpriu.
A cruz é a forza do corazón e o camiño da Resurrección.

NOITE (23:00 h.)

A PROCESIÓN DA VIRXE DA SOIDADE (“AS CALADIÑAS”)
ORGANIZA: A Orden Franciscana Segrar

Longas ringleiras de mulleres, (e, 
ultimamente, un grupo de homes 
e nenos), envoltas nun silencio que 
fala por si mesmo, musitando as 
contas do Rosario, acompañan a 
Virxe da Soidade, cando lle axus-
ticiaron e mataron ao seu Fillo 
Único. ¡Dor que só unha nai como  
María puido sentir.!



SÁBADO SANTO, 31 DE MARZO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 1 DE ABRIL

MAÑÁ (08,30 h.)

PROCESIÓN PENITENCIAL DA VIRXE DA PIEDADE, ROSARIO 
E VIACRUCIS
ORGANIZA: A Confraría do Santo Cristo do Perdón e da Virxe 
da Piedade. 

ITINERARIO: Catedral, Bó Xesús, Praza Sta. María, Praza Maior. (Retorno): 
polas mesmas rúas. Sae esta procesión co “paso” da “Virxe da Piedade”. 

Durante o Gran Sábado Santo a Igrexa mantense  
preto do sepulcro do Señor meditando na súa 
Paixón. O futuro do home non é a nada senón a Vida.  
Agardémolo senón, con María moi preto de nós, e 
veremos a realidade da Vida sobre a morte.

MAÑÁ (13,30 h. Ao remate da misa de Resurrección)

PROCESIÓN DE CRISTO RESUCITADO
ORGANIZA: A Confraría da Entrada de Xesús en Xerusalén.

ITINERARIO: Praza de Santa María, Praza Maior, Rúa da Raíña, Sto. Domingo, 
S. Marcos, rematando na Parroquia de S. Froilán.

¡CRISTO RESUCITOU, 

ALELUIA, ALELUIA!



SER CONfRADE   

-Ser confrade é definirse como cristián e católico, por tanto seguidor dos 
ensinos de Cristo. 

-Ser confrade supón unha incorporación activa á Igrexa.

-Ser confrade é dar testemuño do Evanxeo na nosa vida diaria, e servir ao 
próximo.

-Ser confrade é ser irmán con outros irmáns. Iso implica amar, compartir, 
acoller, aceptar, confraternizar.

-Ser confrade é vivir dunha maneira profunda e intensa os Misterios da 
Paixón de Xesucristo, valorando que foi capaz de dar a súa Vida por nós. 

-Ser confrade é facer das procesións unha viva e coherente manifestación 
pública de fe.

-Ser confrade é acompañar a Xesús ou a María nas procesións, pero facelo 
tamén o resto do ano, deixándose , a súa vez, acompañar por Eles. 

-Ser confrade non é traballar para unha semana, senón que é unha actitude 
permanente.

Ése confrade día a día



CONfRARíAS

Orden Franciscana Seglar

Episcopal y Catedralicia Cofradía del Buen Jesús

Cofradía Infantil de la Entrada Triunfal de 
Jesús en Jerusalén

Cofradía del Santo Cristo del Perdón y 
Nuestra Señora de la Piedad

Insigne Cofradía de la Santísima Virgen de 
la Esperanza

Cofradía Sacramental de la Santa Cena

Cofradía del Desenclavo del Señor y de 
los Mayores Dolores de María Santísima



Fotografías: Eduardo Ochoa
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