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•
Cómpre facer comunidades, crear parroquias vivas, e unha das cuaies é a catequese.
O 7 de Novembro celebrouse en Santiago unha xornada de catequistas sobre o tema "Catequese e familia", xornada que se celebrará tamén en tódalas dióceses de Galicia.
•
Hai parroquias e comunidades que están orgullosas da súa historia, das súas oríxes.
Un claro exemp'lo é a parroquia de lncio (Lugo), que ven de celebrar o Oito Centenario da
fundación da súa igrexa. Vellos e novas sentíronse mais xunguidos ca nunca celebrando este
ledo acontecimento.
•
Pero tamén hai xente que arrasa o que outros antes fixeron e crearon. No que vai de
ano arderon en Galicia mais de 44.900 hectáreas arboladas. Cómpre que os veciños, as parroquias, tomen conciencia deste desastre e traballen con tódolos seus esforzos porque remate.
•
O director da Televisión, Fernando Castedo, q~e tencionaba ir facendo 'unha televisión
pra todos e democrática, non a beira do goberno, ven de ser destituido polo presidente do
goberno, e cambiado segundo as súas comenencias. A Ucedé segue a facer das súas .... lOué
televisión nos darán agora? .

•••
A ver esa cultura, a ver esa cultura.
¿Sabe vostede que é a W AP A? A ver se acerta. ¿ Unha marca de lavadora? ¿ Unha
marca de aceite tóxico de coh.a? ¿D nome do último invento yanki pra matar rusos? ¿Un .... .,
Non, ho, non. A cousa·é mais caseira. O invento é español, que nisto dos inventos sempre España foi moi dotada.
Trátase do seguinte: Os dous grandes partidos políticos do estado español, PSOE ~
UCD, xúntanse pra acordaren como han organizar ese choio das autonomías. Chegan a uns
acordos, sen contar pra nada cos representantes das comunidades autónomas xa con.Stituidas,
(Galicia, Cataluña, Euskadi), e a eses acordos chámanlle a LOAPA (Lei Orgánica ·para a Armonización do Proceso Autonómico).
·
O que promociona o produto é o ministro Rodolfo Martín Villa. Pero o produto debe
ser malo ahondo, pois xa de golpe 100.000 vascos nun s6 dia, o 25 de outubro: en Bilbao, dixeron que de intoxicación nada, que se negaban a comulgar con pedras de muíño. ¿Quén o
fa a pensar? ¡Co bos católicos que son os vascos!.
.
lso da Loapa, ¿será cousa de "loapeiros", e non mais .b en de "larpeiros"?.·
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CAVILACrDNS DUN VIXIANTE

A miñaa/ma
non acouga sen ti, meu Deus;
no corazón da noite
suspiro por ti;
coa ilusión da moza
queagarda
a chegada do seu mozo,
así eu agardo
a chegada do meu Deus.
· Enamoreime de ti con pasión
e o amor non me deixa adormecer.
Son vixía na noite,
estou á tua espera,
ionde te me farás presente?
ipor que camiño chegarása min?
ionde te me amostrarás
de xeito que te vexa,
e se encha a miña vida
de alegría e de forza
pra medrar no ben
eu e tódolos meus
e todo o meu pobo?
iOnde te atoparei, meu Deus?
Quizaves no corazón da vida,
na alegría de ter un fil/o,
no estarzo por cría/o,
na door por perdela.
Na felicidade matrimonial,
no encontro diario coa persoa amada
nos momentos malos e sen armonía.
Na enfermedade longa,
cando as ilusións esmorecen
e avanzan as sombras.
Na marte, cando todo se escurece....
Quizaves nos mumentos de Jaita,
na xunta veciñal difícil
con berros e xuramentos,
no trabal/o sindical e político
pra que o noso pobo aviveza,
nas eleccións....

t

EVANXELIO SEGUNDO

SAN MATEU

(25,1-13)
Cando chegue ese día, o Reino do Ceo parecerase a dez mociñas, que, collendo os seus candis, saíron recibir ó noivo. Cinco eran parvas
e cinco asisadas. As parvas ó colleren os candis, non se proveeron de aceite; as asisadas,
en troques, cos candís levaron tamén as aceiteiras cheas. Como o noivo tardaba, entroulles o sono, e quedaron dormidas.
Alá pola meia noite oiuse berrar: "que chega o
noivo, saíde recibilo ".
Erguéronse todas. aquelas mociñas a prepararen
·oscandís.
Entón dixéronlle as parvas ás asisadas:
"Dádenos do voso aceite, que os nosos candís
esmorecen". Responderon as asisadas: "Non
vaia 8er que non chegue para vós e para nós;
será mellor que vaiades á tenda e o merquedes09.

Mentras elas ian mercalo, chegou o noivo, e as
que estaban preparadas entraron con el no
banquete de bodas, pechándose a porta. Mais
tarde chegaron as demais mociñas chamando:
" ¡Sefior, Sefior, ábrenos!" Pero .el respondeulles: "Asegúrovos que non: vos conozo".

VJXiade, pois, xa que non sabedes nin o día nin
a hora.

iOnde te atoparei, meu Deus?
A miña alma non acouga sen ti,
no corazón da noite
suspiro por ti.
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.i VA.I A. PO.L.

Cousas que fan pensar

•
O meu veciño é sempre amigo de facer un favor pero, se llo piden ''pola ahna da túa muller", "pola :afina dos teus
difuntos todos!" entón menos ca nunca po~rá decir que non. ·
•
Conocín unha velliña en Pahneir~ (ría de Arousa)
que vivía soa, pasando moita nect'.sidade, pero non vendeu unha leira que tif1a. Na .hora da morte deixouna pra responsos.
•
Un crego amigo meu contoume que no ano 1957
- hai ·24 anos- facendo unhas funcións ~o cainposantp de Ouces (Bergondo) chegou a botar ~obre uh milleiro de respo~sos.
Dí que o recorda ben porque valían ·a peseta e xuntou ·case· un
"verde". E mais tempo que fivese .... !
•
Nas ·abondosas romerías que hai na nosa terra,
moita xente vai de romaxe no nome dalgún difuntos que estaba ofrecido e morreu antes de poder cumprir a súa promesa.
Hai xente que pensa que sen cumprir a oferta non · poderán descansar.

A devoción polas ánimas do purgatorio, o record o
dos difuntos, case poderíamos decir que forma parte da maneira de ser da xente galega. Xente 51ue dí non crer en nada e que
nunca vai á misa, o día dos difuntos ou por.un funeral, non só
van á misa, senón que deixan cartos pra responsos e misas.
Mesmo a nosa fala está chea de expresións nas que as ánimas
están presentes: ¡Vaia polas ánimas! ¡Animas benditas! ¡Foise
coma ánima en pena! ¡Parecía unha almiña do purgatorio!.
Non se pode negar que os difuntos están ben presentes na ahna
donoso pobo.

Bon é que as fam
ñan os "seus" difuntos~ Moit1
perar enemistades. Os difuntc
quia a través do camposanto.
aldeas, hai que ver como ·se n
compaña, a chorar, a consolai
vivos.

Cousas non tan boas

Cousas boas
Eu creo que é cousa de todo ben nacido acordarse
dos difuntos. Por pouco que se lles quixese, debe ser normal
gardat memoria deles. O recordo dos difuntos pode ser sinal de
amistade e de fidelidade. A mesma que esperamos de Deus. Por
iso penso que recordando ós difuntos estamos a semellarnos a
¡Deus.
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Unha cousa é re1
ese recordo nos·traia temor e
Unha cousa é qu
mos por eles, e outra cousa
problema de rezos. E os rez
moita xente que pensa que s
sa, xa non lle aproveita ó~ difi

e
AS· ANIMAS __!

No fondo, moita xente pensa que Deus é un tipo
Ji difícil de amolecer, e que hai que poñelo a favor a
forza de rezos, misas e sacrificios. Pobre xente, ¡que mal opasa ás veces! Potque a xente que encarga tantas misas por un difunto, máis ql,le amostrar confianza OlJ fe en Deus, o que está
facendo é demostrar desconfianza·: por algo insiste tanto. A todos nos pasa que, ·a quen lle ternos confianza, con pedirlle o
favor unha vez ahonda, e somente rallamos 'naqueles que nos
merec~n desconfiati.za ou inseguridade. ·

"lOir misa ou celebrar a Eucaristía?"

rilias, os amigos e as parroquias te:as veces o seu recordo axuda a suos axudan a manter unida a parro. Cando hai un difunto nas nosas
noven os veciños a axudar, a f ácer
r. Os difuntos certamente unen ós

Adout.rina do catecismo decía "oir misa enteira ...."
pero Xesús Cristo en cambio decíanos: "facede esto en memoria miña"~ · oir e facer, son dúas_cousas ben diferentes. ¡E aínda se se oísen! Pero moitas misas son celebradas soas polo cura
e o sancristán e a moitos kilómetros de distancia de onde se
"encargaron". Moita xente·, o único que oe das misas é: "canto
lle debo, sefior cura?"= "o estipendio son 1tantas1pesetas".
_
As misas, logo, son pra celebrar o que fixo Xes(ls:
e a ptimeira cousa que fixo Xesús, foi deixamos un testamento
novo e eterno, de perdón dos pecados. Xesús entregou a súa
vida defendendo a bondade de Deus: que ·estaba enmascarada
no seu tempo como no noso; e defendendo ós febles e pecadores, a quen o mundo despreciaba, pero non salvaba. Xesús foi
resucitado polo Pai, está vivo e segue a defender o mesmo que
defendía cando viviu entre nós. Iso tainén o celebramos na Eucaristía. Como tamén celebramos o esforzo que facemos nó~ , e
moita xente que quere ·seguir a Xesús, cada día facendo coma
él: "facede isto en memoria miña" .
iAclarémonos logo !

cordar ós difuntos e outra é que
angustia.
1e, recordando ós difuntos, receque convirtamos a salvación nun
ms, nun problema de cartos. Hai
ie un se esquence de "pagar" a miuntos.

Se Deus é o noso Pai ¿Por que tanto desconfiar do
seu perdón.

Se Deus nos quere irmáns, e se f alamos de que prá
bondade hai unión entre os vivos, pero tamén destes cos difuntos ("creo na comunión dos santos" decimos no credo) ¿por
que tanta misa ~dividualista por cada difunto por Separado?

-5-

¿E OS VIVOS?

lfC\

STE mes de novembro chámaJIL9nos dun xeito especial a lembrar con t odo agarimo ós nasos difuntos e a ofrendar! les flores que
chegan a murcharse xunto con
aq uelas outras dos nasos pregos e
oracións q ue non se murcharán
endexamais.
Adoitamos ser xenerosos cos
nasos antergos ben quer idos, e tacemos ben, pero ¿só mo lo na mesma
medida cos vivos?
Vos xuzgaredes deste caso que
nin é único, nin, se cadra , do mais
común:
Seica unha vez houbo un home que se puxo moi mal iño. Du ra nte mais dun ano tivo que gardar cama astra que a súa doenza acab ou
col el. Vivía coa súa mul ler e o seu
tillo en moita penuria. Se algo sobraba naque la casa era miseria e,
polo mesmo, non había posibles
prós coidados imprescindibles. Según se decía, tampouco había fami1iares achegados q ue est ivesen en
posición de poder botar! les un ha

man.
Cando morreu aquel bon home, programouse o enterro acorde
coas circunstancias: levaría unha
caixa digna pero de pucos cartas e
avisar íanse os cu ras de costu me que
non cobrarían, nin cobraron, por
tratarse dun pobre.
Pero n isto, cando xa todo estaba acordado e medio preparado, apareceu por alí un familiar que xa ·
tiña vida outras veces pero sempre
coas mans valeiras. Non lle gustou a
caixa e houbo que cambiala por out ra que custou mais do- dobre, puxéronse notas necrolóxicas na radio
e dispúxose un servicio de ómnibus
que carrexaron xente das parroquias
veciñas pró enterro. Todo, isa sí,
por con ta do fam i 1iar xeneroso.
Cantos foron ó enterro talaban
de que fara un enterro moi bon.
i Ouen me dera poder pregunt arlle ó difunto, que en paz estea , se
prefería un enterro tan bon ou algunha axud iña en vida cando estaba
tan maliño!
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E verdade que recibimos unha
herdanza na que vai "escrita" a color
dos ollas, do pelo e da pel, a constitución muscular e nerviosa, a estatura ....
a propensión a algunhas enfermedades, etc.
Pero a intelixencia, a memoria, o
humor, a honradez ou o sentido dos
negocios non se herdan dos pais coma
un moble ou unha casa.
Parece que cando nacemos traemos "programado" ou establecido o
80 por cento do naso ser. Pero o que
se nos dá en herdanza non son as características da mente "totalmente feitas", senon como posibi 1idade de ser
sensibles e de reaccionar, en contfoua
relación co medio ambiente.

OS NENOS LISTOS
¿NACEN OU FANSE?

·2. O ambiente
Atopamos por veces entre nós algúns nenas pouco espabilados·: que
van mal na escala, que falan mal, que
son pouco despertos, que non atenden ·
ou non entenden o que lles decimos,
que non atinan a facer ·a que teñen
que facer.

lPor que hai nenos torpes?
1. A herdanza
Hai quen di que "a -pais parvos fillos parvos" como: "os cachos se mellan ás olas", oú como din os castelans:
"de tal pafo tal astilla". E xa quedan
tranquilos. Pensar que todo depende
da herdanza é bo pra nos .adormentar,
non averiguar mais e crer que non hai
nada que facer..
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Parece ser que un 20 por cento
do naso ser nace "en branca"; esta é a
nosa gran ventaxa sobre dos restantes
animéJles: ternos a posibilidade de ir
elaborando respostas cada vez mais
completas, flexibles e intelixentesj
diante das circunstancias do ambiente.
Ternos a posibilidade de .que o naso
cerebro e sistema nervioso vaia madurando, incorporando tódalas informacións que lle entran polos sentidos.
Loxicamente, canto ma1s rico é o
ambiente en · estímulos e influxosj
mais completo será o desarrollo. AsC
tódolos estímulos son importantes pró
nen o: desde a cara da na i e o contacto
físico pró pequeniño, astra as conversas, preguntas, xogos, etc_., con nenas
mais grandes.
·

A quen non lle oa o tempo
e vexa a te/visión,
se se fixa·'no que pasa
hame dar pronto a razón.

Desde hai uns cantos meses
rhoubo uns cambios moi xeitosos:
algúns programas, ben poucos,
deses bos e xenerosoa.

Cando chegas do trabal/o
e de acougar tés antoxo,
abres o televisor:
e, ¿que pasa? ¡Que dá noxoi

¡Mais vale tarde ca nunca!
Un lugués, señor Ca.stedo ·
chegou tarde a·Xefe teúve (TV),
pro botárono ben cedo.

Tí pensas en divertirte
ou que che aprenda o programa;
rematas abrindo a boca
e marchándote prá·cama.

¿Por que chimparon a este,
os. . homes que hai no goberno?
Porque a "Ucedé" os programas
"resultábanlle" un inferno.-

Se algún dia non tes can
que che trabe ou que·che berre,
terás a punto unha besta
que coucee: "T
Jo t a E rre " .

Xa non quer~mos falaf
da televisión galega,
que é muda prá nosa lingua;
prós problemas, xorda e cega.
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