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1.- Na busca do esencial
Empezamos esta Crónica de
Igrexa cando tamén empeza a
Coresma. A Coresma, pensamos, remítenos sempre ao esencial, ao máis limpo que hai ou
puidera haber dentro de nós e
no mundo que nos rodea. Para
as persoas crentes iso esencial
atopámolo en Deus, nos pequenos rastros de Deus que neste mundo, como fráxiles seres
humanos que somos, podemos
enxergar, partindo de que o máis
notorio rastro de Deus é o mesmo ser humano, especialmente
o ser humano fráxil. Por iso neste tempo invítasenos, e non sen
razón, a baleirarnos, a alixeirarnos mediante o xaxún e a esmola (xaxún e esmola integrais) e a
abrirnos mediante a pregaria ao
esencial noso, que sabe a Deus,
que sabe necesariamente a fraternidade na xustiza.
Isto de ir ao esencial ten logo
mil aplicacións prácticas na
vida civil e relixiosa de cada día.
Por iso desta volta na Crónica
que ofrecemos imos prestar es112
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pecial atención a algunhas circunstancias que se foron dando
entre nós, nas que nos pareceu
que se xoga coas dimensións do
esencial e consistente por un
lado, e do efémero polo outro.
Vós veredes e diredes.

2.- Galicia, país de misión
Arremedamos o coñecido
dito «Francia, país de misión»,
co que xa a mediados do século pasado a Igrexa francesa levantaba acta dunha situación
de arredamento do sentido e da
práctica relixiosa por parte sobre todo da poboación obreira.
E facémolo convencidos de que
hoxe Galicia é un verdadeiro
país de misión, no que tamén
boa parte da poboación, neste
caso a xente máis nova, se está
arredando descaradamente da
Igrexa (ou a Igrexa dela). Coidamos que é especialmente significativo que sexa a mocidade
a que lle dá as costas á Igrexa,
á comunidade cristiá. Coidamos que tamén o é que o faga
descaradamente, abertamente,
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sen remorsos, como quen pensa que deixa algo que realmente
non paga nada a pena soster.
Ser un país de misión, no
noso caso, ten un agravante a
maiores: o anuncio do Evanxeo
non vai poder xogar coa expectativa do descoñecido, coa curiosidade de quen se aventure
a ver que poderá ofrecérsenos
aí; a xente está como de volta,
desilusionada, decepcionada.
Tamén é certo que ser país de
misión no noso caso significa
que no noso haber temos o coñecemento de persoas pasadas
e presentes, de comunidades
cristiás, que podemos ollar con
admiración porque converteron a súa vida cristiá nunha
referencia solvente e atraente.
Sempre, sobre todo, cando saben dar acubillo na súa existencia á xente marxinada. Esta
será, sen dúbida, a gran reserva
eclesial ao respecto.
Todo o mundo estamos de
acordo en que somos un país de
misión, todo o mundo dicimos
que hai que falar e actuar en
termos de nova evanxelización
–e isto é o esencial neste caso–,
mais logo desenvolvémonos no
día a día en palabras, ritos, celebracións, coa rutina propia de
quen se entende como institución establecida e supostamente integradora. Temos realmen-

te aire de xente evanxelizadora
en misión, ou entramos na roda
vana, insubstancial de quen,
por exemplo, anuncia a morte
dun familiar nos medios de comunicación afirmando –e normalmente mentindo de forma
aberta– que o tal familiar morreu despois de ter recibido os
Santos Sacramentos e a Bendición da súa Santidade? Que
supón ser unha Igrexa que se
desenvolve nun país de misión?
Boa pregunta, para a que non
temos resposta práctica aínda.
E iso é o malo, porque a xente
nova segue arredándose de nós.

3.- Saír ao encontro
Chamoume a atención un
feito que observamos nestes
últimos días. Morreu entre nós
unha muller nova, 35 anos.
Morreu de cancro, despois de
bastantes anos de loita sostida,
valente, esperanzada. Era unha
muller entrañable, querida,
pola que a xente se sentiu fondamente apesarada. Desde que
se soubo da súa morte, deseguida se estableceu por Facebook unha contaxiosa rede de
solidariedade e afecto, nalgúns
casos con apreciacións crentes, orantes, agradecendo a súa
vida, admirando a súa loita no
sufrimento, colocándoa no ceo
a carón de Deus como fonte de
Encrucillada 202, marzo-abril 2017
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bendicións para a familia. Nun
só día preto de duascentas persoas, novas todas elas, entraron
en danza compartindo afectos,
sentimentos. Foi como unha
especie de liturxia laica, espontánea, chea de participación,
penso que veraz e moi digna de
ter en conta.
Non sei se nas liturxias relixiosas, nos funerais correspondentes, se desenvolven as capacidades que unha celebración
relixiosa podería ter para crear
un ámbito de solidariedade
fonda, substancial, a que Deus
nos regala, para dentro dela introducir e expresar todo canto
a xente pensa e sente nestas
ocasións. Sospeito que non é
frecuente. A realidade dos cregos, poucos, maiores, cargados
de parroquias, ás veces non
lles permite nin sequera ter un
coñecemento das situacións
persoais e familiares, cousa imprescindible para poder organizar algo que chegue ao corazón
da xente. Que facer? Persoalmente, a maiores de colaborar
para converter a liturxia en algo
vivo e atraente, entendín que
había que estar onde a xente
nova estaba e, despois de telo
abandonado durante anos, decidín facerme tamén operario
de Facebook. Iso dunha Igrexa
en misión non demandará, por
exemplo, estar alí onde a xen114
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te, maiormente a nova, está
con gusto e devoción, e estar,
iso si, sen aires de maxisterio,
como un máis, gramando en
«me gusta», escribindo un pequeno comentario, lendo os
da demais xente, ofrecendo algunha entrada, compartindo as
doutras persoas? Penso que si.
Hai camiños pechos, polos que
é inútil pretender avanzar, agás
que se fagan fondas limpezas
e desbraves. E hai outros, bastante virxes, que ofrecen posibilidades que se deberan cando
menos tentar. (Rematando de
escribir isto, puiden acceder a
través de internet ás declaracións do bispo Paul Tighe, secretario adxunto do Consello
Pontificio da Cultura durante a
súa participación na feira-festival South by Southwest (SVSW)
en Texas, falando da estratexia
do Vaticano para evanxelizar o
«continente dixital». Aconsello
a súa lectura).

4.- A dor das minguas e devalos
Minguar, como non sexa no
fondo sentido evanxélico –o suxestivo e arriscado camiño de
facerse menos para ser máis–,
non é cousa guapa. E entre nós,
na Igrexa, estanse constatando
minguas e devalos que nos poden causar dores. Hai menos
seminaristas nos seminarios,
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conforme nos din os relatos
que se repiten nestas datas do
San Xosé, no que se celebra o
día dos Seminarios. Hai menos
xente que opte pola integración
nos diferentes Institutos de
Vida Consagrada e nas Sociedades de Vida Apostólica. Nestas mesmas institucións estase
a dar unha «hemorraxia» –palabra empregada polo mesmo
Papa Francisco o 28 de xaneiro
na asemblea plenaria da Congregación romana que delas se
ocupa– con cifras rechamantes:
en 2015 e 2016 cada ano unhas 2.300 persoas romperon os
seus compromisos, ben fosen
relixiosos, relixiosas ou cregos;
co engadido –normal, mais preocupante– de que as idades do
abandono andan entre os 30 e
os 50 anos.
Como valorar estes feitos?
Todos coñecemos interpretacións simplistas de signo contraposto. O Papa Francisco
apuntaba tres razóns que consideraba de peso: a cultura do
fragmento, do provisional, o
complexo mundo xuvenil e os
contratestemuños que dificultan a fidelidade. Seguramente
haberá que sopesar a fondo estas razóns, mais igual non estará de máis pensar tamén en se o
Espírito non nos estará suxerindo a urxencia de novas formas
de vivir o espiritual, o relixio-

so, ás que pode ser que xa non
dean respostas axeitadas vellas
tradicións por moi fecundas
que fosen no seu momento. Hai
poucas semanas participei nun
encontro de «Amigos do Deserto», os grupos promovidos por
Paulo d´Ors. A xente nova estaba alí, esquiva á oferta relixiosa
tradicional, entregada a novos
camiños menos rimbombantes
e máis ao pé do espírito. Unha
chamada, tamén aquí ao esencial? Tamén, xaora.

5.- Lugo entre o perpetuo
e o efémero
Por novembro e decembro
pasados celebrouse en Lugo
con moito bombo, ao menos en
ámbitos eclesiásticos oficiais, a
renovación por parte de Roma
do privilexio que levaba en vigor
cen anos, de que na catedral luguesa todo o mundo se puidese
beneficiar da Indulxencia Plenaria, cumprindo os requisitos
establecidos para estes casos,
entre os que se conta unha visita ao Santísimo Sacramento.
Privilexio moi especial, do que
moi poucas catedrais ou igrexas
se poden chufar, entre elas a
de Asís. A palabra «perpetuo»
rodea todo o ámbito cerimonial lucense: exposición perpetua do Santísimo, e agora, e
para sempre, concesión da InEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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dulxencia Plenaria perpetua, o
que fala tamén dunha perpetua
vontade de perdón por parte de
Deus cara a quen del teña necesidade. O feito celebrouse ao
grande, como dixemos: Misa de
acción de grazas, á que se convidou as autoridades eclesiásticas, civís e militares (!), concerto de música, lectura pública do
documento romano pertinente;
todo co convencemento de que
o feito, amais de relixioso, terá
a súa transcendencia para a cidade desde o punto de vista cultural e turístico.
Hai cousas que nunca pasan de moda: entender a vida
como un servizo polos demais
até a morte, segundo nos recorda a Eucaristía, adorar esa
revolucionaria novidade de Xesús con agradecemento e aires
de aprendiz, crer no ilimitado
perdón de Deus, gozarse del e
espallalo canto un poida, levar
á práctica o amor descuberto
nas solidariedades diarias…
O resto é todo moi discutible:
esa doutrina, que sabe a rancia
e mesmo pouco cristiá, das indulxencias, ese circunscribir os
dons de Deus a determinados
lugares e cerimonias por decreto, esa mestura entre o relixioso e o civil e militar… En fin,
iremos a Lugo, gozaremos coa
cidade, visitaremos devotamen116
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te a catedral, axeonllarémonos
reverentes ante o Santísimo e
procuraremos acoller o agarimo
perpetuo de Deus para o que
non hai medidas.
E, se cadra, igual batemos
con algunha das manifestacións que dun tempo a esta parte están levando a cabo veciños
e veciñas dalgunhas parroquias
dos concellos lucenses de Friol
e de Guitiriz, onde era cura até
hai pouco Xosé Ramón Pérez,
agora cura en parroquias de Ribas de Sil e Quiroga. Protestan
precisamente por este traslado,
porque a freguesía estaba moi
contenta co xeito de ser e de
actuar do seu cura. Ás manifestacións en Lugo engádense
plantóns diante das igrexas parroquiais, negándose a entrar e
participar no culto mentres non
retorne o seu cura. A veciñanza, apoiada polos alcaldes correspondentes, crecida nas súas
reivindicacións, e o bispado supoñemos que á espera de que,
como noutras ocasións, co tempo as augas volvan ao seu rego.
Estamos perplexos. O cura
nun primeiro momento sementou confusión, os alcaldes (PP
e PSOE) parecen xogar a populistas, a xente distingue entre un cura servidor e un cura
vividor e exáltase cunha contundencia que xa nos gustaría

Carta desde a banda da esperanza

ver repetida ante outro tipo de
abusos que se están dando no
mundo rural, o Bispado di ter
cumprido con todos os requisitos e di actuar manexando o
mellor que pode as escasas bazas que ten para atender pastoralmente á xente o mellor que
pode, … Desde fóra o que percibimos é un importante déficit
comunitario, suscitado quizais
polos mesmos Bispados que,
en situacións coma estas, non
teñen o costume de, antes de
nada, ir falar coa xente da comunidade, dar razóns, escoitar,
para poder tomar decisións. E
desde logo chama a atención
o clericalismo que nos invade,
tanto aos clérigos coma ao pobo
normal. É negativo que unha
comunidade parroquial gravite
de tal maneira sobre a figura do
crego. O tempo, as necesidades
eclesiais chaman por outros
modelos de comunidades máis
maduras, máis autoxestionadas,
menos dependentes da figura
do crego e do que o crego faga
ou deixe de facer. Ou abrimos
camiño por aí, ou o circo estará
servido.

6.- Manter as memorias
Entro en internet buscando
referencias da morte de Paulo
Martínez, monxe de Sobrado,
e sáenme datos do mozo atleta

malagueño Paulo Páez, morto de
leucemia, que coa súa imaxe e a
súa actitude vital ante a enfermidade, fixo que se multiplicasen as doazóns de medula. Morreu o 27 de febreiro. Agradezo
a súa vida, deséxolle paz e que a
súa actitude vital prenda en nós
como herdanza proveitosa.
Mais de Paulo Martínez Fernández, monxe de Sobrado,
loxicamente nada en Internet,
porque por vocación se retirara do mundo observable polos
medios. Mais Paulo, cos seus
79 anos de vida e con 55 de
profesión monástica, é unha
persoa digna tamén de ser gravada na nosa memoria. Descoñecemos o seu mundo interior,
que á forza houbo de ser rico.
Sabemos que viñera de Viaceli, Santander, a Sobrado, para
desde o ano 1975 darlle corpo
á nova comunidade monástica aquí instalada. Sabemos da
súa atención a todo o que tivese que ver co «mantemento»,
algo nada simple nun espazo
tan amplo e diverso como é un
mosteiro. E sabemos que contribuíu decididamente a que en
Sobrado se consolidase unha
presenza monástica, que tanto
ben lle está ofrecendo á Igrexa
galega e non galega, con esa
particular sensibilidade cara
ao que é galego, na lingua, na
Encrucillada 202, marzo-abril 2017
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cultura, nas valoracións. Que a
súa memoria nos acompañe e
vigorice. Grazas polo regalo que
Deus nos ofreceu coa túa vida.
E, a voltas con persoas que
recentemente se nos foron, un
pequeno recordo para outras
que xa hai anos nos deixaron.
Cando morre unha persoa sería o normal que fósemos dados
a acoller a herdanza positiva e
negativa que a tal persoa deixa á
familia, á comunidade cristiá, á
sociedade. Adoitamos prometer
moito no momento, mais pasan
os días e invádenos o esquecemento. Pois aínda que só sirva
para nolos traer á memoria, a
eles e á súa obra, dúas novas
fermosas: a familia de Bernardo
García Cendán cede a súa ampla e selecta biblioteca á asociación Xermolos de Guitiriz, que
a pensa situar na casa patrucial
de Xosé María Díaz Castro, da
que se quere facer un punto
cultural significativo dentro de
Terra Chá. Así mesmo os sobriños de Xosé Alvilares, Xosé
Rodríguez e Segunda Alvilares,
fixeron doazón da súa biblioteca e dos mobles que a sostiñan
ao mosteiro de Sobrado; trátase duns tres mil exemplares, o
mellor da teoloxía, da filosofía
e da literatura do momento.
Alvilares, que nalgunha ocasión compartira cos monxes os
118
238

Encrucillada 202, marzo-abril 2017

seus coñecementos de filosofía
e que alí era ben estimado, gozarase vendo atendidos os seus
queridos libros e usados por
monxes e non monxes nunha
biblioteca aberta ao público; e o
mesmo podemos dicir do amigo
Bernardo. Que ben!

7.- A graza (ou a desgraza)
de ser muller
Hai uns días Christina Moreira fixo pública a través dos
medios de comunicación a súa
condición de persoa ordenada
como cura e da súa práctica
pastoral como tal na comunidade do Home Novo da Coruña. A primeira muller galega, a
primeira tamén española que
dera este paso, dentro das 240
existentes en todo o mundo, entre as que se conta unha ducia
de mulleres bispas, iso si, sen
ningunha estrutura de poder.
Facíao sendo sabedora de que
con todo iso ela e a comunidade
que a acompaña rompían coas
normas eclesiásticas vixentes,
mais desde o convencemento
de que respondía así a unha vocación persoal ben discernida,
asentada na condición de igualdade que home e muller teñen
por natureza e como membros
da familia cristiá a través do
bautismo.
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Xa temos transmitido nestas
mesmas páxinas a nosa opinión
sobre a cuestión da ordenación
das mulleres como coidadoras
da comunidade. Cando despois
do Vaticano II Paulo VI tivo que
dar resposta á demanda eclesial
dun debate sobre a cuestión,
demandou o parecer ao respecto dun equipo de expertos en
temas bíblicos; estes manifestaron unanimemente que desde un punto de vista esexético
non había ningún impedimento
para que as mulleres puidesen
ser ordenadas como coidadoras
da comunidade. Aínda así, por
indicación deste Papa, a Comisión para a Doutrina da Fe,
presidida polo cardeal Seper,
no ano 1976 publicou a declaración Inter insigniores, na que
se pechaba esta posibilidade botando man basicamente de dous
argumentos: Cristo, designando
aos doce apóstolos creou o servizo sacerdotal só para homes, e
a actuación sacramental in persona Christi demanda que sexa
home quen o poida representar.
Pensamos, con moitísimos
crentes católicos, con moitísimos teólogos tamén, que eses
dous argumentos son moi discutibles, o primeiro porque hai
a posibilidade de que Xesús
actuase seguindo criterios culturais do momento e porque

non hai seguridade de que a
designación dos doce tivese
para Xesús o alcance de crear
un corpo sacerdotal tal como
despois apareceu na Igrexa; e o
segundo, polo mesmo e a maiores porque condicionar co sexo
a capacidade representativa de
Cristo hoxe parece simplemente aberrante. Quen mellor representará a Cristo será a persoa, home ou muller, que máis
estea na actitude de servir até o
extremo de dar a vida.
Pero eses foron tamén os argumentos dos que o Papa Xoán
Paulo II botou man para pechar
o debate na súa carta Ordinatio sacerdotalis do ano 1994. E
así non repara en afirmar nela
que é «unha disposición que
hai que atribuír á sabedoría do
Señor do Universo» (n. 3). Permítaseme a vulgaridade, mais é
moito dicir de Deus poder afirmar tal cousa por moi Papa que
un sexa, máxime cando non hai
evidencias que o xustifiquen e
as consecuencias son tan graves
para todo o conxunto eclesial e
para a muller en concreto, nun
momento histórico no que o feminismo se presenta como un
signo dos tempos que demanda
escoita fiel, discernimento atento e prácticas coidadosamente
maduradas. Sen dubidar para
nada das súas rectísimas inEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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tencións, a moitísimas persoas
da Igrexa esa declaración chegounos como unha maneira de
esquivar o debate dun tema espiñento, pasándolle ao mesmísimo Deus a pataca quente.
O arcebispado de Santiago,
na súa declaración esquemática e aséptica, non fixo senón
empregar estas mesmas argumentacións para declarar ilícita
e inválida a ordenación como
cura de Christina Moreira e,
polo tanto, tamén os sacramentos que ela e a súa comunidade
realizan e viven.
Mais así están as cousas.
O desexo de Xoán Paulo II de
que o asunto quedase definitivamente pechado non se cumpriu, porque a sociedade está aí
premendo e porque unha parte
moi considerable da Igrexa seguimos pensando que esa foi
unha porta mal pechada. Corremos o risco de converternos
nunha institución anacrónica,
quizais xa o somos en boa medida, e non precisamente por apegarnos en corpo e alma ao estilo
de vida de Xesús, o cal pagaría
a pena e merecería o illamento,
senón por vincularnos artificialmente a uns modelos eclesiais
que poderían cambiar precisamente buscando ser máis fieis
ao espírito de Cristo. Algo que
120
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unha veciña nosa, muller de aldea, sen coñecementos teolóxicos, mais con fina sensibilidade
cristiá, resolvía á súa maneira
con esta argumentación simple
nun momento no que en grupo
se falaba destas cousas: «A min
éme igual que o médico sexa
home ou muller, que o mestre
dos meus pícaros sexa home ou
muller, que o veterinario sexa
home ou muller; eu o que quero é que sexa boa persoa e que
cumpra ben o seu oficio».
A resposta nos medios dixitais ante a actuación de Christina Moreira demostra até que
punto a desconsideración cara
á muller, o machismo, ten carta
de cidadanía na Igrexa, como o
ten tamén por desgraza na sociedade. Supoñemos que Christina Moreira fixo pública a súa
condición e práctica de cura
porque o ve como algo normal,
porque entende que pode ser
un sinal profético en ben da
Igrexa e das mulleres, porque
pensa que pode axudar a que o
debate se manteña vivo a pesar
de todo. Supoñemos que estará
disposta a poñer o lombo ante
os paus que lle van caer, como
lle caen a quen a tales cousas se arrisca. Desexamos que
poida vivir todo isto sen afán
ningún de méritos e prestixios
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cristiamente anacrónicos. De
nós polo momento reciba agradecemento, certa admiración
e oración: que os golpes non
a fundan, que as chufas non a
confundan. E Deus dirá.

8.- E peche
E máis nada por hoxe. Todo
o mundo foi sendo sabedor das
diferentes manobras de desprestixio do Papa Francisco
incluso na mesma cidade de
Roma. «Se ao dono da casa o
insultaron chamándolle Belcebul, que non dirán de quen traballe nela»(Mt 10, 25b). Todo o
mundo tamén recibimos información dos xestos despectivos,
provocativos, cara ao relixioso
ao redor do Entroido pasado, e
da polémica creada arredor do
autobús de «Hazte oír» cos seus
penes e as súas vulvas ao sol, e
tamén do carácter sectario deste mesmo grupo ultracatólico e
do seu correlativo titulado «El
yunque»; remitímonos para a
súa interpretación ao escrito de
Barreiro Rivas na crónica política deste mesmo número de
Encrucillada que basicamente
compartimos.
E todos, todas, sabemos tamén que na Conferencia Episcopal Española temos novo
equipo directivo (Ricardo Bláz-

quez, Antonio Cañizares, Carlos Osoro, Xoán Xosé Omella,
Vicente Jiménez Zamora, Xesús
Sanz, co secretario Xosé Gil
Tamayo) e novos responsables
das diferentes Comisións, nas
que algúns presidentes repiten. Oxalá cumpran ben co seu
papel de animadores das comunidades cristiás nos tempos
complexos que nos toca vivir.
Os entendidos en políticas ou
argucias clericais falan de certo
restablecemento da liña episcopal máis conservadora. Pois
igual si. En todo caso, a calquera persoa que desde dentro ou
desde fóra observe a Igrexa chámalle a atención esa especie de
xerontocracia eclesiástica, por
normalidade da vida case sempre tirando a prudente, medrosa e polo tanto conservadora,
mentres a xente nova (falamos
de ao redor dos 60 anos xa!) segue quedando máis de lado. E
así nos vai. Cousas do Espírito?
O Espírito adoita ser un chisco
máis ousado. En fin, que todas,
todos, necesitamos da resurrección da Pascua que, cando este
número chegue ás vosas mans,
estará florecendo nos nosos
corazóns, nas nosas vidas, nos
nosos pobos, se así a Deus llo
permitimos. Feliz Pascua de
Resurrección!
Manuel Regal Ledo
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