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Nun improvisado discurso durante un~
ha cena ofrecida por Betancurt, presidente colombiano, Felipe González ven . de
afirmar que o liderazgo dos Estados :Unidos en occidente estaba resultando negativo. Dacordo que dixo máis, · que foi
dentro dun discurso, que non foi tan así
como parece sacado de contexto. Pero a
cada ún o seu, que algo de cara sí que
plantóu ó Imperio Yanqui.
A cousa tivo o seu valor porque foi
dita no momento no que os Estados Unidos están a piques de. armaren un novo
Vietnam en Centroamérica. Agora xa
non teñen vergonza en reconoceren que
a C.I.A. - -a espionaxe dos Estados Unidos-·· apoia os ataques de vellos gardas
somocistas desde · Honduras contra a
fronteira norde de Nicaragua; agora son
máis que nunca as armas e asesores yanquis no Salvador. E a cousa tivo o seu valor por ser dita onde foi: nun pais do
chamado "grupo de Contadora" que
apoian unha solución pacífica e· negociada en toda a zona -freno á carreira armamentista na -zona, eliminación dos asesores militares · extranxeiros, respeto- ó
dereito de cada nación a decidir a sua política· -·.
Un aplauso pola frase. Habemonos de
acordar dela cada v~z que se nos .dea largas á prometida saida da OTAN, ou ¿é
que o líder da OTAN é alguén distinto
do "negativo" Estados Unidos?.

tious fillos, e traballaba como asistenta nunha
casa particular. Precisamente nesa ·casa houbo
pedir prestadas as 40 .000 ptas. que lle costaba
abortar.
OS EXAMENES NON SON UNHA FESTA:
son mais ben a ultima páxina neurótica do curso. Os examenes chegaron á escola trasplantando unha práctica da lgrexa, onde os confesores
eran coñecidos tamén coma mestres. O profesor ata e desata o saber do escolante, a quén se
lle trata de sentenciar o tamaño da culpa. Pero a
escola ten que ser moito mais. Hai que ter en
conta a cre.atividade do estudante, a sua capacjdade social, o seu afán por descubrir realidades
novas ...

O FRACASO ESCOLAR SIGUE MEDRANDO.
Só un sesenta e cinco dos rapaces de EXB con.siguen o graduado escolar, e a mitade dos alum~
nos de BUP quedan aparcados a mitade do camiño sen conseguir a meta. Agora f alamos do
fracaso de EXB (do de BUP faloúse no número
77 de Irimia), e podeinós ver como a edade
máis frecuente para o fracaso é a dos doce anos
e o curso o· de sexto (cando o neno pasa dun..sÓ
profesor a varios); as materias nas que mais tropezan son as de cencias. O -nivel de suspensos é
mais alto no ensino publico que no privado.
Nos nenos aparecen os síntomas de frustración
antes que nas nenas. Hai moitos mais fracasos
nas escalas rurais que nas urbanas. Afecta decisivamente o ensino ·nunha lingoa allea, e tamén
o xeito das conce·n tracións escolares senter en
conta a xeografía e a psicoloxía da nosa terra
NOVA ESCOLA GALEGA é o nome dunha
nova asociación que xunta a xente que traballa
en Galicia en distintos eidos ca intención de liberar o ensino que se fai eiquí de moitas trabas
FALLECEU UNA MULLER , P .C .V .L. do ba- que están perxudicando ó neno. Tentan unha
rrio de Palavea na Coruña. o p_asado 31 de maio renovación fonda das escolas e unha galeguizatras ser sometida a un aborto clandestino. P.C. cíón do ensino tendo en conta a natureza da
V .L . estaba casada cun obreiro en paro, t iña nosa xente. Moito van ter qué decir .. .
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SALMO PARA REFLEXIONAR
NA BENDICION QUE SON OS FILLOS

iBendito quen teme a Deus
e anda sempre no seu rego!
A túa muller florida
será raiola de inverno,
e verás ós teus herdeiros
nacer ó teu arredor
con ese mesmo vigor
dos nasos froitos primeiros.
Deus bendice cos seus bens
ó que garda o seu temor.
Que te bendiga o Señor
a diario na túa vida'
dende arriba, onde aniña
a forza do seu amor.
******
SALMO PARA AGRADECER A DEUS
O SEU COIDADO DA-VIDA E DA SAUDE

O Señor é omeu pastor,
non hai causa que me arrede,
porque na chairiña verde
hame levar pra pastar .
e a miña sede apagar
nas fontes que nunca reven.

Domingo 12 do tempo ordinario

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS ('9,18-24)
Estando unha vez en oración, acompañado
dos seos discípulos, preguntoulles:·
-¿Quen di a xente que son eu?
Eles responderon:
·
-Uns, que Xoán Batista; outros, que Elías, ·
e outros, que algún dos profetas antigos que
está resucitado.
·
Insistíu:
- ¿E vós quen decides que son eu?
Responden Simón Pedro:
O Mesías de Deos.
Entón el prohibiulles dicir nada a ninguén.
E engadiu:
-E pre~iso que o Fillo do Home padeza
moito, sexa rexeitado polos senadores, os sumos sacerdotes e mallos letrados, e sexa executado, e ó terceiro día resucite.
Despois dirixiuse a todos:
-Se alguén quer vir comigo, que renuncie a
si mesmo~ cargue coa cruz de cada día, e me
siga. Pois o-que queira poñer a salvo a sua vida, perderaa; pero o que perda a súa vida pola
miña causa, ese poñeraa a salvo.

·Danos el vida e" saúde
e pon neso o seu amor;
eu non sentirei temor
anqu~ me atope perdido:
ó ver que anda comigo
alégrase o corazón.
Coma Jaberca ó arado,
sígueme a súa bondade
deica o día en que me chame
pra me levar ó seu ceo
e all vivir cosque.quera
por toda a eternidade.
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REFLEXIONS PRA

A . pasada semana falamos en lrimia da lei recén aprobada polas Cortes españolas pola q·

clamaba que tratásemos o tema con máis extensión. Tema delicado e conflictivo que E
Non podemos en Terra e Xente tr~
Realidade do aborto
Aparte do aborto natural, provocado pola mesma natureza,
e que é moi corrente, tanto que se calcula que se producen
moitos mais abortos naturais que nacementos, cando se fal~ do ·
aborto normalmente enténdese · a interrupción do embarazo
cando o feto aínda non é viable, ou sexa, cando non pode subsistir fóra do seo da nai.
O ab'orto provocado, adoita catalogarse según .varias causas
ou razóns que se lle chaman "indicacións":
• Aborto terapéutico: E provocado cando a continuación do
embarazo, porrá en perigo a vida da nai. En ·tempos pasados
eran moi frecuentes {tuberculos-e pulmonar, enfermedades do
corazón, etc.) pero actualmehte esta situaciós:1 é moito mais
rara.
• Aborto eugenésico: Chámanlle así ó aborto que se fai cando
existe a certeza ou un risco mui grave· de que de nacer o nen iño
non sería ben.
• Aborto humanitario: Provocado cando o embarazo foi consecuencia dunha acción forzada, como pode ser unha violación.
Situación dramática pero pouco corrente.
• Aborto psicosocial: Trátase do aborto provocado cando o
embarazo non é desexado por diversas razóns de carácter social ou psíquico: problemas económicos, de vivenda, mulleres
solteiras, problemas psíquicos na muller, etc.
Un pouco de biolox ía
A aparición dun novo ser humano sigue, polo breve, estes
pasos:
.
+ Tras da unión sexual do home e a muller, se un dos 100 ou
500 millóns de espermatozoides masculinos fecundan un óvulo
femenino, fórmase unha especie de ovo humano que se chama
cigoto.
.
+ Este cigoto é unha célula que se vai dividindo e medrando.
E ós catro días da fertilización chámase mórula (pois é c;omo
un ha amora).
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+ As duas semanas do emba
mais complexa que se chama e1
+ A partir da octava semana .lí

mes ten xa forma humana e
50 cm. ó noveno mes, no que
mais.
Moitos condenan o aborto
to da fecundación hai vida hun
comenza unha nova vida, pero
fecundados son evacuados ant
moitos dos óvulos que chegan
expulsados dun xeito natural.
to.s? lConsidérao ásí a lgrex;
xente? lMorreume un fillo -ca1
poucas semanas? lE igual que
un· pai de familia? Incluso n
desde un punto de vista bioló;
aniñamento no útero nbn abo
res humanos. lPódese afirmar
taria do feto nas primeiras sen
humana?

l. E igu.al legal que moral?

A leí que aprobaron os soc
en certos casos, pero con iso rn
comenda nin obriga a ningué1
gamos entre:
• Despenalización: non se ca
casos como se facía ata agor
tección legat

UNHA OPINl.O N
ue se despenalizaba, en certos.casos, a práctica do aborto. O pouco espacio da Péneira, remcheu boros e provocou grandes discusións e que nos toca no mais fondo da sensibilidade.
ltalo coa extensión que quixeramos.

trazo o c.igoto xa é unha cousa
mbrión~

ta se chama feto, que no terceiro
mide 7 ,5 cm., dos que pasará a
sairá á luz en circunstancias nor- .
porque din que desde o momen1ana. Certo que coa fecundación
P.arece que a maioría dos óvulos
es de fixarse no útero, e mesmo
on a aniñar no. útero tamén son
ff rátase de seres humanos mora. ou o sentido xeneral izado da
ndo se malogrou un embrión de
se morrera un neno xa criado ou
1oitos b.iólogos consederan que
,deo a fecundación do óvulo e o
nda para que poida falarse de selogo que toda expulsión volunnanas é un asesinato dun.ha vida

ialistas faise tolerante co aborto
in afirma que sexa bon, nin o re1 a abortar. Cómpre que distintstiga o aborto en determinados
·a pero tampouco goza de pro-

• Legalización: cando se trata dun dereito que goza de protección legal: poderíase abortar pola Seguridade Social. As
Cortes, despenalizaron, pero non legalizaron o aborto. Q1re
unha cousa estea despenalizada pola lei non quer dicir que sex~
boa moralmente. Emborracharse non é bon, e a lei non castiga·
a n'inguén por facelo. O papel da lei ¿é dicir o que está ben ou
mal ou buscar un equilibrio que permita a cada un vivir según.a.
sua convicción ética? O mesmo Santo Tomás de Aquino, teólQ..
go católico por.ex.celencia, recoñece que non se pode condenar
por lei todo o qué se xuzgue mal, pois eso pode traer maiores
males. Un pode estar en contra do aborto e non obstante estar
tamén en contra de.que se castigue ós que abortan. O Papa e os
bispos españois pronunciáronse claramente eri contra da prácti·ca do aborto .en calquera cas.o. Hai non obstante bastantes cristianos que aínda def.endendo o amor á vida non ousan condenar moralmente a quen decide abortar por moi serias e graves
razóns. Néste sentido a opinión do pobo de Deus non é, nin·foi
nunca, unánim.e, pois as circunstancias modifican a moralidaqe
dun acto e ninguén está obHgado o que é imposible pra él.

lAborto asesinato?
Pra rematar, queremos dicir que a politización que se fixo
sobre o tema do aborto no debate dos meses pasados levou a
afirmacións que consideramos esaxeradas, como é o feito de
calificar o aborto como un a~sinato a· sangre fria que fai ou
c6nsinte unha muller depravada. Certamente -c~no dixemos
a semana pasada no editorial- tampouco aprobambs o tratame!Jto frívolo e eg<?ista que outros sectores fixeron.
A nós parécenos que cando é unha cuestión debatida pola
cencia e polos teólogos a realidade humana de esa vida ~ecén
concebida, a lei debe respetar a decisión das mais que -nos
casos extremos sinalados- deciden en concencia que esa vida
non siga o seu curso; e a lgrexa ser mais comprensi~a con elas.
Estamos pola vida. Pro loitar pofa vida é algo mais que loitar pola ·reproducción, pois a vida é moito mais que biolox ía.
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Reflex.~ions· ·_ sobre

do home.

•
•

Cada neno é unha palabra de Deus que non se repite en . 1 _
dexamais.

•

Un home é un ser que Úe pregunta constantemente á vi- /!11F;
da. (do "Catecismo holandés").
'

•

O valor dun home non se mide polo diñeiro que gaña.

•

As leis foron feítas pro home, e .non o home para as le is.

•

Un parvo atopa sempre outro mais parvo que o ademire

1

• . . o que quere comprar a outro, véndese a si mesmo.
•

Conócete a ti mesmo.

•

Ti eres as tuas obras.

•

Penso, logo existo (Descartes).

•

A alma dá riqueza ó corpo, e así como o sol atravesa as nubes ma1s mestas,
o honor brila ó traverso ·do vestido mais groseiro ( Sakespeare).

•

O home que queira ser hcrme de verdade ten que ser un inconformista.

•

'
O home grande mó~ese poias ideas, o home pequeno móvese polo medo.

•

O home vulgar so mente se ocüpa de pasalo tempo, o home de talento dP
emplealo (Sc~openhauer).

•

Eu non creo en ninguén -dis---_, porque tampouco eres en ti mesmo ( Castelao).

•

O corrente no home é a tend~ncia a crer· verdadeiro canto lle proporciona algunha utilidade. Por eso · hai tantos homes capaces de "comulgar con rodas de
muiño" (A_n tonio Machado).
·
·
·

•

Un home é coma un ~ixto, sé non ten cabeza ¿Pra qué serve? (V . de Vega) .

•
•

Un _home non é un home ata que
(Sartre).

~on

atopou algo polo que aceptar ía morrer .

E a persoa do hó1Jle a que hai que salvar ("Gaudíum et spes", n. 223) .

( Tomado de "CONSELLOS ")
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Se abusan rjunho rapaza
ou o noi poida ser morta,
ou nacerá un subnórmol:
té mala a mu!ler .que abort(l?

Algúns defenden á nai,
e teñen por razón boa
que o feto é parte dela
non de todo a /nda persoa.

O Goberno socialista
dá unho lei polo que a xente
que aborta nestes tres casos,
non pose a ser delincuente.

Pero.hai vida -propia ou none suliña moita xente
que é cuestión de defender
a un ser tan inocente.

¿Que hoi que pensar destes feítos?
¿como xuzgar estas leis?
Dif/cil resposta para
quen somos d vida fieis.

Os diversos argumentos
deixan ó /rimego incerto,
qae quer comprender. o todos
co corazón ben aberto.
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AFAL

Hai xa semanas que vimos
falando da diferencia que existe entre normativización do
galego, xa levada· a cabo e que
se refire a cómo hai que falar
e escribí-lo noso idioma, e
normalización ou Lej do Galego. Habendo en España catro idiomas -castelán, catalán, eus)cera e galego- soamente un deles estaba norma)4ado coma lingua oficial, é
dicir, tiña un estatuto ou categoría de uso público.
A futura Leí do Galego, xa
próxirna, . recoñece que ata
agora vivimo~ sendo víctimas
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da centralización de Madrid e gua materna", co que se lle
trata de garantiza-la igualdad e vai poñendo difícil a quen indo galego e mailo castelán en sisten en face-la escola en casGalicia, sendo o galego "a lin- telán.
gua propia de Galicia" que
¿Chegará este contaxio
"tódolos galegos teñen o de- ós altares e os púlpitos ·e resber de coñecelo e ·o dereito petarase o dereito dos crentes
de utitizalo". Ese dereito fun- · a recibi-la doutrina na súa faciona a tódolos niveis, de xei- la? A Lei non di nada, porque
to que un galego a quen non as cousas celestiais andan moi
lle admitisen, por exemplo, polo alto, pero bo sería que
document<.i>s na súa lingua, os crentes galegos aterrizase.: podería acudir ó xuzgado de- · mos e desemos bo exemplo
nunciando o feíto.
seguindo as leis prop~s que se
Tamén se afirma que "os ' derivan, sen n~cesid::tde de .d~:nenos teñen dereito a recibir cretos, do miste"tfo ..td·a · Enéa:ro primeiro ensino na súa lin- nación.
J'
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