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lCARA A UNHA T V GALEGA?

A EXPERIENCIA DO CAN
Trátase dunha experiencia que
pode facer calquera de nós: achegármonos, sen medo, ~ un deses cans feros que están presos e· que ladran botándose enriba de nós, pero a condi-don ~e que o tratemos con familiaridade e confianza. ·
¿Por que? · Seica cando ternos
medo, o noso corpo segrega unha suor
cunha sustancia chamada adrenalina,
que excita a agresividade do animal.
No mundo hai demasiada agresividade, sobra "adrenalina". Se todos
· fosemos coma San Francisco de Asís
poderíamos fa.lar co "irmán lobo" e
non habería liortas nin guerras. Seriamos pacífic·os e converteriámonos en
donos da terra, porque gaña.riamos os
corazóns dos demais. Xa o di o Evanxelio: Be.naventurados os pacíficos
porque el~s han po~er a ít'.rra".

No parlamento galego decidiuse a petición dun. canal de televisión pra Galicia. O
noso pobo necesita uns medios de información propios · que reforcen a súa identidade.
Xa está ben de qu·e teñamos .que beber doutras fontes unhas augas moitas ·veces filtradas
por intereses de Madrid alleos a nós . .
A
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Este axuntamento lugués puxo en funcionamento unha experiencia que deb íarnos
imitar. Os labregos están recibindo clases sobre maneiras de produción agríeola e gandeira, de comercialización dos produtos da terra, de novas fontes de enerxía. Este en~ino
ten os pés ben firmes na terra onde xorde e
tenta millorar. o niyel de vida desta bisbarra. ·
iNON MAIS MATANZAS!

Tamén eiquí ternos que p.oñer o berro
no ceo anfe as mortes de refuxiados pale~ti
nos .en Beirut por parte do exército israelí e
os seus acólitos.
Non irnos abondar unha vez rnais nas
responsabilidades de Israel e os Estados Unidos. Pero si queremos insistir cunha forza
renovada pra que se traballe realmente., non
só de pico .... .por unha paz verdadeira e xusta. Rexeitando con toda enerxía o imperialismo.
Nestes días nos que lembramós a Francisco de Asís, o bon, irmán de· todos e que
dobregou as mesmas feras. ·
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MESTRE 80, ¿QUE TEÑO ·nue fACER?

Non lle teñas medo a Xesús,
ñen ás suas palabras. .
Cando el.tala,
ben sabe o que fala.
Cando el promete vida,
é que ten xeito de dala,
é que pode dala,
e abondosa.
Nunca lle teñas medo.
Achégate a el .
co corazón na man,
disposto a esco i~ar a sua pa~~ra
e a poñela en práctica.
·
Ten por certo
que te conoce a fondo,
que ·pousa en ti os seos olios
cºon todo o cariño·d·o· mundo.
Ten por certo
que con eslrcariño que .che ten
hache decir
a palabra que mais che convén
prá mellara da tua vida.
Nunca lle teñas medo a Xesús.
Se eres pobre,
fará da tua pobreza
unha.bendición de Deus
e unha forza de cambio
pra que a todos chegue .
o pan, o dereito e a xusticia.

t

Dom;ngo 28 ordi1.1ario

EV~NXELIO SEGUNDO MARCOS (10,17-30)

.
·cando mesmo se puµa en camiño; chegou
correndo un home, que, axionllándose diante del,
lle preguntou:
.
· · Mestre bó, ¿que teño q)1e fae~, para lograr a
vida eterna?
Xesús contestoulle:
-¿Por que me chamas bó? ~inguén é bó, fóra de Deus. Xa sabes os mandamentos: "Non mates, non cometas adulterio, non roubes, non des
falso testimuño, non defraudes, honra ao teu pai e
mais á tua nai".
El respond~u:
-Mestre, todas esas cousas gardeinas desde a
miña mocedade.
.
.
Entón Xesús pousou nel a sua ollada chea de
cariño e engadiu:
.
-Aínda che falta unha cc>usa: _vaite, vende
todo o que tes, e repárteo entre os pobres, e teris
un tesouro no ceo: logo ven e sígueme.
Ante estas palabras mudóuselle o rostro e
marchoú apesarado 7 pois tiña moitos bens.
Xesús mirando ao redor, díxolle aos discípulos: .
- ¡Que difícil vai ser aosricos entrar no Reino de Deus.
.
·
E os discípulos ficaton moi sorprendidos por
estas palab1as. Pero Xesús volveu a insistir:
-Filos, ¡que difícil é entr~ no Reino de
Deus! E mais fácil para un camelo pasar polo ollo
dunha agulla, que para un rico entrar no Reino· de
Deus.
Eles, ainda moi asombrados, comentaban entre sí:
.-Entón, ¿quen poderá salvarse?
Xesús, mirándoos fixamente; dixo:
-Sí, p~a os homes é imposible; p~o para
Deus todo é posible~
.

Se eres rico,
fará da túa riqueza
unha bendición de Deus
como un adianto
e u(lha forza de ~mbio
da vida completa e do gozo sin fin.
pra que a ·abundancia chegu~ tamén
·;..
. ,
Achégate correndo a el
a quen polo abuso dalgúns
Non lle ten~ medo a Xesus,
e ·pregúntallé:
,
non poden disfroitar xa nesta vida1 Nunca lle tenas medo a Xesus. Mestre bó,
das causas boas-de Deus
¿que teño que facer
que el espallou polo mundo,
pra lograr a vida et~na?

Case·sempre e,stas páxin8s centrais da revista Irimia _van· ocupad•s por cousas moj 8eri
Sí,. dun santo. E non eremos que por eso non sexa uÍlha couSa menos seria e.interesant
·
ano celébras~ o 800 cabodano .do seu nacetitento •.lPor que facerlle festás aos santos?
.DATAS IMPOI
Estará vastede de acordo ~onnosco en que os galegas té~
DA VIDA DE SAN
moslle moito apego aos santos, a alg(ms santos polo menos:
Nace en Asís ·(lt
S.. Antonio, S. Bieito, S. Andrú, S. Pedro, S.. Francisco ... ;.
de · pais comerci
iCantas festas non tacemos no ano pala mor. delesl Pero,
foi un gran juer
locurríuselle pensar ·algunha vez por que lle tacemos festas .
· sendo ·militar.
aos santos?
. Entre os anos1:
.u nha crise grand
Non, non mo diga, non mo diga, que xa sei por onde
pai e có. seu esti
ven. Facémoslle festas, porque nolas teñen merecido. ·iSe
pobre
ao serviciCJ
S. Cosme non a merecera, . nunca festa el tiveral De ·verdade
Dedícase
a coida
. que sodes ben interesosos.
Polo
ano
1208
Os santos compre que os festexemos .porque sí, porque
tarse
con
Franc
foron tíos estupendos; mull~re.s e homes deses que mancan,
gos que queren
deses que fan temblar as causas e os corazóns. iXente· boa, sí
miño. ·Entre via
señor! Xente que, metida no corazón de Deus, fixo medrar a
·dicar o ben, o
moitos paisanos seus en humanidade; xente que lle abríu ca.mie atender ·ó s seu
ños aos seus compatriotas pra que poideran chegar mais aló do
san os anos. de
que nunca outros poideran chegar.
tivo que sofrir r
der o estilo de vi1
lSabedes cal foi o motor ·dos santos? Deus, Xesús, a
xelio.
Forza de Deus foi a que os levou a non contentarse coque haO día 3 de outc
bía e a buscar un mañán mais completo e feli~ . pra todos.
n·ouse na Porciú
Dous anos despo
Vol vendo a San Francisco
ñeciao oficialm1
Santo de Deus~

••

•

•

•

Lea ese cuadriño que ten ahí ao lado e entérese dalgunhas causas Importantes sobre San Fráncisco. O que o escribiu
esquenceuse de poñer que no ano 1214 -se é q_ue a causa é
certa- tamén veu de· peregrino a Santiago. E daquela os peregrinos eran peregrinos, eh! Sudaban o coi ro e fend ían o corazón pra botaren fóra, camiñando,.toda a mundicia que levaban
dentro. iPeregrinos aqueles!

Catro cousas de San Francisc
1mos ser exactos. 1mos señ
mais, de San Francisco.

"

NCl!CO
as-que interesan moito a gran éantidade de·gaiegos. HÓxe ímonos ocupar dwi.santo.
e pra moitísimos g3lego~. Porque) S. Francisco nolt.é un santo calquera, e ademais isCe
1•....:.

RTANTES
1FRANCISCO

alia) no ano 1181
iantes.. .De mozo.·
·guista. Empezou
204 e 1208 sofre
le. Rompe co seu
lo de. vida e faise
•· dos pobres.

1r leprosos~

empez:an a· xun:isco algúns .amiimi~r: o seu ca~es·. de· paz, preamor ós pobre5,
1s seguidores paf rancisco, qu~
noito por defenda según o Evan:>no do 1226 fi1 ncula~ en Italia.
1is a-lgrexa recoente como un.

Foi un santo alegre. Sí, sí.,. non se quede admirado. iUn

santo alegreJ (luStáballe m.oito a música e cantar. De mozo fo.;
ra un xu.glar, como quen di hoxe uñ rokero ou un marchoso. E
nunca deixou de selo. Agás que dispois foi Un rokero ·e.un mar- ·
cho~o .de. Deus. Pra ser ·alegre· c~egoulle unha cou~ sentir a bondade que.o corazón -de _Deus puxe·ra nas cou·sas e nas ptr- .
soas do mundo todo.
Foi un home pobre. _Xa ·naquel ·tempo se chegara 6 invento de poder: ser moi amigo de Deus e moi amigo dos cartos. San· Francisco di~o qué non, que eso non era sano, que pra
ser de Deus había que estar moito ·cos pobres. Casou coa pobreza e fo.ase cos pobres. Ef decía que o que-tiña algo, deseguida ·buscaba defensas _pra protexer o que tiña. Así, as posesións
destrozan o trato de irmáns entre a xante. E por eso miraba
con malos ollas a.posesión. Sempre estivo cabo dos pobres.

2.-

Non foi un cura. Non, non o foi. Non oquixo ser. Pra
ser santo non lle fací~ falla ser cura. Ademais curas xa había
moitos, e non. moi alá que digamos, que esto dos curas xa é un
canto vello. Prefería ser da ·xente normal, e ainda dos despreciados, traballar a te_r~a, e, si se tercia, hastra pedir limosna. ·
Eso sí, tíñalle rnais cariño a Xesús crucificado que un bon
montón de curas e bispos xuntos.
·

3~-

Foi .un gran amigo da comunidade. Facía irmandade con-'
todo, co·as cousas, coas prantas~ cos anim:ais, co~ xente. fiueria
. que o trataran de irmán, de irmán menor, e non de d6minus.,
que quere decir "señor". Por eso os seus amigos foron ~:lfllpre
eso, un grupo de amigos, de innáns menores, moi l!mpeñ os,
eso sí, en séguir o Evanxelfo do Naso Señor Xesús Cristo. Sen
amarguras, sen .reglas parvas, indo ao corazón das cousas.
4.-
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ialar catro causas, catro nada

A TOÑA.E O MANUEL (V)

e

Fas unhas roscas, Tc;>ña, que son coma as drogas.
Antes de despedírense pra retomar no coche de línea á capital, prometéranlles os cinco
pequenos, Xoan, ~arta, Luisa, Andrés e Pepiño
ó Manuel e á Tofü1 que volverían o domingo seguinte, pero esta vez pra subir de verdade ó cas- ·
tro, xa que renunciaran ó primeiro intentó polas razóns que xa sabemos.
. ....!Pois vide, díxolles M~uel, e a ver se vos
deixan vir pola mañá e xantamos aquí todos
xuntos. Despois irnos ós niños e, se a Toña está
d·e bon xenio, ensínavos un punto da muiñeira,
que vos foi moi bailadora, anque agora rénxenlle .moito as xuntas.
- ¡Ai, séñate Xúcaras!. Estouche . eu boa
pra poñerme a rebrincar 6s meus anos!
O Pepiño, de dez anos, tercejro de seis irmáns, acubillaba nos seus adentros o proxecto
de que lle deixasen na súa casa vir uns dias facerlles compaña ós dous velliños, con i~ de que
seu pai, que estaba no paro, serripre andaba matinandQ em que sobraban bocas na casa pra CO·
mer; 'pero non lles decía palabra ós compañeiros, non fose tentar o diañQ a algún deles e lle
pillase a dianteira.
.
Toña e Manuel ficaran debruzados na cancela do curral .Yéndoos irse polo c3.miño abaixo ·
astra que desapareceron tras dunha revolta
corredoira, e desque os perderon de vista, sen
deixar de mirar naquela dirección, preguntou a
Toña coma quen fala consigo mesma:
-¿Volver4n, Manuel Volverán? ·
.L ¡Volverán, Toña. Volverán!. Respondeu
el moi resalto.
·
·
- ¿Estás moi seguro, Manuel?
-E conio non hei de.estar, muller; se fas

da

unhas roscas que son coma as drogas. O que as
proba unha vez xa non pode vivir sen elas.
A Toña viñéronse as coores ás meixelas e
ó Manuel desenri."ugóuselle a testa por uns mo- .
mentos, pero naque~ momento non se astr~ve
ron a mirarse ós ollos.
Coma moitos outros matrimonios dos nosos pobos nqn estaban afeitas a cumplidos entre
eles e semellaba que aínda ós seus anos sentían
unha c~rta vergoña dos seus sentimentos amorosos. Fixádevos que desque casaran non se deran
un bico, e mais, non por iso, deixaban de quererse tanto coma outros que se and·an lambendo
a cotío. Se cadra fol'(lil educados así, e se cadr'a,
entenderan ó pé da letra aquelo de "comer do
mesmo pan, pero non o niesm<,> anaco·; de beber
do mesmo viño, pero non pola mesma copa; ou
de que non pode medrar un carballo á sombra
dun piñeiro nin un piñeiro á sombra dun carballo".
·
·
. En toda a semana non deixaron de matinar na visita dos nenos agardando con engolesmo o domingo seguinte. Limparon vid.ros das
ventás, fregaron os cuartos, asonllaron o mantel da mesa das festas pra que perdese o tufo a
·roupeiro de castaño, sementaron "Ratimor"
polo faiado, barreron teas de araña, esquertceron parte dos seus anos.
·
Tiveron anceios de vivir.
Faláronlle á Linda, ós paxariños e ó insomnio dos seus convidados.
A Toña ptometeu 'facer unha fonte de
roscas, pero somentes coa condición de que-Manuel axudase a ainasaI'. e probase-coino ían de
sal.

_----:

FLORECIÑAS DE SAN FRANCISCO
Ho?'e traemos ás nosas páxina'S, coma· homenaxe a Francisco, o bon, unha das FLORECIÑA S DF. SAN FRANCISCO que contan, en sentido popular. feitoula súa vida.
Jndo unha vez San Francisco desde Perusa a Santa María con_Frei León, no inverno,
cun frio moi amolador, chamou a Freí León.
que ía un pouco <liante e dí:xolle:
-Freí León! Anque O!oa fradesdesen por
toda a terra un gran exemplo de santidade,
escribe e advirte que non está niso a peñecta
ledicia.
E andando unha miguiña mais., chamouno outra vez e dixo:
-Ou Frei León! Anqueo ftade dese \jsta
ós Cegos, e san~ ós tolleitos, e fixese_ouvir ós xordos, f alar ós· mudos e mesmo resucitase a un morto de_catro días, escribe ·q ue
· non está niso ·a perfecta ledicia.
Mais adiante _voltou a e:rguer a voz ·san
Francisco e·dixo:
_:Se o frade soubese tódalas tinguas, e·tódalas ciencias, e tódalas escritoras, e soubese
profetizar e revelar cousas futuras e segredos
1 moí fondos, escribe que non.está níso a perfecta ledicia.
E andando un·pouquichiñomaise.n,gadiu:
-Se o frade soubese predicar tan ben
que convertise a Deos a tódolos que non
i;ren en Xesús Cristo, escn'"be que non ~tá
niso a perfecta. ledicia .

E seguiu falan(\o desta maneira varios kilómetros. A té que Prei León lle dixo:
-Pois logo, en que · está a perfecta ledk~

.
-Imaxina -respondeulle o santo- que ó

chegar nosoutros agora a Santa Maria empapuxados da choiva., xeados de frío , cubertos
de lama e mortos«le fame, chamamos á porta do convento e vén o porteiro e dinos todo
incomodado: ''Quen sodes". E decindo nós:
"SoIJlOS do~s irmáns vosos", respóndenos
él: ..Mentides, sodes dous larpeiros que andades roubándolle a esmola ós pobres; ídevos de eiquí"; e non nos abre. e f ainos· estar
f óra á neve e á choiva, toda a noite.
-Se toda esa crueldade a sufrimos nós
con paciem.-ia, sen aborrecemos nen murmurar' coidando humilde e caritativamente que
.aquel porteiro eoñece realmente a nosa indignidade? é que Deus faille Calarnos así, escribe ¡ou Frei León!, que nistos está a perfecta ledicia.
·
-E se te.imando nós, obrigados p9lo frío,
·en chamar e chamar, e sae el fóra todo aborrecido e bótanos de alía labaza~ e inxurias, decindo: ..Fóra de aquí, viles ladróns:
ide o hospital, que eiquí non se vos vai dar
comida nen pausada"; se nós sofrimos isto
con paciencia., con led.icia e con humor,escribe ¡ou Freí León!, que nisto está a perfecta
ledicia. ·

. (Das FLORECIÑ.AS DE SAN FRANCISCO, plll'te la.

cap. 7)
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Son FnÍflcisco é un bo exemplo
de como o sabiduría
aiso mellor cóo pobreza
· que·cos cortos o porfío.

Tamén hai nos nasos tempos
moita franciscana xente:
a San Francisco imitou
o Rodríguez de la Fuente.

u.

~~

U.

·A que/es ecoloxistas
que por amor á natureza
cultívana con garimo
pra que ela non podreza.

~~
ll
ll

San Francisco foi irmfÍn
do irmán sol e do irmá lúa,
pero tomép do irmán lobo
que col vento.fero brúo. · .

Os que rexeitan a-guerra
con razóns infantís,
· teimando por sementar
coraveles non fusís.
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~ll

u.

u.
ll

~~
ll

~~

u.

ll

~~
ll

Pro ser franciscano hoxe
· ·· con ser frade non qbondo:
fai f,ollo ter un _espírito
que no tenruro afondo.

ll

ll
~~
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Pro domesticar os feros
fai folla autenticidode:
Medre a paz no corazón.
e mingOe o agresividode:

O que cando ve ó irmtín
at,Jto_
-stopistá "a dedo",
ábrel/e as portas, confiado,
do seu coche, sen ter medo.

~~
ll

~~

ll

1
ll
~~
ll
ll
ll
ll
ll

~~
ll

~~

ll
ll
ll
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Os dias 8 - 11 de·Outubro
V CRUCEffiO. XORNADAS DE REFLEXION
PROS CRISTIANS GALEGOS
organizadas pola Asociación "ffillv.UA"
Este ano con tema: _¿Como facer comunidades cristiás?
celebrarase en MELIDE
.
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