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A ciencia dalle a razón ó pan caseiro
Loitar pola paz: non abonda -con· rezar

J

¿CATEQUESE PARA GALICIA?

O DIA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE
(5 de San Xoán) é un berro de socorro para que
respetemos á natureza . .No noso País as duas
causas principais de deterioro da natureza son
os incendios forestais e os verquidos emporcallantes de ríos e mares.

Celebráronse ó longo dos pasados mes
de abril e maio en tódalas dióceses galegas unhas xornadas sobre da catequese
parroquial co título "Novas líneas da Catequese. Os novos catecismos''. Nelas .os MAIS DE CEN MIL HECTAREAS arderon en
Secretariados diocesanos de Catequese Galicia nos últimos cinco anos. Mentres ICONA
de Galicia, deron orientacións e anima- só repoboou cinco mil hectareas por ano. A imron a facer nas parroquias da nosa Terra, portancfa do monte galego é total: fertiliza a teunha catequese cristiana activa, moder- rra, regula os cauces das augas, equilibra a paisana, dinámica e partindo da experiencia xe e alimenta a flora e a fauna. Por outra banda,
se pode repoboar con calquer arbore
do n no a fin de ilo abrindo á experien- tampouco
como se ven· facendo ata agora, Galicia tén a súa
cia d Xesús.
natureza propia.
IRIMIA quere destacar aquí un feíto
important : Estes secretariados fixeron AS ESPECIES MARIÑAS que se trasplantan
nosas costas tamén haberán de ser regulahai uns anos un excelente material de ca- nas
das. Querendo sacar roáis proveito económico
tequese para a comunidade, en galego, con especies novas corremos o perigo de elimiqu agarda o sono dos xustos nos sotos nar progresivamente as especies orixinais do nodas Delegacións Diocesanas, polos seus so espacio marítimo.
destinatarios: os nenos galegas.
OS RIOS SON APALEADOS día tras día polos
Cómpre traguer aquí este feíto, po.r- verquidos
das 'industrias e a porcallacfa dos poque este material, na súa edición castelán ·bos e vilas que eles tan xenerosamente agariman:
tivo moi boa acollida fóra de Galicia -es- Do Pai Miño xa ternos falado outras veces. O
pecialmente en Euskadi e Cataluña-·-, e Ulla é un dos mais perxudicados tanto por FINmesmo foi traducido ó euskera, pero, SA de Padrón como por MOSAICOS-HIERRO
aquí na nosa terra, a súa versión galega de Catoira (cuia .fosa séptica verte), ou CEDAfoi olímpicamente despreciada polos . NOSA (con só tratanrnnto primario). Todas esque tiñan que servirlle ós nenos a mensa- tas foron alertadas do perxuicio que causaban
con outras índustrias no río máis troiteixe liberadora do evanxelio . Xesús mes- xunto
ro de Galicia.
mo trasmitiu a sua Boa Nova na lingua
do pobo o arameo, non na lingua "ofi- .O MONTE ALHOLIA, onde celebraremos a VI
Romaxe o 1O de setembro, foi o primeiro parcial" grega ou latina.
Certamente que Xesús en Galicia fala- que natural defendido pola lei. Despois viñeron
Illas C'ies, Os Aneares, o Curotiña, Cabo Viría gal ego. E mentres se siga a catequizar as
lano, Estaca de Vares,. .. Non ahonda con cercanunha lingua allea, non se fará endexa- los pola lei , fa1 falla dar a coñecer mellar a súa
mais anuncio liberador, senón coloniza- flora e a súa fauna. As veces todo son apariención .
cias, . aínda podemos velo hai pouco: talas indebidas de acíbros e piñeiros, pistas perxudiciais,
repoboacións antínaturais nos Aneares ...
NO ANO DOUS Mil DAREMOS UN GRAN
SAL TO CARA A DESERTIZACION DA TERRA se as cousas non cambian. Teránse perdido .... 800 millóns de Ha. de pastos e cultivo, se. rán talados mais de 4 millóns de Ha. de bosques
e morrerán para sempre 600.000 especies de vexetais e· animais .
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LOITA CO-N XESUS, LOITA POLA VIDA
Para segu ir a X esús
e avanzar no seu camiño,
hai que chegar a imitar
as causas todas que fixo.

Domingo déci'!JO .d o tempo ordinario

t EV ANXELIO SEGUNDO LUCAS (7 ,11-17)

Un día foi Xesús a unha vila, chamada Naín
acompañado dos seus discípu.los e outra moita
xente. C~ndo estaba chegando á entrada da vila, sacaban a enterrar a un morto, filio único
Non chores -<lixo-:- _¡10n chores,· da súa nai, que era viuda; ía acompañada por
moita xente da vila. Ao vela, o Señor compae, ó tempo que tal die/a,
facendo forza .da dor
deceuse dela e díxolle:
devolveulle ó nena a vida.
-Non chores.
E achegándose, toco u o cadaleito, -os que
Visitou Deus ó seu. pobo, ·
dixo a xente ami/agrada;o levaban detivéronse-, e ordenou:
se da rriorte soe vida,
-Rapaz, falo contigo: ¡érguete!
o Señor pertiño anda.
. O morto incorporouse e empezou a falar; e
Xesús entregoullo á súa nai. Todos ficaron so.brecollidos e loubaban a Deos, dicindo:
-Un gran profeta xurdíu entre nós. Deos
visito u ao seo pobo.
E por toda a Xudea e a súa comarca correron estes comentarios.
Atopou á nai do/da
pota marte do seu fil/o; ·
con e/a quixo doerse,
con e/a viuse aflixido.
1

Se camiñas po/a vida
co corazón ben desperto,
descubrirás a/egr/as, .
atoparás sofrimentos.

Que non te engañen con cantos,
que non che pechen os o/los;
observa ti e descubre
quen pón da marte os cerro/los.

Cómpre ter palabras bods
para aliviar sentimentos;
cómpre ter unión e forza
pra dar/le ó mal vencimento.

Pregúntate igual a ti,
non sexa que inconsciente,
leves no teu corazón
da marte algunha semente.

Podemos facer mi/agres
coma os que Xesús fixera;
podemos cambiar en vida
a marte que nos rodea.

Fai que en tódo/os homes
a vida trunfe de todo,
que todos poidan dicir:
Visitou Deus ó seu pobo.

Pregunta ti no teu.grupo,
na túa parroquia enteira,
pregunta en toda Galicia
que marte é a que nos queima.
/
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LOITAR POLA PAZ:

. NO~

A TOLERIA DOS GAST(
Os bispos católicos americanos, veñen de publicar un documento· colectivo no que criti
tos na que compiten as grandes potencias cos Estados Unidos e a Unión Soviética á l
campaña en favor do ''Desarme e do desenrolo para a paz" coa que Irimia quere coki
Peor que hai 13 anos

No ano 1970 un informe do Secretario Xeral da ONU dicía: "Non hai
dúbida de que as necesidades mái urxentes da humanidade estarían xa satisfeitas
na súa gran maioría de non ser pola carreira de armamentos"
No ano 1981 o Instituto de lnvesti~
gación sobre a Paz de Estocolmo (Suecia),
unha institución famosa e respetada pola
súa loita en favor da paz publicaba no
seu informe anual : "Durante os últimos 10 anos o
mundo destinou eatro billóns de dólares ós gastos
militares pero a pesar <lestes gastos a maior parte da
poboación mundial sinte aumentar a súa inseguridade. O diñeiro gastado en actividades militares debe ser
considerado coma un tráxico e inxustificaqle destrago
dos nosos limitados recursos".
A situación logo non' só non millorou senon que·
se agravou perigosamente.
Os gastos actuais

•
•
•
•

O mundo gasta cada minuto uns 150 millóns de
pesetas en armas e gastos militares (son datos do
1982)
En España o presuposto d e Defensa foí no 1982
de 409.000 millóns (máis de 1000 diarios) e para
o prnsente 1983 ascenderá a 478 .332 cun au mento do 1 7 por cen . (Por erro involunt ar.io no
número 79 de Irimia apareceu a cifra de 78.332 )
Cincuenta millóns de persoas marren cada ano
de fame ou mala nutrición.
Con só o 0,5 por cento dos gastos militares anuais
do mundo, os países con fame poderían ter equipo agrario abando para en poucos anos produ cir
por si mesmos os alimentos que precisan.

Non ahonda e
para constru

•

*

Coas armas nucleares :
destruir nun só día tod
mundial destruiu en sei
todas, acabaríase coa v;

O gasto hu mano

As enormes sumas de ,
gastos militares non son 9ui:
ta máis grave o esforzo tecn
Máis da cuarta parte do pE
ocúpase directa ou indirect
cíonados coa industria milit<
Pensemos que para disE
milit ar t ense calculado que
de t raballo técnico, que re¡
técnicos durante 10 anos.
humanit arios se poderían r1
forz o?

~

ABONDA CON ;REZAR

)S DE ARMAMENTOS

can severamente a política mi/jtarista do goberno americano e a ca"eira de armamen~abeza. ·En España, a prestixiosa institución Xusticia e Paz está levando adiante unha
iborar con est_e repdrtaxe extraído do material facilitado pola mesma-Xusticia e Paz.
Facer ~lgo: chamamento de Xusticia e Paz

:on rezar
i~ a paz-

hoxe existentes poderíase
.o o que a Segunda Guerra
1s anos, e se se empregasen
ida humana.

cartos que se lle adican ós
zais o peor: se cadra resulico e intelectual que zuga.
~rsonal científico mundial
;amente en traballos relau.
~ñar un novo tipo de avión
cómpren uns 4.000 anos
)resenta o esforzo de 400
¿Cantos proxectos civís e
ealizar con ese mesmo es-

Xusticia e Paz, organismo da lgrexa
Católica adicado a promover o que o seu
nome indica, e que ten acadado un gran
recoñecemento pola sqa defensa dos dereitos humanos xa desde os tempos franquistas, vén de ·facer un ·c hamamento ó
público en busca de apoio á súa campaña: "Desarme e Desenrolo da paz" co
que pretende seis obxetivos:

1.- Aumento da educación para a paz
2.- Reducción progresiva dos presupostos de Defensa en España e o aumento, polo tanto, dos presupostos adicados a necesidades sociais
-3.- Evitar a presencia de armas nucleares no territorio de Estado español
_
4.- Aprobación dunha leí para que os que por conciencia se neguen a cumplir un servicio militar
poidan cumplir coa sociedade cun servicio civil
5.- Colaborar coas iniciativas intemacionais en favor
da paz veñan de paises comunistas ou de paises
capitalistas
6.- Animar ás Igrexas a que actuen decididas en favor do desarme e do desenrolo dos pobos.
Para dar forma a ises obxetivos, Xusticia e Paz,
quere recoller formas de solidaridade e pide que se
lle envíen antes do 30 de xuño deste ano. Para iso
poded es solicitar tarxetas de apoio (cada tarxeta inclúe cinco firmas) a este aderezo; XUSTICIA E PAZ
C/ Rivadeneyra 6, 10°
Barcelona - 2
Para mais datos sobre a carreira armamentist.a
podedes consultar o número de Irimia correspondente
ó P.rimeiro domingo de xaneiro do 1982, e solicitar
mais información a Xusticia e Paz, en Barcelona.

Al,,ARIQUliiA1JiSETiP
NHA mariquiña de sete punt~s véu · voando e.
pousóuse, d iante de m ín, enriba dunha herba. .
iEra tan bonita! Eu quedéi, arroutada, ollándoa.
Améina.
·
Preguntéille de onde viña, qué buscaba, se podería contarm~ algunha h istoriña do seu voar.
Ela non me decía ren. Facía garachuzas, reviravoltas, lombo prá riba, lombo prá baixo. E coa bailadela daquel seu corpiño bermello, a herba domeábase
e abaneaba, abaneaba, abaneaba ....
De súpeto, a mariquiña revoóu axudándose no
vent0.
.,
Deixóume soia, dubidando. E nunca_máis volt~i
a vela.
i i Pero qué leda me sinto por cada herbiña que
abanea!!

U

NAVAR.RO

M

1ÑA aboa tivo un
burro que lle chamaban Navarro.
Navarro acarrexaba
o golfe dende a ribeira,
acarrexaba o esterco prás
leiras, acarrexaba o molime prá corte, acarrexaba... i Con todo o que
houbese que acarrexar!
El entendía todo o
que miña aboa lle talaba.
Fora a alma Navarro
era como unha persoa.
i Qué digo ! Era como un cristián ...
Por algo andaba sempre coma un burr~

UN PAN BON PRA CADA DIA

Muiño de pedra
e forno de leña.

O secreto
é o· fermento. '

Sigue esta semana en "A Carón do ·Lume" a colaboración de Isabel Suárez sobre algo tan básico, e importante
coma o pan.
· .
A semana pasada falounos do engañoso que resulta o
pan ''branco" desde o punto de vista da alimentación, e da
bondade do pan integral.
Hoxe, sigue con uns consellos prácticos para elaborar
un pan de calidade.
.
o grao mudo coa. pedra, abre ben a fariña e pódeselle
aproveitar todo o · alimento, cqn tal de ·non peneirar, é dicir, de non quitar os farelos mais do 15 por cento.
Cocendo en fornos de ladrillo ou pedra (non de metal) as paredes, absorven a auga sobra do pan, de xeito que
este queda mellor cocido,-con millor coda e máis doado de
dixerir.
E quentar con leña, xa se sabe que é millor que con
gas ou con electricidade.
·
Fermento natural é o bon, non levadura da farmacia.
O fermento ou lévedo natural feito na casa, desfai os fare- ·
IOs, quítalle o ácido fítico sobro do pan; e esto é bon, ~is
o tal ácido fítico prívanps do calcio e do ferro, non so do
pan, tamén doutros alimentos do compango pois forma sales insolubles. Pero a levadura artificial nori pode co ácido

.

m~.

Millor sempre
o natural.

.

,

J

Outra boa cualidade do fermento natural é fortalecer \
os intestinos, restablecendo a flora intestinal.
·
.
~ ferment?, natural, feito na casa, debe refacerse cada
cambio de estac1on.
·
Unha maneira de consegUir un bon fermento é: mesturar nunha cazola de ·barro ou cristal unha cullerada de
sal, outra de mel, duas cuneas de auga, unha cullerada de ·
aceite e a fariña que colla. Deixalo reposar tres días. Renovar cada dous días, engadíndolle un pouco de fariña eauga.
Millor amasar con aliga natural, sen cloro. Millor botar sal gordo (sal mariño ou de roca) sen refinar pois no refinado quítanlle o magnesio o iodo e o ferro para que teña
millor presentación, e a falla <lestes minerais (déixanlle só
o cloruro sódico) desequilibra o corpo.
Tamén' é millor cocer trigo ou centeno cultivado na
casa, a poder s.e r con abonos natura~s, sen química.

·

·

·

Isabel Suárez Yáñez
(Sanfiz)
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O vintenove de maio
outorgouse un galardón
á vi/a de Redondela:
un premio de ouro, o Pedrón.
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Disque cando 0 cadavre
de Santiago al/ veu,
ataron á pedro a barca
na que viña o Zebedeu.
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En Padrón, vi/a moi nobre
con sona dos seus pementos,
ten casa al/ Rosal/a
e outros acontecementos.

Cada·ano 0 Patronato
que se fundou coese gallo
a quen ten mérito, ofrece
un premio coma agasallo.

Na tgrexa da parroqu1·a
', ·
existe un gran pelouro,
e esta pedro é a orixe
do prem1·0 "Dedro'n
de Ouro".
n
'·

Que este ano é pró Concel/o
da vi/a pontevedresa
por manter, da nosa-linnua
a luz prendida e acesa. ::1
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FAL ~

Por vinte pesos podes mer- polemizar ou loitar senón por ta e, polo mesmo, carecía de
ca-lo libriño de ''Normativiza- mor de informar. A normati- normas precisas e comúns pación da lingua galega", moi va ofidal está imposta a parti- ra tódolos galego-falantes.
xeitosiño para o uso diario, res da elaborada conxunta- Normalización é o emprego
publicado pola Xunta de Ga- mente pola Real Academia e oficial .e público que se debelicia. Trátase de algo oficial, o Instituto da Lingua, este úl- rá facer da nosa lingua: os
como di o Decreto "de ensi- . timo cunha traxectoria de es- seus dereitos a figurar coma
nQ abrigado en tódolos cen- . tudio e investigación moi idioma oficial. Está a piques
prestixiada e a partires das di- de saír iso que se chama a
tros escolares de Galicia".
E conveniente que saibas versas falas da xente de toda Lei do Galego (xa saiu a do
que estas normas, aínda sen- Galicia.
catalán e do vasco) e seica é
Ñormativización é, dixe- ' bastante progresista. Pero nido hoxe oficiais -- e o Irimego
ségueas na súa páxina- non mos, a fixación das regras pa- so da normalización colleulle
son as únicas que existen en ra falar e escribir, tendo en a dianteira á Xunta e;> AxuntaGalicia. Xa falaremos dist() conta que o galego veu sendo mento de Redondela, como pooutro día, non · co án~o de unha lingua máis oral ca escri- des ver polo Cantar do lrimego.
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