SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

VIVE!
Vive, muller,
non estás soa,
podes erguer os brazos
co seu triunfo!
Agora de xionllos
~añá erguida,
agora inda na cruz
mañá resucitada.
Xesús vive!·
Dillo 6s pobres
e que sigan
con alento
na batalla.
Xesús vive!
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AATCHIS ... é un sonido que escoit.amos a miudo na primaveira. Pode ser o síntoma dunhaalerxia. O vintadous por cento
1
das persoas son alérxicas: máis nen os que
adultos, máis mulleres, traballadores industriais ou xente do interior... Estas alerxias
son producidas polo polen de plantas como
ac; correelas ou chantaxes (plantagos) que
serven de forraxe; pero t.amén pola cont.aminación, medicamentos, alimentos ou polo
polvo das casas que transportan o chamado
acaro (microorganismos).
AS CANTIGAS DE SANTAMARIAdo
Rei Sabio Alfonso X son un dos monumentos da literatura galega medieval. Eran outros tempos, e no século trece utilizábase
coma lingoa da poesía, o galego portugués.
Este rei como político non foí ben para a
nosa t.erra; non axudou a que Galicia se
mantivese no cumio 6 que había chegado,
cando Santiago era a capital wltural dunha
banda de Europa. O catro de abril cu·m príronse setecentos anos da súa morte.
A REVOLUCION DOS CLAVELES,
faí agora dez anos, aeOu un Portugal esperanzado naquel 25 de abril. Morría a dictadura, e a nación irmá poñíase a refacer a súa
economía aínda endeble. Un neto de Alfonso X, don Denis que tamén escribéu na nosa
lingua, tentóu ligar Galicia e Portugal coma
reinos independentes frente ó poder de Cast.ela, a remat.es do século trece.
OS PAXAROS: estudalos, sí; matalos,
non. Mentres moitos matan o tempo apuntando cara ás aves', están xurdindo grupos
ecolóxicos que se empeñan en censalas e fa.
celas respetar. Este é o caso do Grupo Habit.at da Coruña, que ven denunciando ac; .desfei tas ecolóxicas que coñece: a caza de aves
protexidas en Baldaio e outras lagoac;... Si
nas vosas comarcas coñecedes algún atentado deste tipo, comúnicádeo a Habitat. Apart.ado 805. A Coruña.
UNHA BOA POLITICA CULTURAL é
o millor xeito de fest.exar o día do Libro est.e luns. Non hai Bibliotecac; públicac; (só 102
en Galicia). Máis do corenta por cento non
abren un xornal; no ano pasado publicáronse entre nós case douscentos cincoenta libros. O libro máis lido foí Memorias dun neno labrego de Neira Vilas.

A VIDA DE PASCOA

Nestes días f álasenos moito de esperanza, de resurrección, de vida. Basándose no
trunfo de Xesús sobor da morte, quérese erguer o ánimo e as ilusións da xente que a
diario comproba a dureza da ·vida, case a de:
rrota da vida frente ·á · morte. A carón do
anuncio da Pascoa do 1984 ternos .que seguir apuntando o número xa inmenso de parados, ~ a cantidade crecente de drogadic_
t os,
a maioría dos labregos desesperanzados pola
suba irracional da Seguridade Social, e moitas cousas máis que nos fan desconfiar da vida, da ilusión e do optimismo que se nos ofreza coma caídos do ceo.
Ante esto unha de dúas: ou falamos da
vida desinteresándonos das cousas que nos
pasan cada día, como fai moita xente nestes
días, ou falamos da vida intentando descubrir nos acontecementos diarios o seu nacemento, as súas medras pequeneiras e os seus
trunfos humildes. O que lle pasou ·a Xesús
ten moi pouco que ver con moitas das manif estacións relixiosas que vinios e nas que incluso participamos nestas datas; e en cambio
está moi achegado ao proceder de moitas
persoas que, sen tanto cacarexar, van facendo que a xente se sinta mellor no corpo e na
alma.
A experiencia de Xesús métenos no corazón o convencemento de que paga a pena
traballar por aquelas cousas que parecen
perdidas e fracasadas, porque detrás de cada ·
derrota sufrida na loita contra as forzas que
esclavizan á xente, hai sempre un xeremolo
de vida e de victoria. Na súa hor-.i, no seu
día acaba por trunfa~ a razón, a vida que se
·
viu perseguida e violentada.

Que se fagan alabanza as Iin guas todas,
que lle canten ao Señor resucitado,
que se xunten o ceo e mai/a terra
nesta festa polo trunfo rematado
Que nos preste a primavera os seus verdores,
que nos cedan os paxaros os seus cantos,
que lle negue o sol á noite os seus so/pares
·
neste día de coores, d/a santo.
Foi a marte engullida pota vida,
foi a luz vencedora en tanta !oita,
foron augas de saúde que enchouparon
de limpeza e de frescura as vidas rotas.
Os trabal/os de Xesús, humilde e forte,
en defensa dos ,tirados desta terra,
non quedaron esmagados pota morte,
recibiron de Deus Pai fi~I recompensa.
Xa non queda senon seguir !oitando
coa esperanza máis firme e máis erguida,
coa !edicia cruzando o naso esforzo,
seguros da victoria xa cumplida.
Gloria ao Pai, o creador de toda vida,
gloria ao Fil/o que a construe e que a libera,
·gloria ao Espirito, fermosa herencia nasa, ·
garantía de dereitos nesta terra.
Amén.

Doming~ de Pascua 1
R ESURRECCION DE XE SUS

O día primeiro da semana María
a Magdalena foi ao sepulcro moi cedo, cando aíndaera escuro, e viu que
a pedra do sepulcro estaba quitada.
Botou a correr, e chegando onda Simón Pedro e onda o outro discípulo
a quen amaba XesO.s e díxolles:
- Colleron do sepulcro ao Señor
e non sabemos onde o puxeron.
Pedro e mailo outro discípulo saíton corren do cara ao sepulcro. Corrían os dous a par. Pero o ou tro discípulo correu máis axiña que Pedro,
e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixandose, viu que estaban os lenzos,
pero non entrou. Entón chegou tamén Simón Pedro, que o seguía, e
entrou no sepulcro. Viu os lenzos
pousados alí. Pero o sudario que envolvera a súa cabeza, non estaba cos
panos, senón aparte, enrolado noutro lugar. Entón entrou tamén o outro discípulo, o que chegara primeiro ao sepulcro_¡ viu e creu. (Pois aínda non entenaeran que, conforme a
Escritura, era preciso que resucitase
de entre os mortos). En tón os discípulos volveron para a casa.
(Xoén 20, 1-1 O)
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\ .....XESUS RESUC
Unha boa noticia para todos os
- POR FIN TODO EN CALMA
Conseguiran poñer todo en calma.
A.xusticiaran a Xesús aforcado, perdón, crucificado, e coa súa
morte avagara o rebumbio dun pobo cada vez máis esperanzado e perigoso.
O pobo acabou dando a razón ás autoridades: Xesús foi,
no millor dos casos, un iluso, un inxenuo demasiado soñador e
pouco coñecedor do mundo. ¿Como. ía Deus abandonar da
maneira ó seu principalísimo enviado?
Non hai dubia: equivocárase Xesús, ou se cadra, foi un
falsario engañador agora castigado por Deus. Realmente tivo a
morte dun maldito (Dt 21,23; Gal 3,13).
Os mesmos partidarios de Xesús antes tan activos e
descarados desapareceran como sal na agria Derrotados e
cheos de medo e impotencia, de tristura e de vergoña, vivían
esgarriados e pechados sen erguer cabeza.
Conseguiran poñer todo en calma.
- ALARMA DA POLICIA
Primeiro foi un rumor, un "disque", que a algúns inquedou: ''a cova onde enterraron a Xesús está valeira". A policía
deu axiña a versión oficial dos feítos: "roubaron o corpo os
seus discípulos".
Pero ó pouco xurde a auténtica alarma.
A policía romana manda aviso ó gobernador Pilato: os
partidarios do nazareno din que o rebelde está vivo, e proclámano polas rúas sen contemplacións nin medos.
·A policía das autoridades relixiosas xudías mandan
aviso: os amigos de Xesús o galileo din que el é o Cristo, o
escollido de Deus porque resucitou e vive con Deus.
¿Peligrará o orde? ¿encirrarán a volverse contra o
imperio? ¿acusarannos de matar a un profeta de Deus?

mo. Porque ese a quen vós 1
Deus.
&tades tolos: deixarén
queremos que sigades faland
- Nós non podemos deixar d1
somos testigos de que Deus re
Xesús (Feit 2,32; 3,15).
- POR FAVOR SEÑOR SIMC
PREGUNTAS PARA IRTh
TESTIGO DE QUE XESUS :

- UN INTERROGATORIO (Feit 4, 1-20)
Simón Pedro e Xoán ¿por que andades revolvendo ó
pobo dicindo que un morto que ademáis foi condenado curou
a un tolleito?
Que está curado todo o mundo o pode ver, e saiban as
autoridades e todo o pobo que foi o poder de Xesús que en
realidade é o Cristo enviado de Deus, quen curou a ese enfer-

Eu e os meus compañeir<
de que morreu na cruz como
somos testigos de que vive. Poc
súa carta ós corintios: "Cristo
Doce. Máis tarde apareceuse <
irmáns, despo6 apareceuse a S
los. No derradeiro lugar apare

xcntc

:ITOU E VIV

que traballan e sofren pola vida

crucificastes foi resucitado por

iosvos en liberdade ·pero non
lo no nome dese condenado.
e falar do que vimos e sen timos:
sucitou e glorificou ó seu servo

15,5-8, escrita no ano 54).
- PERO ¿ONDE ESTA?
En Deus e con toda a gloria e o poder do Pai (Fei t
3,13-21; Flp 2,6-11), é dicir, ben pertiño de nós (Mt 28,20).
Agora ten un corpo que xa non se corrompe porque é
espiritoal (I Cor 15,42-44), pero non é ningunha pantasma:
nós estivemos con el, é o noso amigo Xesús de Nazaré agora o
salvador que Deus ofrece 6 mundo. Cando máis apoucados est.abamos deunos o seu alento (Xn 20,19-23).
- PODEMOS DARLLE CRETO Ó SEÑOR SIMON PEDRO?
Xuzguen vostedes. Pedro é un home sereno: xa non é un
rapaz. Con el hai moitos homes e mulleres que afirman ser
testemuños de ver a Xesús resucit.ado. ¿PódeseUes crer? Hai
case 2.000 anos que a Igrexa os creu e segue a crelos. As súas
razóns ten: merécenlle creto os testigos. ·Eles son os primeiros
sorprendidos pola noticia. Sempre coidaron que a resurreción
só viría 6 fin dos tempos. A noticia fíxolles cambiar de vida e
poñela en perigo. Non andan á peseta nin fan negocio coa súa
fe: ó revés reparten o que teñen. Non son uns fanáticos que·
queiran dominar: fanse irmáns e servidores e repiten a m.iudo
que son pobres homes coma os outros. Recoñecen que Deus
actúa con independencia deles, fóra do seu grupo (Feit 10).
Moitos dos que lle deron fe a Pedro e ós seus Viron cambiar a
súa pe:rsonalidade seguindo a Xesús: fixéronse capaces de amar
ata dar a vida. Es tes acababan sempre dicindo o mesmo: "Xa
non eremos pola vosa palabra, pois nós mesmos o escoitamos e
sabemos que este é de verdade o Salvador do Mundo (Xn
4,42).

>N PEDRO ¿PERMITE UNHAS
HA? ¿DI VOSTEDE QUE É
RESUCITO U?

-

>Se moitos máis. Somos testigos
todo o mundo o sabe. E agora
le ler o que di Paulo de Taiso na
apareceuse a Pedro, e despois ós
lunha soa vol ta a máis de 500
antiago e logo a tódolos apósto~céuseme tamén a min". (I Cor

Somente ós que buscan o que bucou Xesús: coñecer a
Deus e amalo, amar ó próximo, revolucionar o mundo para
que poida ser casa de todos, facer que se lle recoñeza o dereito
ó pobre, rebaixar ós soberbos ... Interesa ós que, loitando, se
desaniman e sinten fracasados: para eles é unha boa noti:ia.
Con Xesus resucitado, teñen sempre alento para a batalla e
unha esperanza que ninguén lles pode roubar.

OIGA ¿PERO VOSTEDE CRE QUE ESTA NOTICIA PODE INTERESAR A ALGUEN?

O R(JSENIJE TEN MOITO •otFATO'' PARA AS COMENENCIAS
Na parroquia do Rosende, coma en moitas outras, a empresa de suministro
eléctrico só lles alumaba ós veciños cando viñan cobra-los recibos. Daquela si que
lles alumaba como está mandado.
A empresa tiña a súa razón; porque, polo visto, cando se fixo por primeira
vez a electrificación da parroquia1 fíxose con tal visión de futuro que se finnó un
contrato no que ela, a empresa, so se comprometía a suministrar enerxía para alumar, e nos últimos anos á xente das aldeas deulles por tirarse ós electrodomésticos e outras maquinarias cun considerable 'esquecemento do posto que teñen asignado na sociedade. Esto é certo. Eu sei de casas de aldea nas que, xa hai dez anos,
había astra dous muiños de café. ¡A donde irnos parar!
Ben; pois vou ó caso de que os veciños de Rosende, atafegados pola necesidade trataron de mirar se había algún xeito de millora-la situación volvendo a pagar o que fose? poucas gracias; porque nin podían muxir mecanicamente as vacas
n turnarse, mn siquer afeitarse cunha maquiniña eléctrica a certas horas.
E, con motivo desta obra comunitaria, volveu a poñerse de manifesto unha
vez máis o carácter eminentemente solidario do Rosende.
El era un dos que máis necesidad.e tiñan de reforma, porque xa daquela a súa
devoción-adoración polo televisor e por tódolos electrodomésticos que desde alí
ofertaban como panacea de felicidade sempiterna.
Mentras a parroquia facía xuntanzas e se mevía, el zorreaba astra o preciso
instante en que houbo que pagalas cotas. Entón tamén fixo oir a súa voz destemplada:
-Eu non· pago, porque a min ben me chega e o que teña presa que corra. Nin
quero ningún poste nas miñas fincas. Nin estou de acordo con que o transformador vaia onde non debe ir.
Onde debía ir era máis perto da súa casa, pero na finca do veciño.
Pois non pagou, e non pagando roubou ós veciños que tiveron que cargar coa súa
cota. Claro que el ben se xustificou pregoando polas feiras dos arredores que
quen debía paga-la súa cota eran os da comisión veciñal, porque ...
-Se se moveron foi pola súa comenencia.
b;poucosdías de ter suministro polo novo tendi9o foi cando mercou o televisor en color e o muiño do millo.
¿Mercaría os, se cadra, para comenencia da comisión veciñal?

O SUICIDIO INFANTIL
Nos últimos anos, é frecuente encontrar
na prensa e en artigos e traballos o reflexo e
a preocupación por unha situación que aumenta cada vez máis converténdose' en alarmante: o suicidio dos nenos.
Os autores que máis antigamente escribiron e se preocuparon polas enfermidades
dos nen os, din que entre os 4 e 8 anos os nen os elaboran a idea do que é a morte, e soamen te a esa idade, 8 anos, teñeh unha representación clara do que ela supón.
Hoxe téndese a pensar que o neno integra antes a idea da morte debido a influenciac; de tipo social, sendo moi de reseñar a
da Televisión como medio de comunicación
que dibuxa a morte como algo frecuente e
carente de realidade e dramatismo.
Hasta hai moi pouco tempo considerábase que o suicidio infantil se proc;Iucía despois dos dez anos· de idade, sobre todo na
adolescencia: hoxe -sabemos que o suicidio
infantil é un feíto que aumenta e que, polo
. tanto, a súa frecuencia é · maior do que se
pensaba e que a idade de aparición se adianta, non sendo xa raro atopar noticias sobre
suicidio infantil en nenos menores de 10
anos.
A maioría dos comportamentris suicidas nos nenos prodúamse ó parecer entre os
meses de Marzo e Xullo, época na que coincide co aumento tamén nas persoas maiores,
deste tipo de comportamento.
Dende sempre se entendeu que os nenosnon teñen clara intencion dequitarse vida
cando levaban adiante un intento de suicidio; moitas veces eran actos encamiñados a
lograr atencións ou outro tipo de compensacións que soamente era posible lograr mediante unha forte chamada de atención; se
ben é certo que iic;to pode suceder así,. en
ocasióris o neno perdía o control da situación e chegábase a producir a morte.
Actualmente o problema platéxase aínda máis serio, xa que son moitos os casos
nos que hai un desexo manifest<;> de deixar
de vivir nos intentos que plasman os nenos.

E difícil establecer, e practicamente
non o poderíamos plantexar aquí, a qué se
debe con exactitude unha acción tan grave
que leva a un neno a poñer en xogo a súa vida e incluso a perdela.
Téñense descrit.o fact.ores de inftuencia
dende os propios do neno (a súa maneira de
ser, enfermidades, et.e._.) ata os fact.ons escolares e familiares considerados de gran importancia porque, sen ser dimctamente responsables dun acto suicida dun neno, actúan irremediablemente coma favo:reoodo:res
do mesmo. En cant.o á escola, cítanse fundamentalmente as calificacións, o favoiecemento da competividade, a escasa mo:mción dos éxit.os e dos esforms dos pequenos.
En cant.o á familia, as situacións de conflictos importantes dentro dela, a preocupación
excesiva 1>9las notas, sendo estas motivo de
castigos, etc. e así mesmo as carencias dun
ou ambos país.
Para rematar, sinalar que o máis fre-_
cuente é que baxa máis dun factor de influencia presente nos nenos que chegan a
atentar contra asúa vida.
Madó DOMINGUEZ
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Toda a xente galega
-debería estar atenta:
a este paso a nosa terra
vai ser sempre a Cincenta.

Debería ser normal
e un f eito ordinario
que funcionase en galega,
en Galicia, un funcionario.

¿Onde está o prz'ncipe azul
que a esperte do seu sano?
¡Que se faga libre e dona
liberándose do dono¡

¿Onde están os secretarios
que escriban en galega?
Non os vexo por ningures
e iso que atnda non son cego.

~~

ss

~~
1

~~

SS

~~

SS

"

SS

~~·
~~
~

1

~~

~~~

~~
~~
~:

~)
~

Agora, pra func ionarios
naceu unha asociación
cunha revista xeitosa:
"Lingua e administración':

Da situación de Galicia
é bastante bon espello
que en galega non funcione
case nin un só Cancel/o.
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LINGUA E ADMINISTRACION
Evos. un problema serio
que o que é normal non se
converta en normal. Porque é normal que en Galicia os máis dos galegos falernos no noso idioma, pero non resulta normal
que, por exemplo, os do
cumentos notariais, municipais ou os anuncios diveisos, veñan en galego.
Founo noutro tempo, pera xa non.
No é norma e hai que
normalizar. Velaí o que se

Asociación de
Funcionarios para a Normalización Lingüística de
Galicia, que acaba de napropón a

cer. Tratan de que a nosa
lingua se utilice,. con toda
normalidade, na Administración Pública.
Coma fermoso instrumento teñen unha revistiña que leva o título de

Lingua e Administración:
é un boletín moi xeitoso e

ben feitiño; 6 números ó
ano e ós que te podes sus
cribir por 360 pesetas en
total, que podes ingresar
na Caixa de Aforros de
Galicia, central de Santiago e c/ e 9294/ 3. Coi do
que paga a pena facer propaganda de esforzos coma
estes porque, como dixera
Machado:
"Camiñante,
non hai camiño; faise ca-·
miño ó andar". A f ala
évos camiño!
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