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Cambio de Ambiente
Houbo un tempo no que estes días.de Semana Santa non só estaban.cheos.de significado pra
moita xente, senón que ademais o mesmo ambiente externo parecía arrecender ó incenso das.igrex.as.
Hoxe xa non é así e esta semana ten dúas caras ben distintas.
·
Por unha parte, pra un grupo cacia día maior de xente, estes .días son, ou de vacación ou dé
facer ponte no traballo pra descansar e aproveitar o bo tempo dunha primavera que está a e~cetar.
{Tratase, claro está, de xente da cidade, que mariñeiros e labregos non poden folgar como quixesen):
Moito~ deles aínda se queixan de que .presencia dos actos relixiosos sexa: tan insistente na televisión
ou nas rúas.
·
·

a

Pra outra parte, o seu interés está especialmente no significado relixioso deste~ . días e nos actos especiais de culto que os acompañan. Os crentes habemos comprender que a nosa sociedade é cada
día mais variada no pensar. Por iso quizais cada día o ambiente externo sexa inenps relixioso e teremos de tomar mais en serio a celebración da nosa fe dentro das riosas· comunidades. Habemos acoller
con respeto e alegría este ·cambio de ambiente· na .sociedade, cada día mais pruralista; é decir, con opinións distintas. Nun ambiente así naceu medrou e madurou a lgrexa. Un pouco de formento chega·pra
moita masa.
·
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O 13 de marzo xuntouse no Ferrol o 1 Encontro de Educadores Cristiáns, organizado polo
Consello prá Educación cris.tiá ás esixencias·sociais do noso país.
·
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O Xoves Santo é o Día do Amor Fraterno. ·Neste ano voltasenos a· facer unha invitación a
cambiar de xeito c,fe vivir,' baixo . a consigna de "CONVIVI Á ALGO MAIS QUE VIVl.R" = COM- ·
PRENDER, PARTICIPAR, AXÜDAR.....
-
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o Amor que eiqui prc;>clamamos é de carne ÓSO,' non é des~ manteiga que ,Se derrete ante a
quente realidade .. . A nosa versión deste Xoves Santo tradúcese neste números:· o 70 por cento de·
Galícia viye no atraso mais vergoñento, como calquéra país do. Terceiro Mundo. En España hai 458
comarcas, pois ben, si nos cblocamos no va·gón de cola, no que vai mais atrasado, result~ que Galicia
leva o farolillo roxo ( \ e tan roxo) ... A comarca de mais pobreza de España:· é .Alcañices de Zamara,
despois as Hurdes de Cáceres, e logo, as comarcas lucenses de Monterroso; Ouiroga, ·secerreá e Fonsagrada, e as ourensás de Bande e Viana do Bolo .. Dezanove grandes comarcas galegas cóntanse eotre as
setenta mais pobres da ·península . Os números cantan
.
, ·
. ·
. .
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E mentres tanto nalgunha capital galega, gástanse cada ano rnais de duascentas mil pesetas na
organización dunh':J procesión de Semana Santa ... E todo ista ·e stá ben, sempre q\Je sexá unha manifestación da relixiosidade do noso pobo, e non un espectáculo típi co destes días sin mai-s participación
da xente. Nalgunha vil~ as procesións e os ritos da Semana Santa xorden das súas entrañas mai's fondas: Val a pena " r Pr e un veciño máis de Viveiro ou Fiste rra e convivir'con eles estes días.
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Se algunha vez
me sinto fracasada
.
nas miñas aspiracións mais fondas e limpas,
e vexo con amargura
que o mal e os poderosos
impiden a libilración ·dqs pobres, ·

· Acordareime de Ti,
en Xetsemaní;
· _poñereime nas mans· de ·aeus Pai
e segu.irei loitaf'!do.
Se algunh11 vez ·
me vexo soa e afrixida
sen ttmigos, paientes ou veCiños
que me coñsolen con eariño;
. se alguén dos mais achegarjos
me dá un biciJ de traición,

Acordareime de.T.i ,
En Xetsemanf; .
·poñereime nas mans de Deus Pai
·e seguireHojtando.
Se alguriha vez
rne.vexo perseguida
aor defender ós humildes,
aor facer irmandade entre·veciños,
aor con'Seguir a unión que d_á progreso,
ri_as malas Jínguas
·
·
cosen e descosen a miña fama.

. Acordareime de Ti, ·en Xetseman í;
poñereime nas mans de Deus Pai
e seguirei _loitando.

I> ASION SEGUNDC>' MARCOS (14,32--42)

Chegaron ·a unha finca chamada Xetsemaní, e díxo~
lle ós .discípulos Xesús:
·
- Selit6devos . aquí, ·mentres eu vou orar; E levando
consigo a Pedro, ~tiago e Xoán, ·empezou a sentir
arrepío e angustia. E díxolles:
- Morro de tristura; quedade aquí, e vixiade.
E avantando un pouco, caiu no chan, rogando para
, que, se fose posible, pasase del aqueta hora. E decía:
- Meu Pai, ti .pódelo todo, arreda de min este cáliz.
Pero non se faga o que eu quero, :s enón o que qu~res
ft
.
E voltando o:nda eles, atopounos-durmindo. Díxolle a
Pedro: ·
"
·- Simón, ¿dormes? ¿Seica non ¡>(>des 'Velar unha hora tan siquera? Estade atentos e r_ogade, para que non
se vos ·someta ' tentación. _O espítjto está disposto,
.
pero a carne é debil.
E arre<lándose de novo, volveu a pregar do mesmo
xeito. O. voltar, outra vez.. os atopou durmindo, pois.
caí~lle os olio~ co sono; e non sabían que decirlle.
E por terceiia vez, voltou Xesús decindo:
- ¿Conque dormides e descansades? Pois sabede que
xa 'chegou a hora, e o Filio do Home vai ser ent;regado
nas mans dos pecadores. ¡Ala!, erguédevos e vaiámonos, que xa está aquí o que me vai e~tregar.

Se algunha vez
a marte é algo tan próximo e certo
que xa a apalpo,
que xa a sinto petará miña porta,
e a dúbida polo q,ue fixen
ou deixei de facer
· medra poi segundos na miña conciencia,

Acordareime de Ti,
en Xetsemaní;
poñereime nas mans de Deus Pai,
·e seguirej loitando.

Un escándalo
O fundador da nosa relixión non morreu na cama, senón
nunha cruz, que era onde os Romanos mataban ós escravos criminais. Estamos moi afeitas a escoitalo e por iso non nos produce escándalo nln desconcerto, como produciu nos primeiros
tempos. Aínda mais, desde nenos xa ·n.os dixeron algo así como
se Deus, o Eterno Pai, mandase o seu Filio a morrer na cruz~ e
o. Neno-Xesús aparecía nas estampiñas xogando coas cruces no
o bradoiro de Xosé o Carpein teiro .Pero, ¿será posible que Deus
teña tanta sede de sangue?
A causa da morte de Xesús habémola buscar noutra parte, e non ahonda con decir que xa viña pra morrer, pois Deus
quere a vida, non. a morte, e menos unha morte cruel.

O fracaso
Cando Xesús empezou a predicar a súa mensaxe, moita
xente se sentiu estusiasmada. coa súa doctrina. Pero pouco a
pouco apareceron as dificultades. O que el decía eran cousas
novas. A cousa non estaba clara pra moitos, xa que Xesús falaba e actuaba dun xeito moi distinto ós que tiñan o oficio de
dirixir o pobo: os sacerdotes e os doctores da lei. A xente cavilaba: este home, ¿virá da parte de Deus ou levará o demo no
,·
corpo?.
Agora a uós pode parecemos moi <loado tomar unha decisión a favor de Xesús, pero ... ¿estamos seguros de que se estivesemos alí no seu tempo, estaríamos dacordo con el? O seu
comportamento tan sorprendente de ser amigo dos pecadores
e da xente de mala fama e a'súa predicación sobre a importancia das persoas sobre das leis, levouno a enfrentamentos. Non
só se enfrentaron con el as autoridades, senón que tamén moita xente piedosa a quen lles parecía que Xesús botaba por terra demasiadas cousas. Cidades enteiras refugaron a Xesús e ·el,
ó se sentir rexeitado, tivo que pensar no que ía facer.

QUE O CANTO DO GALO
PRA NON NEGARMO

Deuse de conta
Xesús proclamaba que o reino de Deus estaba pra chegar.
O reino de Deus era unha sociedade. nova, gobernada polo mesmo Deus, no que a xente pobre e miserenta, marxinada pola
sociedade de aquel tempo, te ría a maior importancia. Era o
reino que xa proclamaran os profetas. Tralo fracaso coas moitedumes, Xesús empeñouse en cultivar un pequeno grupo de
discípulos para que preparasen o Reino.
O desafío de Xesús era tan radical que decía: Ou acepta-

des a miña mensaxe de parte 1
Reino. Axiña espertou as sospei
o andaban espiando por medio
todas partes. Xesús non era tan
Xoán, o Bautista, fora decapita
lle podía pasar a el. Entón, ton
lea a Xerusalén a se enfrentar ca
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Mort~

.voluntaria

Resultado da sentencia

>NOS CO·LLA ESPERTOS
JS O NOSO AMIGO
do mei Pai, ou estades fóra do
itas da autoridade relixiosa, que
> da súa policía, que o seguía a
n inxenuo ·que non soubese que
:i.do por Herodes e que o mesmo
nou unha decisión: iría de Gali)a situación.

Aínda que o gobernador romano Pilato ben se decatou
de que era un asunto interno e relixioso dos xudeos, non lle
importou que mCJITese un home mais e sentenciou o suplicio
reservado prós escravos: a cruz. E Xesús, tras de querer ser trocado por ~n terrorista chamado Barrabás, foi crucificado entre
dous nacionalistas revolucio~arios. E importante saber que os
· ·romanos chamaban por desprecio "ladróns" ós revolucionarios
de aquel tempo.
r
A súa morte deixou polo momento desfeitos ós seu~
discípulos, pero ben pronto · reviviu neles. o recordo ·do seu
Mestre e, tras dunhas verdadeiras experiencias da aparición do
Resucitado, empezaron a proclamar isto: "Vós matastes a Xesús, pe.ro Deus deulle a razón resucitandoo". Xesús moneu
convencido de que. o seu Pai estaba da súa parte e d~ que o seu
reino había chegar.
·

O valor da súa morte

.O Espírito de De_us foilles aprendendo a eses primeiros
cristiáns o ·valor da morte de Xesús, o Cnsto·: era unha morte
salvadora, que traía a liberación. Xesús morreu en acto de servicio á humanidade. Morreu pra arrincar o pecado do mundo .
Sacrificouse pra que medrase a vida. E .no selL sacrificio recibiu
a vida nova do Pai.
··

A Señora ·sinf oros-a
fl
_' fl

SEÑORA SINFOROSA era
.
gados e as datas das traxed ias.
unha velliña vella que tÓ~olos ·
Un día reparei .en 'que a señora
d ías pasaba o mar porque ·era maodaSinforo5a rezou por "un rapaciño que
deira de oficio. Era· honrada ou pare: morreu en Trnnco" e preg_u nteille:
-- ¿Quen· foi o .rapaciño ·quemoc ía selo, pois viyía do seu creto de muller de ben. A señora Sinforosa ·sabía
rreu en Tronco señora Sinforosa? .
t ódalas traxedias do _m ar naquela tra_ E ela respondeuni.e:
vesía.
- Non -o sei, meu amantiño, ese
Nos días mainos a Señora Sinfoafogado non é do meu tempo, pois xa
rosa rezaba polos af~gados. O barco ía
rezaba por .el a difunta da miña aboa
andando cara a banda de alá e a manqu~ no ceo estea.
dadei ra ía rez~ndo sempre.
- Un padrenuestriño polo Xan,,
. A Señora Sinforosa .morreu xa, e
de t;;mtas traxedias non quedan mais
Codeso qúe morreu afogado un día da
Candelaria.
que tres ou catro cruces de madeira
- Unha salve por Dona Rosa Fachantadas nas pedras da beiramar. A
xardo que se botou a afogar na pünta
vella ma.ndadeira levou o Alén a hisda Falcoeira.
toria de tódolos afogádos da Vi la en
- Un padre·nuestriñá, unha salve e
que nacín.
Unha vez que atravesei o · már
unha avemaría pol~s catro· flllas do Beleurico que morreron de volta d9 mer- ' sentín dentro do meu péito valeiro de
cado.
tantos esq uencementos e .en no me de
Así segui_a -rezando, r~zando semtódolos afogados preguei:
.- Un padrenuestriño pala señora
pre, p9r todos cantos morreron naquel
camiño do mar; A velra m«;:indadeira ·
Sin.torosa . .
. gardaba na memoria os. no mes dos ato(Castelao, de COUSAS)

MEDRAR NAFE
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NTES todo o mundo era cristián,.·.. ou ó ·men'c)s así o parecía: ía á Mi~, ·.
cumpría .... Hoxe, .e cada vez· mais, uns eren de verdade e outros non; uns fan un
esforzo por vivir 8egún a fe cristiá e celebrar .a súa fe participando 9s domingos na
eucaristía, e outros din que todo iso Iion val pra nada. Cada vez irá quedando inaÍS
claro que non todos teñen que ser necesariamente cristiáns.; que non se é crist~
por nacer nun país católico, ou nunha familia católica. Senón que se é cris~ ou
·non por vontade propia, por optar hore e persoalmente por Xesús, pola súa peÍ'soa
e a súa mensaxe ¿témolo feito nós así?. Os nenos e. sobre todo os mozos :Xa non
van agora ~ Misa "porque todo o nmndo o fai", e iso é bon.
·
·
Hai unh~ semanas· falábamos do
desenrolo da conciencia móral no neno e o.adolescente, tamén a fe te~ un
desenrolo normal na vida de cada persoa, pasando por tres etapas funda·
mentais:
1.- Fe· imitativa~ O _neno que
naceu nunha familia relixiosa.descobre
espontaneamente a Deus a través dos
seus pais. Vai cóñecendo a Xesús e SÍ:gueo sen dificultarle. Astra os 12 anos
mais ou menos.
2.- Crise de fe~ A .esa edade o
neno comenza a criticar e ellXuiciar o
que reéibiu;. e rex~ita tóda imposición:
quere ser él, e facer. as cousas porque
está convencido delo. ·
E unha crise normal no crecemento, na búsqueda da identidade.
Non é qtie perda a fe, senón que busca
unha fe mais fonda e auténtica, mais
persoal. E unha crise que lle permitirá
pasar desa fe herdada a unha fe persoal e libre ou ó ateismo só práctico ou
tamén t~órico .
3 ...:.. . Fe persoal e adu Ita~ Despois
dun perfodo de . búsqueda o hom.e de.
be definirse persoalmente: tomar partido por Xesús con t ódalas . consecuencias, ser cristián de verdade, ou ·
poñerse á marxe de ·t odo iso.
Misión dos país é comunicarlle ós _

fillos a súa fe. (se teñen esa fe adulta .
e convencida... ), falarlles de Xesús,
dándollo a coñecer como damos a co- ·
ñecer ós amigos. Pro:sin imp.oñerlles a
Relixión, pois non se é cristián á forza. Cómpre dialogar, compartindo o
que sinceramente se p~nsa; e logo que ·
eles vaian f ~rmando o seu · modQ de
.pensar.
- Pro non chega con falar, cómpre
fundamentalmente dar testemu~a ·
dunha verdádeka vida cristiá. E bu~ar
con eles o que Xesús nos piclé cada
día: Ser cristián e buscar día ·a día ó
verdadeiro Xésús.:
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Pra celebrar estas festas.
, a todo$ vós vos pregunto
se non podemos cambiar
unha miguiña este asunto.

Gústame a santa Coresma
por ser tempo de perdón,
e direiche que por dentro ·
me anda unha procesión.

A nQsa celebración
ha ter o significado
de <:fescubrir que ainda hoxe
hai moito crucific~.

. Tamén lle teño boa lei
a toda a Semarut Santa .
na que a liberación
a nosa lgrexa cánta.
Peto xa teño sospeitas
do que anda facendó ahi
tan.fa xente disfrazada
con gorros de pirulí.

A cruz habe.ría ser
· un signo de limpos feitos ·
que non puidese colgar-.
enriba de moitos peitos. ·

Cómpre que todos lembremos
que X esús morreu na cruz,
pro non fai falla segÜirmos
o costum'e andaluz.

Segilir a Xesús non é
vivirmos de comenencias
nin darse golpes de peito
somente nas apariencias. ·

, .

"lrimia" pódese mercar:
• En Santiago: Librería ~ Agarjmo". Praza de Cervantes.
• En Coruña: Librería "Nos". Praza dQ Libro.
• En Lugo: Librería Biblos"~ Dr. Fleming.
• En Pontevedra: Librería da Estación de Autobuses e Librería Seoane.
1
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