
ROMARÍA DAS PASCUILLAS 
9 de exuño de 2014 
 

ORACIÓN DE COMEZO  

DA PEREGRINACIÓN 
 

 Benqueridos irmáns. Benvidos todos neste día grande no que 

imos peregrinar ó Santuario da Nosa Señora da Franqueira. Igual ue 

a Nosa Señora, saíu depresa pola montaña, para ir axudar a súa 

curmá Isabel, nós hoxe, saímos dos nosos fogares para ascender ata 

a montaña onde nos espera a Nosa Naiciña. Enovemos o amor 

recibirdo de Deus en María e cumpramos en nós o mandamento do 

Señor: “Amádevos uns a outros como eu vos teño amado” 
 

Canto. 

Animados polo Espírito Santo digamos:  

“Santa María, anima a nosa caridade” 

 Escollida polo Pai e limpa de pecado... 

 Atenta á vontade de Deus... 

 Pobre e humilde... 

 Disposta a dicir sempre si a Deus... 

 Muller do silencio e da escoita... 

 Sempre dilixente ó servicio e á entrega... 

 Alegre no Señor... 

 Forte ante as dificultades e problemas...  

 Entregada á oración... 

 Modelo de esperanza… 

 Nai do Salvador … 

 Valiente na persecución ...  

 Reveladora da Verdade... 

 Atenta ás necesidades... 

 Xenerosa na Caridade... 

 Nai desde a Cruz do teu Fillo... 

 Confiada na Resurrección... 



 Nai da Igrexa... 

 Santa María, amparo da fe... 

 Santa María, fortaleza na esperanza... 

 Santa María, camiño da caridade...  

 

Noso Pai, que estás no ceo... 

Ave María, chea de Gracia.... 

Gloria ó Pai e ó Fillo e ó Espirito Santo... 

 

Oración: 
Aquí nos tes, María, nosa Naiciña 
coma Ti, queremos facer este camiño, 
para ir ó encontro do Señor. 
Danos a fortaleza e o ánimo para chegar ata o teu Santuario, 
fainos vivir este día en fraternidade e alegría, 
axúdanos a meditar a Palabra que Deus nos dirixe, 
condúcenos ó manantial da misericordia 
onde recibir o perdón dos nosos pecados, 
alivia as dores dos enfermos e anciáns que lembramos, 
une as nosas familias e fainos testemuñas do amor de Deus. 
Ti, peregrina coma nós, lévanos ó teu Fillo, que na unidade do 
Pai e do Espírito, vive e reina, por sempre eternamente. Amén.  
 

 

Nota: 

Polo vínculo espiritual coa Basílica Papal de Santa María a 

Maoir de Roma, os peregrinos poden alcanzar as gracias da 

Indulxencia plenaria, renovando a fe no rezo do Credo, rezando 

polo Papa, con sincero arrepentimento acudindo ó Sacramento 

da Confesión e participando na Misa. 

A indulxencia é sermos liberados de toda pena do pecado. A 

indulxencia pode ser aplicada polos defuntos. 

É bo que o perdón nos leve á caridade cos máis necesitados 
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