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NONLLESCHEGARONOSREIS

POLONIA
Xa chegou o tristemente aprdado: o pobo de Polonia está a ser uobalbdo por UD poder
militu fiel a Moscú.
·
Os obreiros polacos, desde o sindicato mam.do Solidaridade' andaban a conquerir hbertades moi xeitosas. Puecia UD milqre increíble: por vez primeira, DUD país atélite de Rusia, os
traballadores principiaban a impoñer u súu condici6ns. Por se fora pouco, teñen o opoio da
lpexa.
Polonia é un país que naceu hai uns mii anos du mans do catolicismo. Dede entón, aempre que a nación polaca estivo en periao -e mcedeu moi a miúdo- a lpe:u foi a defensora da
identidade nacional polaca.
·
Ese nacionalismo da·lpe:u seniu pra manter á xente moi unida entre sí, aínda que tamén ·
bastante aillados do resto do mundo. Por iso, o catolicismo polaco resulta moi conservador, sen
que astra agora recibise o aire fresco dos tempos modernos.
,
Pro ese catolicismo ten moita forza entre u mup e d'1les ós polacos folgos pra se enfrentaren coas dificultades. Polo demais, o feito de que o papa actual sexá de Polonia, fai que os sucesos teñan mais eco internacional.
No momento no que escribimos é de temer o peor: por unha parte, o ex&cito está apoiado e dirbádo por Rusia; pola outra, o pobo polaco non· parece fácil de vencer nin tan siquera
coas armas. Nin pola fame, que diaque anda ceibe polu r6u. E :u se fala de guerra civil po11ble.
O nf'!K> corazón atá co sufrido pobo de Poloaia. Como está co pobo de o Salvador, en
C.troammca, uoballado polo outro amo do mlllldo: B.a.dol Uai&los.

...
••• O Ano Santo é un tinglado de cousas: peregrinaxes, ingresos económicos pró país, turismo, etc. Tamén é unha boa ocasión pra poiler a punto unha das fontes das nosas crencias. Cómpre desmontar ó Santiago matamouros e horalo de moitos pesos indignos. Neste ano o Santiago
peregrino e camiñante polos vieiros de Galicia ven d~ esperanza e ánimos ó noso pobo magoado
por moitos enganos e intereses creados .

••• Os nosos nenos xa teñen preparadas as súas cartas ós Reis Magos. lrimia tamén quere facer

algo pola felicidade dos nenos de Galicia, e pídelles ás súas maxestades que fagan o posfüel: pra
que eles poidan falar sin complexos a súa lingoa nai na escola, na igrexa, ou na rúa. Pra que desaparezan as pragas do bocio, da meninxite ou da_alcoholozación infantil. Pra que poidan vivir
con seus pais no mesmo fogar sin ter que emigrar.....

ACCION DE GRACIAS A XESUS
DAMOSCHE GRACIAS,
AMIGO NOSO
COMPAfilEIRO FIEL DAS NOSAS VIDAS.

Gracias, Xesús, pola vida
que nos envolve ó redor,
que en tí atopa o sustento
e a súa fonda condición.
Gracias polo meu veciño,
pola auga e polo sol.
Gracias pola terra nosa,
espello do tsu amor.
Gracias pala luz que traes
ó naceres entre nós,
con e/a vese o camiño,
enténdese o corazón.
Gracias por nos facer fil/os
do Pai, que é o mellar don.
Gracias porque en tí podemos
medrar na liberación.
Gracias por naceres home,
irmán do mais pecador,
débil coma nosoutros,
somente forte no amor.
Gracias por facer dos pobres
todo o teu gozo e pasión.
Gracias por serví/os tanto
astra a marte, meu Señor.
Gracias pola túa ternura
palas palabras da túa voz,
capaces de darnos vida,
de vencernos a opresión.
Gracias polas mans curtidas,
as mans dun traba_llador.
Gracias polos teus pés cansos
a anunciar sempre o perdón.
Gracias por facer verdade
o que a leí anuncia e pón:

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (l,1-18)
O comenzo existía a Palabra
e a palabra estaba onda D~us,
e a Palabra era Deus.
Ela estaba 6 comenzo onda Deus.
Todo foi feito por Ela,
e sin Ela non se fixo nada.
O que f oi feito ~ vida nela,
e a vida ~ a luz dos homes;
a luz alumea na tebra,
e a tebra non a puido apagar.

•••••••••

A cantos recibiron a Palabra~
a cantos creron no seu nome,
deulles o poder de seren fillos de Deos.
Estes,non do sangue,
nin da vontade da cune,
sen6n de Deus, foron nacidos.
E a Palabra f íxose cune,
e plantou entre nós a sua tenda,
e nós vimos a súa gloria,
gloria coma de Unixénito
que ven do Pai, cheo de gracia e de verdade.

•••••••••

E da súa abundancia

recibimos todos nós;
gracia sobre uacia .
Pois a Lei foi dada por Moiléa;
a gracia e a verdade
realizouse por Xesús Cristo.
A Deos ninguén o veu endexamais;
o Unixénito, que est' no seo do Pai
el f oi quen nolo revelou.
'

que Deus vivía en nosoutros
e con El-a salvación.
Gracias por mostrar tan claro
o Deus sen ti confusión.
Gracias por estar connosco
na cruz e resurreición.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Carta do Pa.p a se
lQue quera decirnos o Papa?
.
De vez en cando, o Papa, escg'be pra tódolos homes de
boafé cartas ou mensaxes sobre diversos temas: o sentido da vida cristiá, o perdón, os problemas sociais, etc .... Neste ano, o
día 14 de septembro, mandou únha longa Encíclica (este é o .
nome que se lle dá a este tipo de cartas) sobre "O Trabal/o Humano'~

Nós, que moitas veces estamos fartos de traballar, xa nos
gustaría saber o que pensa a lgrexa e o Papa do xeito como se
están levando a cabo as relacións laborais, o problema da compravenda dos noaos produtos, o paro etc ... e cal tería que ser·
un plantexamento verdadeiramente xusto e humano donoso
traballo, xa que o trabal/o Aa principal actividade da nosa vida.

A cousa ven de vello

Ternos ben coftecida a ex.perienc~ de que uns cantos se
enriquecen a conta do ttaballo dos demais. Xa hai moito tempo que nos vimos dando de conta de que o noso traballo non é
rentable pra que a vida en Galicia dos agricultores e dos homes
do mar sexa siquera medianamente humana, e xa non digamos
a dos obreiros sin cualificar, que .unha vez que son utilizados
prós traballos mais baixos bótanos pró paro como cousas que
xa non serven pra nada. O papa dí que 11$lO non pode seguir
ssndo así. A cousa xa é un andacio e, de feíto, xa outros papas,
como o benquerido Xoan XXIII; chamaron a atención berrando pola dignidade da persoa e que os ricos non se fixesen cada
vez mais ricos a conta dos pobres. ·

lQue p()demos facer? .
O primeiro paso a dar é situar a chave do problema social
no trabal/o mesmo. O Papa dinos: "O traballo humán é unha
chave, quizaves a chave esencial, de tódolos problemas sociais,
debe buscarse na dirección de facer a vida humana mais huma- .
na, deste xeito o traballo adquire unha importancia capital e
decisiva". E decir que o traballo é mais importante que o capital.

O mais importante é o home
Desde aquí ven a decimos que o mais importante do
mundo é o home·, xa que se vai facendo verdadeiramente persoa cando lle fai dar frutos á terra, cando f ai un mundo meqos
penoso coas máquinas e as técnicas.
·

O. home psécese a Deus
Deus é o dono e Señor do
creación, co seu traballo, fixo un
do o home traballa na transfom
recendo a Deus. Cándo perdemo
traballo, poñemos os cimentos p
sa explotada.

As relaci6ns capital-traballo .
· Estas relacións falsamente
de ó capital e ós privilexios du
chamado problema social. Por is
traballb e d~ persoa sobre calql
carta parte da experiencia do tra
de de sentirse contento co que u
dolos homes de ir facendo unha
elo perder o dereito á propiedad«

,bre o Tra.b allo._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
A propiadade non é privada
·
Dinos, unha vez mais, esta Encíclica, que a propiedade
dos bens deste mundo ·non é privativa dus pou cos. Todo ben
privado leva sobre sí unha hipoteca social, é decir, ten que poñerse ó servicio dos mais pobres. Moitas veces na nosa Galicia
estamos cansos dun traballo agotador e mesmo parece como si
fora un castigo; decimos moitas veces ''tanto traballo pra morrer esmagados". O traballo non é unha escravitude, é o que
nos 'fai realmente persoas; mais ternos que loitar pra que as
condicións. do noso traballo sexan verdadeiramente humanas e
nos fagan estar ledos de ser traballadores, axudando a cambiar
o que haxa que cambiar;

Os dereitos humanos
.O home ten unha serie de dereitos coma persoa. dereito
á vida, dereito ó respeto á súa conciencia, dereito a non ter que
emigrar etc .... pois ben o Papa d{: "os dereitos humanos que
nacen do traballo entran precisamente dentro dos dereitos fundamentais da persoa". "O home ten que _traballar porque Deus
lle deu esta tarefa, porque leva dentro de sí a esixencia de inventar, de crear, de facer algo novo e tám6n, por respeto ós demais, por respeto á propia familia e pola construción dunha terra mais xusta e habitable prós que veftan tras de nós".

O que traballa vive a experiencia de Xesús
mundo que no escomenzo da
inundo igual para todos. ·Canación deste mundo estase pa¡ esta.visión do home e do seu
ra: facer do trabalfo unha·cou-

A experiencia fundamental de Xesús é a morte e a resurrección. O ·home traballador vive a experiencia da cruz e do
sufrimento polo esforzo e as condicións pouco humanas que se
dan no traballo, mais logo vive a ledicia da resurrección cando
·co esforzo do seu traballo ·fai un futuro mellor prós seus e prós
que o arrodean.

plantexadas, dando prioridans cantos, levou a provocar o
to o Papa sinala a primacía do
1era outra consideración. Esta
ballo de cada día, da necesidan fai e na obriga que teñen tósocialización auténtica sin por
: en determinadas cousas.

• ¿As condicións de traballo que se dan ó teu arredor, f an
medrar coma persoas?
• ¿A túa propiedade e a dos teu veciños, estades dispostos
a transformala?
• ¿Cómo estarías disposto a colaborar nunha nova distn'bución da terra?
O mellor podes comentar estas cousas con algún amigo ou
veciño ....

__.:. Mira,

papá!

esas pombas parecen tontas!
- Por qué dís ·
eso, Toniño?
- Non ves, papá: non teñen
medo a que as
collan !!
Esta conversación

tivémola

eu e maiso meu
Toniño

senta-

dos na praza da
Sagrada Familia en Barcelona.
Os dous descubrimos que aquelas pombas non eran coma as da nosa Aldea. As de
aquí son mais bravas, non andan por entre os pés, nin che veñen a comerá man.
Aquelas son mansiñas. No·n nos cansabamos de mirar pra elas.
- Oiche, Toniño -pregunteille ó nena querendo saber algo mais del- lnon che
gustaría ter un has pombas as"í?
- Sí, papá, pero de seguida as mataría a Lambida- (esta é unha gata que ternos na
casa), ou as roubaría o Roberto (un nena medio atrasnado que vive na casa do lado).
- Pois poida que teñas razón -respondinlle con pena-.
A min tamén me gustaría ter daquelas pombas na casa, e que fosen comigo ó regado subidas no tractor, que entrasen na cociña, que as puidese pillar na man ...
E matinei que cada ún é según o tratan e según o medio no que vive, e. astra poida
que ·11e chamen tonto porque non se comporta coma os pillos. lNon son da mesma especie as pombas de Barcelona e as nosas?.

A FAMILIA

•••• A familia cUnbiou, e segue a cambiar. Moitos aborrécense e poñen o berro
no ceo ¡Onde iremos para! ¡Os píCaros e a xente nova están perdidos!. Pro non é
todo negativo. ·
Certamente que a familia camhiou moito: Antes era moito mais _grande:
pais, abós, tíos; todos nun mesmo fogar. Hoxe, anque-nalgúne casos segue ocurrindo, polo xeral~ a familia redúcese ós pais e uns poucos fillos.
Antes p8sá.hase mais tempo xuntos, e a xente estaba mais na casa; e hoxe
·
sáese mais, etc.
Porén, hoxe cecais una á familia mais a afectividade, o cariño mútuo, cás
circunstancias externas, como ocurría antes. E cecais haxa mais comunicación entre pais e fillos, e entre os irmáns, ca antes. ·

•••• De todos xeitos, hai un par de funcións que a
familia .realizaba xa antes, dunha maneira, ou outra; e
que hoxe ten que seguir realizando .. .. ¡mellor !:
• A protección dos fillos. Tanto no referente
á alimentación e ó vestido, como respecto ·da seguridade e o agarimo que ela lles pode dar mellor ca
ninguén.
• A iniciación á vida. A escola e a televisión
pódelles ensinar moitas cousas, pro a verdadeira iniciación á vida naide a pode facer mellor cós pais, transmitíndolles a súa fe e maneira de entender a vida.
Logo eles, de maiorciños, poderán e deberán escoller
entre as diversas maneiras de ver e conformar a súa
vida.
~ .,. .

•••• Con todo, a familia non pode ser algo pechado sobre

sí mesma,- tentando
de manter férreamente unhas tradicións que adeprenderon de sempre: ten que ser
aberta, e crítica cara o que lle rodea.
Tarefa difícil prós pais, pero fermosa: transmitirlles ós ·seus fillos a súa vida -non só a física-; cousa que se fai moito maís coa súa maneira de ser e actuar
ca con tódalas palabras que poidan decir. E sahendo ben que todos ternos algo que
aprender: os fillos ·dos pais, pro tamén os pais dos seus fillos.

Contentiños, meus amigos
porque chega o día seis,
e, xa que f omos bo íños
algo han traer os R eis.

Israel e Palestina
foron de Xesús a terra,
e agora andan divididos
por ver quen é o que mais betra.

Nós xa lles pedimos cousa.s
que nos custan moitos cartos,
porque con boa vontade
pronto nos sentimos f arto s.

Reis Magos, que viñestes
dos países do Oriente:
ide decirlle ó Jomeini
que non mate tanta xente.

Pedimos a libertade
pro gran pobo de Polonia:
pra que sexan eles mesmos,
non de Rusia unha colonia.

Vós que.seica sodes sabios
e sa.bedes moita maxia:
regaládenos pra España
dunha vez a democracia.

Os pobos de Nicaragua,
Guatemala e O Salvador,
sen os norteamericanos
vailles ir moito mellor.

Prá nosa. terra galega
traédenos canto antes
o moito que nos levaron,
e tamén ós emigrantes.
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