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IMOS CELEBRA-LA GRAN SOLEMNIDA-
DE DO CORPUS CHRISTI, coa que que-
remos agradecerlle publicamente 

ó Señor Xesús, levándoo en procesión 
polas nosa rúas, a súa entrega por nós, 
ofrecendo o seu corpo e o seu sangue 
en sacrifi cio para a nosa salvación, para 
facernos fi llos de Deus e participes da 
súa gloria. El abaixouse para toma-la 
nosa condición humana, débil, escravi-
zada por tantas miserias, e así, levanta-
la para acadar a dignidade e grandeza 
humana, facéndonos participes da súa 
fi liación divina.

E neste grandioso día no que lle da-
mos grazas polo seu amor infi nito, 
que lle levou a entregarse por nós ata a 
morte, a Igrexa ponnos á nosa conside-
ración o compromiso do amor fraterno, 
no Dia Nacional da Caridade, para fa-
cer realidade o Mandamento Novo que 
nos deixou o señor de “amarnos uns ós 
outros, pero con obras, non so con pa-
labras, como nos di S. Xoán nas súas 
cartas.

Cáritas Nacional preséntanos para 
este día o lema: “Se non queres for-
mar parte dunha sociedade limitada, 
facilita a participación de todos”, para 
facernos refl exionar sobre una socieda-
de onde o egoísmo persoal e de grupo 
leva á exclusión dos outros, pensando 
que os demais son una ameaza para a 
nosa seguridade e benestar, sobre todo 
nestes tempos de crise.

Nos tempos das vacas gordas faci-
litouse, e incluso se propiciou a inmi-
gración, e máis ou menos, eran ben 
recibidos porque necesitábamos deles; 
agora que estamos en época de vacas 
fracas estorban e búscanse tódolos me-
dios posibles para que se vaian, porque 
supoñen una carga e un perigo, pero si 
queremos facer una sociedade aberta e 
fraterna, e con futuro, temos que facili-
tar a súa integración, con un amor soli-
dario, como nos amosou e nos mandou 
o Señor Xesús.

Cantas persoas o están a pasar mal, 
moi mal, como consecuencia desta gra-
ve crise que estamos a vivir, e aí están 

os comedores sociais cada día máis 
ateigados, sobre todo nas grandes ci-
dades, e as axudas de emerxencia que 
se multiplican, e ás que Cáritas ten que 
facer fronte, tanto a nivel parroquial, 
como interparroquial, diocesana ou na-
cional, para que a nosa sociedade sexa 
solidaria cos que sofren a pobreza e o 
desarraigo, vendo como o seu futuro se 
escurece.

Para conseguir una sociedade aberta 
e con futuro, necesítanse valores, por-
que o ser humano esta chamado a ser 
construtor do seu futuro e da socieda-
de, necesita de valores para guia-la súa 
vida nesta tarefa nobre e de grandeza á 
que o chamou o noso Pai, Deus; pero 
nestes tempos no que impera o relati-
vismo e o disfrute do momento, caemos 
nun egoísmo atroz, que nos levou a esta 
crise económica e moral, onde millóns 
de persoas polo mundo adiante están a 
sufrir as consecuencias da pobreza e da 
anguria.

Por iso necesitamos recupera-los va-
lores que nos guíen e conformen á nosa 
vida; os cristiáns témolos ben claros no 
Evanxeo, os que temos que recorrer e 
vivir nestes tempos revoltos e difíciles 
para construír un mundo mellor.

O Papa Bieito XVI, no seu docu-
mento Sacramentum caritatis, n. 88,  
recórdanos que, “as nosas comuni-
dades, cando celebran a Eucaristía, 
deben ser cada vez máis conscientes 
de que o sacrifi cio de Cristo é para 
todos e que, por iso, a Eucaristía im-
pulsa a todo o que cre nel a facerse 
‘pan partido’ para os demais e, por 
tanto, a traballar por un mundo máis 
xusto e fraterno. Pensando na multi-
plicación dos pans e dos peixes, te-
mos que recoñecer que Cristo segue 
exhortando tamén os discípulos de 
hoxe a comprometerse en primeira 
persoa “dádelle vós de comer” (Mt. 
14, 16). En verdade, a vocación de 
cada un de nós consiste en ser, xunto 
con Xesús, pan partido para a vida 
do mundo”.

E no número 90 do mesmo docu-
mento Bieito XVI, dinos: “O alimen-

to da verdade impúlsanos a denuncia-
las situación indignas do home, nas 
que a causa da inxustiza e a explota-
ción morre por falta de comida e nos 
da forza e ánimo para traballar sen 
descanso na construción do amor. Os 
cristiáns procuraron desde o principio 
comparti-los seus bens (Hb 4,32) e axu-
dar ós pobres (Rm 15,26). A colecta nas 
asambleas litúrxicas non só nolo recor-
dan expresamente, senón que é tamén 
una necesidade actual. As institucións 
eclesiais de benefi cencia, en particular 
Cáritas nos seus diversos ámbitos, des-
enrolan o precioso servizo de axudar a 
persoas necesitadas, sobre todo ós máis 
pobres. Éstas institución, inspirándose 
na Eucaristía, que é o sacramento da 
caridade, convértense na súa expresión 
concreta; por elo merecen todo enco-
mio e estímulo polo seu compromiso 
solidario no mundo. 

Aí están as palabras do Papa, que 
agora nos recordan o compromiso de 
sempre dos cristiáns, e é bo momen-
to este do Día Nacional da Caridade 
para amosa-la nosa participación con 
xenerosidade na colecta que neste día 
se realiza a favor dos necesitados.

EDITORIAL
DÍA NACIONAL DE CARIDADE
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Así dicía, maís ou menos, o vello refrán, referido ós 
tempos de necesidade que a Humanidade coñeceu por 
diversas circunstancias: guerras, epidemias, catástro-
fes, etc.

Hoxendía parece soberbia falar de necesidade por-
que temos de todo e máis do necesario; temos ¿quén?, 
pois os que temos un emprego fi xo e máis ou menos 
ben remunerado, os que temos un negocio que co 
noso traballo o mantemos activo e producindo para vi-
vir e manter a familia, e ter uns furricallos ou mesmo 
mercar algún piso ou unhas accións de empresas que 
producen artigos de consumo necesario como a elec-
tricidade, a telefonía e outro etcétera. Pero ¿sabemos 
ben como o estan a pasar tantos milleiros (o INE e os 
xornais falan de millóns) de parados, moitos deles sen 
dereito xa a subsidio?.

Os mesmos xornais e nalgúns casos os nosos pro-
pios ollos, fannos saber que os “comedores sociais”, 
as “cociñas económicas”, as “casas de acollida” e ins-
titucións polo estilo, están a soportar auténticas listas 
de espera para tratar de aliviar unha necesidade cor-
poral que se nomea cunha palabra que case nos da 
noxo mentar: ¡¡ FAME ¡!. Pois sí, benqueridos lectores 
de ámbolos dous sexos, (non se me vaian anoxar os 
uns ou as outras). Nestes tempos, e sobre todo nas 

grandes cidades ou nos arredores delas, hai xente que 
está a pasar FAME porque non teñen o bastante para 
comer acotío na súa vivenda, piso, casa ou chabola, 
e vense na obriga de achegarse a esas institucións 
cun sentimento de vergoña que a ninguén nos gustaría 
sentir; esta é unha realidade demostrable non “virtual” 
nin producto da imaxinación de catro “tolos” que se adi-
can a atender tan primodial necesidade, poñendo todo 
o seu tempo e parte do seu diñeiro á disposición dos 
IRMÁNS necesitados.

En verdade que o tema da para moito máis, pero non 
queremos cansar a vosa atención, senón dar unha 
“badalada” para que tomemos conciencia da situación 
actual de moitos homes e mulleres a piques de deses-
perar, e moitos nenos que dependen para alimentarse 
do soldo dos seus pais. Non queremos ser “catastrofi s-
tas” nin “antipatrióticos”, so dicir o que pasa e tratar de 
conseguir aliviar a situación.

Desde a CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
AROUSA pedimos a vosa colaboración para axudar a 
tantas familias necesitadas a, polo menos, sobrevivir, 
na certeza de que Deus Pai, devolverá o “cento por 
un” a cantos queiran sentir a satisfacción que produce 
saber que ¡! CANTO MÁIS DAS, MÁIS TES ¡¡

PEPE VÁZQUEZ

AS PENAS CON PAN SON MENOS PENAS

A repercusion da crise
na demanda de alimentos
Dende Cáritas Interparroquial de Arousa estamos a 
percibir un aumento considerable en canto ao número 
de persoas e familias que solicitan a nosa axuda. Onde 
máis podemos evidencialo é no  reparto de paquetes 
de alimentos mensuais,que dende o mes de Octubre 
de 2008 aumentou en número, considerablemente.
Para facernos unha idea da situación, si durante todo 
o ano 2008 a media mantívose  entre 15 e 20 paque-
tes mensuais, a partir do mes de Novembro comenza-
ron a subir as demandas de axuda, acadando o seu 
pico máis alto no  mes de Febreiro de este ano 2009 
cun total de 32 paquetes repartidos, manténdose ata  
hoxe, nunha media de 28 paquetes de alimentos, e 
continuando cara a alza, debido ás continuas peticións 
que recibimos diariamente.
O perfi l das persoas que acceden a esta axuda soen 
ser familias con fi llos menores o seu cargo que actual-
mente encóntranse en situación de desemprego así 
como familias compostas por persoas inmigrantes que  
formaron parte dunha economía sumerxida e que non 
teñen acceso a ninguna prestación.

En Vilagarcía de Arousa, a 5 de Xuño de 2009
Noela Lorenzo,

Traballadora Social Cáritas I de Arousa
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Outro ano máis e gracias ó esforzo de todos, dende Cá-
ritas presentamos o traballo realizado o pasado 2008. 
Os grupos de poboación que entendemos en maior 
risco de exclusión son os destinatarios preferentes da 
acción socio-caritativa da Igrexa, e polo tanto, do tra-
ballo e a proximidade de Cáritas. É entre eles e dende 
eles onde se leva a cabo a actividade diaria, precedida 
pola refl exión e a análise da realidade. Por iso e ante as 
novas realidades que nos foron chegando, tratamos de 

estar presentes a través de diferentes accións que pre-
tenderon dar resposta ás situacións máis esquecidas.
Este ano 2008, e a través do traballo realizado con 
cada unha das persoas atendidas, podemos destacar:          
A maior parte da poboación atendida segue sendo 
de xénero masculino, aínda que segue aumentando a 
presenza de mulleres. Trátase dunha poboación onde 
confl úen diversas problemáticas como toxicomanías, 
saúde mental, carencia de redes familiares e sociais, 
desestruturación,… que precisa dun apoio incondicio-
nal para poder ter oportunidade de ir logrando progre-
sivamente melloras persoais.
No último trimestre do ano o perfi l das persoas que 
acoden en demanda de axuda, e que vai en aumento 
cada día, ven marcado por familias novas normaliza-
das con menores ó seu cargo e que se atopan en situa-
ción de desemprego, homes no paro procedentes de 

traballos de baixa cualifi cación  (sobre todo do sector 
da construción), mulleres soas con familia ó seu cargo, 
familias compostas por persoas inmigrantes que for-
maron parte da economía sumerxida e non teñen de-
reito a prestacións e persoas pensionistas (de tódalas 
idades) con ingresos mínimos e sen unha rede familiar 
de apoio. Esta situación non ten sinais de cambio tendo 
en conta a redución de ofertas de emprego dende as 
empresas, as difi cultades dos fogares para chegar a fi n 

de mes e a insufi ciencia 
das prestacións públicas.
Dende o servizo de aten-
ción primaria de Cáritas 
Interparroquial de Arousa 
detectamos un incremen-
to das persoas que solici-
tan axuda de algo máis do 
40% con respecto ó ano 
2007, especialmente a 
partir do segundo trimes-
tre do ano, e sobre todo no 
que se refi re a peticións 
de alimentos e axudas de 
emerxencia destinadas ó 
pago de débedas de alu-
guer así coma recibos da 
luz, auga e outros.
Doutra banda é tamén 
moi salientable o aumen-
to do número de persoas 
que acoden diariamen-
te ó comedor social e ó 
servizo de roupeiro, así 
como dos demandantes 

do servizo de busca de emprego de Cáritas, como con-
secuencia das elevadas taxas de desemprego por mor 
da situación que estamos a atravesar. As demandas 
sociais aumentan e polo tanto requírese de máis me-
dios económicos para poder afrontalas porque crecen 
as necesidades e se diversifi can xa que a exclusión 
non se reduce unicamente á poboación marxinada.
Aumento da pobreza feminina. Esta situación afecta 
fundamentalmente a mulleres sustentadoras principias 
de fogares monoparentais. O 60% das mulleres que 
acoden ós servizos de Cáritas a pedir axuda son mu-
lleres soas, con cargas familiares e sen emprego o que 
repercute de forma indirecta na situación da infancia 
que reside nestes fogares.
Debilitamento do sistema de prestacións e a paraliza-
ción de axudas xa existentes coa posta en marcha de 
novos servizos e prestacións da Administración.

O QUE NOS DEIXOU O 2008 EN CÁRITAS:
A NOSA MEMORIA
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OS DATOS
- O total de persoas atendidas 

dende os dispositivos de aco-
llida e asistencia de Cáritas de 
Arousa foron 3.754. 

- No que respecta á atención 
primaria atendéronse 990 per-
soas, mentres que o número de 
atencións realizadas dende o 
servizo foi de 1.628. Destas per-
soas o 12% da poboación aten-
dida pertence ó colectivo xitano 
ou cigano, o 18% son persoas 
inmigrantes, o 4% son mulleres, 
o 19% son drogodependentes, 
o 15% son persoas sen fogar, o 
18% son transeúntes, o 3% son 
transeúntes inmigrantes, o 7% 
presentan situacións familiares 
con difi cultades económicas e o 
4% son outras situacións. 

- As estatísticas que refl icte o Comedor social no ano 
2008 destacan que se serviron 1.826 almorzos, 
10.441 comidas e 7.376 ceas, concedendo paquetes 
de alimentos a 95 familias.

- No servizo de hixiene atendéronse 638 persoas ao 
longo do ano.

- Dende a lavandería atendéronse 319 persoas, facen-
do un total de 7.404 servizos.

- O roupeiro é un dos servizos máis demandados polo 
que se atenderon 1.390 persoas pertencentes a di-
versos colectivos e residentes nas parroquias que 
forman Cáritas de Arousa e outras veciñas. Ademais 
atendéronse persoas inmigrantes residentes na bis-
barra e procedentes na súa meirande parte do sur de 
América. 

- Dende o servizo de acompañamento a enfermos e 
presos fi xéronse un total de 22 atencións no centro 
penitenciario de A Lama, centro penitenciario Perei-
ro de Aguiar, centro penitenciario de Topas, hospital 
provincial de Pontevedra, hospital Montecelo e hospi-
tal comarcal de O Salnés.

- O servizo de comedor sobre rodas atendeu un total 
de 18 persoas. Ó longo do ano producíronse 6 baixas 
(ingresos en residencia ou exitus) e 8 altas no servi-
zo.

- Dende o servizo de emprego atendéronse un total de 
56 persoas, realizándose un traballo de intermedia-
ción e acompañamento en 18 ofertas con resultado 
positivo. 

- Con respecto á formación destaca o obradoiro de alfa-
betización de adultos e cultura xeral no que participa-
ron 8 mulleres durante o curso escolar e o obradoiro 

de informática que acolleu 16 persoas participantes.
- No proxecto “Siembra” o número de benefi ciarios non 

é constante xa que se produciron altas e baixas en 
función das circunstancias e do proceso de cada par-
ticipante. Ó longo do ano a media foi de 12 persoas 
ó día, residentes na casa de acollida San Cibrán e 
outras persoas en proceso de reinserción. 

- No centro San Cibrán residiron 5 persoas inmigrantes 
(procedentes de Ghana, Grecia, Marrocos e Portu-
gal) e 11 persoas sen fogar. 

- Con respecto as actividades realizadas dende o vo-
luntariado e animación destacamos:

VIII Encontro do voluntariado (Castrelo); 
IV Encontro diocesano de inmigrantes (A Coruña); 
 XIV Convivencia de Cáritas de Arousa (Abalo); 
Festa do Nadal (comedor social) e a xornada de  
confraternización (Escola de hostelería do Sal-
nés).

- Ademais realizamos actividades encamiñadas á sen-
sibilización e recadación de fondos para o que Cári-
tas puxo en marcha as seguintes iniciativas:

Sensibilización para centros de ensino tanto na  
sede de Cáritas coma nos propios colexios;
IV edición de Caritarte; 
X festival de corais, celebrado gracias á Cáritas pa- 
rroquial de Cambados;
XI festival de panxoliñas, coa organización e posta  
en marcha dunha persoa voluntaria;
Campaña de Nadal; venda de lotería de Nadal e  
postais navideñas.

MONTSE
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Chegamos a este mundo no mo-
mento que Deus quere e os nosos 
pais, que son quen nos dan a vida. 
Nacemos, temos vida, é un don que 
recibimos do noso Pai celestial. A 
partir de ahí estamos aquí, existi-
mos, e os nosos pais críannos con 
todo o agarimo e amor do mundo, 
e na fe cristiá e católica, que é o 
que lles ensinaron os seus 
e eles nos transmíten. Imos 
crecendo día a día sempre 
ben acompañados e polo 
camiño da fe, agradecendo 
a Deus o que temos. Pero 
non nos podemos esque-
cer que ás veces os gol-
pes da vida rompen esa fe 
e déixana débil. E a nosa 
vida chega ao seu fi n. Nal-
gún momento da nosa vida 
todos pasamos pola des-
graza de perder a un ser 
querido. Por iso dentro da 
nosa dor seguimos tendo fe 
e aferrámonos a ela. 
Se se nos van os avoíños 
dános moita pena, pero 
pensamos que eles viviron 
a súa vida, traballaron, su-
friron, loitaron moito naqueles tem-
pos difi ciles para sacar ós seus fi llos 
adiante, pero tamén compartiron o 
seu amor, gozaron e viron como os 
seus fi llos e netos crecían e forma-
ban as súas familias, entón pensa-
mos que é lei de vida, nacemos e 
morremos, agora están no ceo cos 
seus outros seres queridos, e den-
tro da nosa dor, seguimos tendo fe 
e aferrámonos a ela. 
Cando falta unha nai ou un pai novo 
nunha casa non o entendes, ese 
matrimonio, que non se separaban 
nunca, que a todos os sitios acom-
pañábanse, compañeiros ideais que 
loitaron polos seus fi llos, que viviron 
alegrias e tristezas, e prometéronse 
amor ata que a cruel morte os se-
para. Pensamos chegar a avós e a 
gozar dos nosos netos e de súpeto 

ter que afrontar a vida en soidade, 
aprender a non compartir as túas 
alegrias, as túas penas, o teu leito 
e o sorriso dos teus fi llos, se grazas 
a Deus os tes. E que difícil para os 
fi llos levar esa tristeza de non poder 
compartir o día do pai ou da nai con 
eles, que te cases, que nazan os 
teus fi llos, e que papa ou mama non 

estén aí para ver crecer ós seus ne-
tos; dentro da nosa dor temos que 
seguir tendo fe e aferrarnos a ela. 
Cando che falta un fi llo/a xa quéres 
morrer de tras del. E fálaslle a Deus 
e dislle ¿por qué non me llevaches 
a min primeiro antes que a él? ¿por 
qué me diches un fi llo e agora mo 
quítas no mellor da vida?, sen gozar, 
sen chegar a saber o que é ter fi llos, 
sen terminar a carreira, os seus 
proxectos... todo aquilo que uns 
pais desexan para os seus.¡Canto 
se sofre polos nosos fi llos!. 
Como entendemos á nosa Nai do 
Ceo, co seu corazón cheo de amar-
gura e esnaquizado por eses mal-
vados que crucifi caron ao seu fi llo, 
dentro da nosa dor, seguimos tendo 
fe e aferrámonos a ela. 
Nós agora témola débil e marchita, 

no seu lugar apoderouse de nós a 
rabia, a dor, a pena, o choro, e as 
nosas forzas fraquean, é difi cil le-
var o dia a dia cando nas nosas ca-
sas falta un fi llo/a un pai ou nai, un 
irmán/a sobre todo neses momentos 
de armonia e paz como son o Na-
dal, festas ou acontecementos fa-
miliares sen a súa presenza. Temos 

que loitar polos que seguen 
ao noso lado e polos que non 
estan, pois eles non queren 
nin desexan a nosa tristeza, 
eles necesitan vernos felices 
e con forza para continuar co 
que faciamos cando eles es-
taban aquí para que se sen-
ten orgullosos de nós e sigan 
vendo unha familia unida. 
Vamos a quitarnos esa cora-
za de rabia e dor que temos 
ó redor e pensar que a súa 
alma esta xunto ó Señor, e 
dese xeito seguir crendo e 
abrir os nosos corazóns de 
par en par. 
Hai un refrán que dí: no máis 
escuro amence Deus, acon-
séllanos ter fe e confi anza 
nel. 

A fe é o libro que ensina a inter-
pretar a vida, a coñecer o que hai 
detrás de todo, e permítenos soñar 
e imaxinar algo do que Deus nos 
ten reservado para os que o aman 
e ségueno. Recordar que nos díxo: 
benaventurados os que choran, 
porque eles serán consolados. 
Tempo virá que o triste alegrarase; 
esta vida é considerada un val de 
lagrimas, e quen ten confi anza en 
Deus acábase alegrando, porque 
Deus lle otorga a súa felicidade. 
Recorda que non se pode vivir sen 
fe. Salmos 71,5.
“Tí es a miña esperanza, a miña 
confi anza, Señor, desde a miña 
mocidade”. 

FDO. ROSA MARÍ 
CORBILLÓN 

Dende Corvillón

CUESTIÓN DE FE



Cáritas Interparroquial de Arousa - 7 -

Parroquias Verán
Domingos e Festivos Semana

Horario de Misas

Abalo

András

Baión

Bamio

Caleiro

Cambados (Santa Maríña)

Cambados (Fefiñáns)

Cambados (Santo Tomé)

Carril

Catoira

Cea

Corvillón

Cornazo

Deiro

Dimo

Fontecarmoa

Illa de Arousa

Oeste

Oubiña

Rubiáns

Sobradelo

Sobrán

Solobeira

Tremoedo

Tremoedo (Tavesas)

Vilagarcía (Santa Eulalia)

Vilanova

Vilariño

Xunqueira  

10:30
11:00
9:30, 12:15 21:30

9:30, 12:30

9:00, 11:30 21:00
9:00, 12:00, 13:00, 20:00 21:00
11:00
10:00 20:45
10:00, 12:00, 18:30 8:30, 20:00

12:00
9:00, 11:00 20:30

9:00, 12:00, 19:00 21:30

11:00 20:00
10:00
11:30
11:30
10:00, 12:30, 19:00 20:15
9:00, 12:00 21:00Estación:

Sáb 21:00

10:00, 13:00 21:00
10:00, 12:00 20:15
10:00, 12:00 20:00
9:00, 11:00, 12:00 20:30
11:00
10:00, 12:00 21:30

19:00
9:00, 11:00, 12:00, 19:30 8:00, 12:00, 19:30
10:00, 12:00, 21:00 21:00
8:30, 12:00 Modia:

10:30 21:00
10:30, 12:30 20:30

Padres del Corazón de María
Madres Agustinas (Santa Rita) 11:00 11:00

9:00, 11:00, 13:00, 20:00 9:00, 13:00, 20:00
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Tiempos que recuerdan lugares,
canciones en lugares que recuerdan viejos tiempos,
y viejos lugares que recuerdan lugares,
canciones, tiempos y amistades,
que poco a poco se van, se olvidan y se pierden.
Ese bello cabello de ángel que se torna en el demonio.
Otras veces me pregunto:
¿Por qué con todo lo que se sabe de la droga 
cada vez hay más gente que la consume?
La desean, la anhelan y dan mucho por tan poco,
que yo, conocedor de ese dichoso manjar,
diría que no es nada,
solamente el principio de la triste y amarga pena
la cual poco a poco te va consumiendo a ti,
y amargando a todo aquel que te rodea,
embaucando a tus seres queridos
mediante tu cuerpo, tu espíritu de libertad,
de la cual al fi nal te rendirás a sus pies,
te postrarás y si hace falta se los besarás.
No caigas en la perdición 
y esa maldita ambición por el dinero fácil,
es uno de los principios.

MIGUEL A. BÓVEDA REBOLO

Droga:
“los principios y su fi n”

Este es el pensamiento de un preso que descansa en su litera, que 
escucha música, y recuerda todo lo bueno que fue, y se maldice por 
eso que usa para olvidar llamado droga. 
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Fecha especial para todos por ser el día dedicado 
a nuestra madre.

Felicitaciones y agasajos de todas clases la en-
vuelven, de amor y de cariño. También reconoci-
miento inmenso que brota de lo más profundo de 
nuestro ser porque nos dio la vida.

Además surgen en nuestro interior promesas si-
lenciosas que parten del corazón mezcladas aca-
so con arrepentimiento y con un mayor cariño.

Sin embargo no deja de ser un error reducir el 
homenaje a la madre a un domingo primaveral del 
mes de mayo..

El día de la madre debe extenderse a todos los 
días del año pues ella es nuestra madre querida 
todos los días de nuestra vida. En efecto, de ella 
recibimos siempre, aunque esté lejos de nosotros, 
el amor más grande y el cariño más sincero

En primer lugar hemos de agradecerle de cora-
zón todo lo bueno que hay en cada uno de nosotros 
y que en su mayor parte a ella se lo debemos: el 
amor que sentimos hacia nuestros seres queridos 
y también hacia las personas que nos rodean, sus 
consejos para el buen obrar que grabó en nuestro 
corazón y que siempre hemos de tener presentes, 
el esfuerzo que nos enseñó a mantener para cum-
plir con interés nuestros deberes y también el sen-
tir admiración por las bellezas de nuestro mundo.

Este es el homenaje que a nuestra madre más 
agrada y todos los días hemos de rendirle: recor-
dar su amor y seguir las sendas del bien que con 
sus amorosas enseñanzas en todo momento nos 
señala.

También hemos de recordar y valorar las noches 
de insomnio que pasó junto a nuestra cuna, sus 
tristezas y sus lágrimas y sobre todo las preocupa-
ciones que por nuestro bienestar siempre le acom-
pañan. Como consecuencia hemos de esforzar-
nos para que se sienta feliz al ver que su hijo del 
alma tiene un buen comportamiento y es amoroso 
con su madre.

Grabemos en nuestra mente, en el corazón y en 
la conciencia esta realidad: nuestra madre no lo es 
sólo un día, sino que es nuestra madre todos los 
días de nuestra vida.

Y si algo de fe queda en nuestra alma, hemos de 
aceptar la convicción de que tenemos otra madre, 
la Virgen María que está en los cielos y que desde 
allí nos consuela y nos bendice cuando con cariño 
a ella nos dirigimos.

Agradezcamos a Dios por este doble tesoro que 
nos coloca en el corazón y está a nuestra disposi-
ción todos los días de la vida: la madre de la tierra 
y nuestra Madre del Cielo.

CARMELO VIDAURRE

Que a festa do Corpo e Sangue do Señor (Corpus Christi) non se 
reduza a un adornar o externo, sen em peñarnos en converter en 
vida o fundamental: Deus faise presente nas nosas rúas, non para 
admiralo, senón para lembrarnos que só dende o compromiso so-
lidario e xusto, respetuoso coa pluralidade, poderemos levar con 
dignidade o nome de seguidores e amigos seus.
Non esquecemos que para El, o centro da súa men saxe é a persoa. 
Non eran nin costumes nin ritos, tam pouco tradicións culturais. E 
iso é así porque da súa man saímos, e a ela estamos chamados a 
volver, desde esta fi delidade á Palabra temos que ir facendo cami-
ño, sabendo que non imos solos, que ao noso lado segue habendo 
persoas que esperan de nós un sorriso, unha palabra amable, unha 
aperta sincera e amigable. Por qué non llo imos dar? Non descu-
brimos acaso neles o rostro de Deus?
É verdade que para moitos a fe é algo para dentro dos templos, e 
estarían desexosos que voltásemos aos “cuarteis de inverno”, pero 
depende do noso testemu ño, da nosa presenza, do noso actuar.
A convicción cristiá non se reduce a aceptar unhas verdades teóri-
cas e abstractas, que a fe sexa crible e se converta no seguimento 
da persoa de Xesús no medio do mundo, vi vindo e compartindo a 
Doutrina Social da Igrexa, dende sempre, non hai máis que beber 
da fonte do Evanxeo ou do testemuño de tantas mulleres e homes 
que foron capaces de poñer en marcha, hospitais, comedores eco-
nómicos, escolas..., ao longo dos séculos.
A que esperamos para por mans, cabeza e corazón na tarefa? Se non 
o facemos, estaremos a renunciar a vivir con fi delidade a mensaxe 
esperanzadora e ilusio nante que Xesús puxo nas nosas mans.

LOLI PIÑEIRO

A Festa do Corpo e 
Sangue do Señor

CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DE LA MADRE
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A mediados del mes de Mar-
zo del presente año, Susana, 
coordinadora de la Casa de 

San Cibrán y voluntaria de Cáritas 
desde hace veinte años, hablando 
de fútbol con los africanos acogidos 
en la citada casa, tuvo la feliz idea 
de fundar un equipo con quince in-
migrantes de Senegal, Nigeria, Togo, 
Gana y Perú, residentes en la zona. 
Lo puso en conocimiento de la Per-
manente y por unanimidad se dio el 
visto bueno al proyecto. Desde el 
mismo instante empiezan los proble-
mas: no hay campo dónde entrenar, 
balones, vestuario, botas..., ni entre-
nador, sólo buena voluntad, y esto no 
es sufi ciente.

Aquí entra en juego Paco, y entre los 
dos consiguen todo lo añorado. Su-
sana el campo de fútbol de Villajuan 
que lo ceden de forma desinteresada 
y el puesto de entrenador que recae 
en ella misma, por haber sido con an-
terioridad jugadora de este deporte y 
Paco el resto, consiguiendo todo del 
Club de Fútbol Portonovo que lo dona 
a Cáritas de forma altruista.

Y aquí llega el gran día: El sábado, 

treinta del pasado mes de mayo, a 
las 19:00 horas, nuestro Equipo se 
enfrenta en el citado campo al “Ucha” 
de Villanueva. Para dicho aconteci-
miento se invita a distintas autorida-
des, diversas asociaciones humani-
tarias, prensa, televisión y como no, 
todos los voluntarios de las Cáritas 
Parroquiales de esta Interparroquial, 
asistiendo representación de todos 
ellos para intentar conseguir la plena 
integración en nuestro país de estas 
gentes, ya que era el fi n primordial, 
pues no se cobraba entrada para 
asistir al encuentro.

Antes de iniciarse la contienda, 
nuestra Alcaldesa se hizo la foto de 
rigor con los jugadores de nuestro 
Club y les animó a seguir en esa lí-
nea, deseándoles el triunfo, cosa que 
no consiguieron, ya que perdieron 
por 5 a 0.

El Presidente de la Autoridad Por-
tuaria en ese momento, nuestro ami-
go Javier Gago, gran afi cionado al 
fútbol, comenta las jugadas y dice 
que hay buen conjunto, pero les falta 
jugar en equipo.

El Presidente del Club de Leones, 

señor Peso, siempre dispuesto a co-
laborar, se brinda a buscar un nuevo 
equipo para que jugasen contra los 
nuestros y nos ofreció su apoyo in-
condicional para las labores que de-
sarrolla Cáritas.

Lois, voluntario y además nuestro 
“reportero gráfi co”, aportó su granito 
de arena fotografi ando tanto lo que 
acontecía dentro del terreno de jue-
go como fuera de él y compitiendo en 
buena lid con los demás medios de 
comunicación.

Al fi nalizar el encuentro, tanto Su-
sana como Paco, agradecieron a los 
asistentes su presencia en los actos, 
dieron la enhorabuena a los justos 
vencedores que nos obsequiaron con 
una placa conmemorativa y a nues-
tros ánimo para seguir entrenando e 
intentar obtener un mejor resultado el 
próximo partido.

Por último y no por eso menos im-
portante, invitamos a todos los volun-
tarios de las distintas Cáritas a asistir 
a estos eventos, siempre que puedan, 
en pro de conseguir un mejor desa-
rrollo de nuestra labor humanitaria.

Un saludo, Lorenzo

Cáritas Fútbol Club Arousa
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A/ DENUNCIAMOS:
O erro preocupante de non saber facer un bo uso da na-1. 
tureza, tanto en nós mesmos coma nas nosas relacións 
coas persoas e o medio ambente.
A 2. “chulería” perigosa do “eu controlo”: no consumo 
irresponsable de alcohol, tabaco, drogas; na conduc-
ción temeraria...; coas consecuencias tan destructivas 
das diversas adiccións e os accidentes de tráfi co, que 
tanto sufrimento e morte provocan.
Que tanto os xóvenes coma os adultos, nos diversos 3. 
ámbitos (política, educación, familia, parroquia, 
tempo libre...) miramos para outro lado ante os pro-
blemas máis graves, cunha indiferencia que nos fai 
cómplices.
Que o consumo compulsivo nos fai 4. “escravos disfraza-
dos de liberais” e destrúe o equilibrio que precisamos 
para un sano uso das riquezas do noso planeta en favor 
dos que o habitamos neste tempo e nos vindeiros.
As ambicións que nos fan escravos do 5. “ter” (diñeiro, fama, poder...) e estragan o “ser persoas” felices e responsables.

Manifesto Pascua Xoven - 2009
Os participantes na Pascua Xoven - 2009, despois destes dous anos de traballo no 
Secretariado e nos diferentes grupos, durante as Fases e estas Celebracións-Encontro:

B/ MANIFESTAMOS E PROPOÑEMOS:
A necesidade de coidar, dende os pequenos 1. 
detalles, á persoa e o medio ambente.
Superar razoamentos e xustifi cacións enga-2. 
ñosas, así como discursos e palabras valeiras 
que non conducen a ningunha parte.
A urxencia de pararse a pensar un pouquiño 3. 
cada día, analizando as causas de todo o que 
pasa e valorando as consecuencias de forma 
intelixente e responsable.
Facer un bo uso dos bens da tema, toman-4. 
do en serio o equilibrio ecolóxico para 
ben de todos os que vivimos e vivirán neste 
planeta.
Valorar, coidar e agradecerlle a Deus o aga-5. 
sallo do corpo, da vida, da saúde e dos re-
cursos naturais; e vivir procurando 
disfrutar e manter este regalo, sendo 
persoas sans por fóra e tamén por dentro.

Se podes visítanos e deixa a túa opinión ou suxerencia no enderezo electrónico parroquia@axunqueira.com

DIEGO RUBIANES ABALO, CATEQUISTA E COORDINADOR DA PÁXINA WEB

Este ano a nosa parroquia de “A Nosa Señora da Xunqueira” cumpre 30 anos de existencia
O decreto de erección canónica foi fi rmado o 12 de se-
tembro de 1979 por Monseñor Ángel Suquía. Despois 
de facer o libro das nosas “Vodas de prata” contan-
do a nosa historia, neste trinta aniversario quixemos 
celebralo coa apertura da nosa páxina web parroquial, 
www.axunqueira.com. Sabemos que na actualidade é 
unha ferramenta necesaria e útil tamén no mundo da 
pastoral e da Evanxelización. Nesta nosa web pode-

redes estar informados do que pasa e pasará na vida 
parroquial. Ademais de servir de “taboleiro de anun-
cios”, horario de misas…, nela obterás información 
dos grupos vivos da parroquia, consello pastoral, Pas-
cua Xoven de Arousa, Asociación cultural e Grupo de 
baile e gaitas. Tamén quere servir de galería de imaxes 
dalgúns dos momentos nos que participamos e que vi-
vimos sendo parroquia.



Lo Cortés no quita lo valiente

Con isto da crise, ata 
me sobe o colesterol, 
o ácido úrico e o mal 

humor

Noso Deus, axúdanos 
a globalizar o amor, a 
ilusión e as ganas de 

vivir

DEBE
Hipotecas, sida,
paro, cancro,
contaminación acústica, 
CO2, terrorismo, 
consumismo, guerras, 
narcotráfi co...

HABER
ONGs, solidariedade,
misioneiros, UNESCO,
animadores, catequistas, 
voluntarios sociais,
Cáritas, Cruz Vermella, 
Intermón...

MANUEL ANTONIO COUCEIRO CACHALDORA,
PÁRROCO DE “A NOSA SEÑORA DA XUNQUEIRA”


