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Oración 
 
Noso Pai, 
o teu Fillo Xesucristo fíxonos templo 
no que Ti queres habitar; 
concédenos a forza da túa palabra 
e a eficacia dos teus sacramentos, 
para que, pola celebración dos santos misterios da súa vida, sexamos 
fortalecidos coa túa graza salvadora, 
e así, a túa Igrexa sexa para todos 
signo da salvación que queres para o xénero humano, 
e realice o misterio do teu amor manifestado en Xesucristo. 
Por el, que naceu, viviu, morreu e resucitou por nós, 
loámoste a ti Pai bo, 
querendo facer da nosa vida un culto que che agrade. 
Amén. 

 

Ou a oración do Sínodo.
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INTRODUCIÓN 

 

1. Liturxia e vida cristiá 

A fe vivida e transmitida na comunidade exprésase tamén festivamente 
dentro dela. Todos os grupos humanos teñen xestos, signos e momentos que 
serven para robustecer os lazos entre as persoas que os forman, reafirmar a súa 
identidade como grupo e recordar os principios que os inspiran. Algo semellante 
sucede coa Igrexa. A través das súas celebracións expresa e manifesta a súa fe, 
recoñece mediante a loanza ao Deus que nos salva e reforza os lazos que unen os 
crentes. Nos sacramentos, ademais, faise presente e actual para o suxeito que os 
recibe a acción salvadora de Cristo. 

Non todas as celebracións da Igrexa teñen a mesma importancia. O centro é, 
por suposto, a Eucaristía. Nela recordamos o que Xesús fixo por nós, ata tal punto 
que o propio Cristo faise presente. E faise presente como estivo entón entre os seus 
discípulos: como aquel que serve, como aquel que manifesta o amor extremo que 
Deus ten por nós co sacrificio da súa propia vida. A Eucaristía é a mesa común da 
que participa a familia dos fillos de Deus. É o memorial da entrega de Cristo pola 
nosa salvación. É o momento no que a Igrexa se experimenta de forma máis intensa 
como Corpo de Cristo. Igual que Cristo entregou o seu corpo por obediencia ao Pai 
e amor á humanidade, igual que o pan da Eucaristía pártese e repártese para que 
todos teñan vida, tamén os membros da Igrexa han de ser, como membros de 
Cristo, pan que sacie a fame do mundo. Hai que rexeitar a falsa alternativa que con 
frecuencia se oe: "os que non van a misa son mellores que os que van". A 
comunidade cristiá celebra o que vive: leva a súa vida á celebración e esta sérvelle 
de alimento e sustento para a vida. 

Aínda que a Igrexa celebra diariamente o sacrificio da misa, ten un 
significado especial a eucaristía dominical. A misa do domingo non é importante 
porque estea mandada, senón que, pola contra, o precepto deriva da súa 
importancia. Aínda que todo o tempo pertence a Deus, o domingo é de modo 
particular o día do Señor. Nel facemos memoria de quen morreu e resucitou pola 
nosa salvación. Os sacerdotes e demais ministros e animadores litúrxicos (lectores, 
acólitos, músicos, monitores...), os sancristáns e persoas que coidan da 
ambientación das igrexas, e toda a comunidade cristiá deben contribuír a que os 
nosos domingos sexan de verdade o día do Señor. 

Polo bautismo a persoa é acollida como fillo de Deus no seo da Igrexa. 
Mediante a confirmación, o bispo, como garantía da integridade da Igrexa, ratifica o 
que se realizou no bautismo. O sacramento da penitencia, sobre todo cando versa 
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sobre o seu obxecto específico -o pecado grave-, supón a reintegración na plena 
comuñón eclesial daquel que polo pecado esgazara o tecido da caridade plena. No 
sacramento da unción de enfermos, o presbítero ora en nome da comunidade pola 
saúde e a salvación de quen se encontra nun estado de notable debilidade. O 
sacramento da orde, pola súa banda, ten sentido só ao servizo da comunidade. A 
súa finalidade, polo menos primaria, non é a santificación do suxeito que o recibe, 
senón a de participar de forma especial na acción santificadora de toda a Igrexa. O 
matrimonio, na medida que supón elevar a categoría de sacramento o que de seu é 
unha unión natural, recorda aos cónxuxes que deben reflectir na súa relación o 
amor e entrega de Cristo pola súa Igrexa, e que o seu amor é unha expresión, signo 
e instrumento, do amor de Deus. 

De todos os xeitos, convén recordar que a vinculación entre graza e 
sacramento non implica que os sacramentos sexan o único medio para obter a 
graza. Nin sequera son, se tomamos a graza nun sentido xenérico, o medio principal 
e ordinario. A graza da conversión é previa a calquera sacramento; a contrición 
perfecta, aínda que inclúa (e non sempre) a intención dunha reconciliación 
sacramental, non é sacramento; a Palabra de Deus tampouco o é; a graza do 
martirio (testemuño) non esixe a Confirmación. O que si podemos dicir é que os 
sacramentos son os medios ordinarios en que se comunica a graza no modo 
específico dese sacramento. Isto é, no contexto ordinario da existencia eclesial do 
cristián, a súa vida de graza, de comuñón cristolóxico-eclesial con Deus, realízase a 
través dos sacramentos. Para evitar o conflito ou mesmo oposición que ás veces se 
presenta entre os sacramentos e a vida real, conviría recordar que este contexto 
ordinario implica tamén a existencia "profana". 

Na celebración cristiá podemos subliñar os seguintes aspectos: 

1) É un acto de culto a Deus Pai. Non porque Deus necesite a nosa loanza. A 
nosa acción de grazas non o enriquece a el, senón a nós. A gloria de Deus é 
que o home teña vida. Por iso non hai verdadeiro culto a Deus alí onde se 
atenta contra a dignidade humana. 

2) É unha acción de toda a Igrexa. Non só da porción que está fisicamente 
presente. Cando dous ou máis están reunidos no nome do Señor, el está aí 
presente. E onde está Cristo, que é a Cabeza, está tamén a Igrexa, que é o 
seu corpo. Na liturxia, a Igrexa expresa a súa fe e robustece a fraternidade. 

3) Actualízase a obra da salvación. Estamos salvados pola vida, morte e 
resurrección de Cristo. E Cristo, unha vez resucitado, xa non morre máis. 
Pero os beneficios da súa acción salvadora aplícanse ao crente nos 
momentos da vida de cada un. Mediante o bautismo, somos purificados no 
sangue de Cristo pola forza do Espírito, que é invocado de modo particular 
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na confirmación. A eucaristía renova para nós o sacrificio do Calvario, non 
porque este fose insuficiente, senón porque o ser humano necesita retomar 
forzas constantemente para non se deixar arrastrar pola súa propia 
debilidade. No sacramento da penitencia o perdón de Deus, obtido dunha 
vez por todas por Cristo, aplícase concretamente ao pecador... 

4) Recóllese e anímase a vida cristiá. A celebración da nosa fe non nos 
encerra dentro das paredes da Igrexa, senón que nos abre ao mundo e 
envíanos á misión. "Unha Eucaristía que non comporte un exercicio práctico 
do amor é fragmentaria en si mesma"1. Os nosos ollos deben abrirse ás 
necesidades e sufrimentos dos irmáns, e as nosas palabras e obras son para 
o servizo aos demais, segundo o exemplo e o mandato de Cristo. Se a Igrexa 
non pode descoidar a Palabra e os Sacramentos, tampouco pode esquecer o 
servizo da caridade. 

O plan de salvación de Deus vaise realizando gradualmente ao longo 
da Historia e alcanza a súa plenitude en Cristo e no seu Misterio Pascual: «do 
costado de Cristo durmido na Cruz naceu o sacramento admirable da Igrexa 
enteira». E a liturxia é continuación da Historia da Salvación: medio para unir 
os homes con Deus e Deus cos homes. Polo tanto, na liturxia celebramos: o 
memorial dos acontecementos salvadores de Xesús, a presenza misteriosa e 
real de Xesucristo e o anticipo da plenitude final do Reino de Deus. 

A liturxia é o lugar privilexiado onde Cristo se fai presente na 
comunidade cristiá. Trátase da presenza persoal de Cristo. É unha presenza 
salvadora e sacramental. Na liturxia non celebramos unha doutrina teórica, 
senón un acontecemento concreto da nosa salvación realizada en Xesucristo. 
Isto esixe axudar as comunidades a ser conscientes da presenza de Cristo e a 
sintonizar con El, uníndose a El a través dos xestos, das palabras e de toda a 
acción litúrxica. 

Tanto os sacramentos coma outro tipo de ritos (procesións, 
bendicións...) teñen de ser ocasións para o anuncio oportuno do evanxeo. 
Coas catequeses axeitadas, coa predicación cando sexa pertinente, ou 
mediante outro tipo de exhortacións, o que preside a celebración ou outros 
responsables da pastoral deben facer entender do modo máis axeitado aos 
oíntes que significa ese rito que se celebra, e como debe axudar a vivir máis 
fielmente segundo o modelo e as ensinanzas de Xesucristo. 

 

                                                            
1 BIEITO XVI, Deus Caritas est, 14. 
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2. Mirada á realidade 

A Igrexa é comunidade que cre, celebra e vive. A celebración litúrxica élle 
esencial. Non obstante, unha observación atenta da realidade da nosa Diocese 
permítenos captar luces e sombras en relación a esta dimensión esencial da vida da 
Igrexa. Máis de tres cuartos da poboación galega declárase católica. Aínda que 
aproximadamente a metade se considera "practicante", a maioría só o é de forma 
ocasional: Nadal, Pascua, festas da parroquia e celebracións de compromiso familiar 
e social e quizais algunha ocasión máis. Por que a maioría dos católicos non se 
senten implicados na celebración habitual da súa fe? Poderiamos apuntar algunhas 
razóns: 
 
1) Na nosa sociedade o domingo xa non é visto como un día santo, senón que forma 
parte do fin de semana, entendido como tempo libre e de evasión. Isto condiciona 
os tempos e lugares da celebración. Cada vez é máis frecuente que actividades 
lúdicas e deportivas se organicen en domingo, co que se presenta a alternativa de 
participar nelas ou asistir á eucaristía dominical. 

2) Os medios para distraer o ocio hoxe en día son abundantes, tanto dentro coma 
fóra de casa. Para algúns o domingo é o día para descansar da noite do sábado. Por 
outra parte, a cultura audiovisual en que nos movemos é moi distinta da que había 
no pasado, onde as funcións relixiosas eran case os únicos entretementos 
dispoñibles para o pobo. 

3) En moitos casos, debido aos horarios de traballo ou ás actividades extraescolares 
dos nenos, o domingo é o único día en que a familia pode verse. Se non existe unha 
forte conciencia cristiá, o momento da misa dominical pode parecer tempo roubado 
a esas escasas horas de convivencia familiar. 

4) A linguaxe relixiosa e os símbolos da liturxia parecen non dicir nada a moitos 
cristiáns. Algúns din que o problema é que ditos linguaxe e símbolos non son 
adecuados para comunicar co home de hoxe; outros din que falta formación entre 
os cristiáns. Posiblemente haxa un pouco das dúas cousas. 

5) Con frecuencia a catequese non abunda na dimensión celebrativa da fe cristiá. 

6) Para bastantes que se consideran cristiáns, a Igrexa aparece como innecesaria, 
ou mesmo molesta. Non poucos din: "se eu xa rezo, por que teño que ir a misa?" A 
fe, ou a relixión, enténdense como algo individual. A idea que se ten sobre a Igrexa 
repercute na práctica celebrativa. 

7) Tamén pode influír, aínda que este sexa un factor máis variable, o modo concreto 
en que se celebra. Máis que cuestión de tempo obxectivo, o é de ritmo de 
celebración: ás veces vólvese interminable e outras veces demasiado atropelada. Ás 
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veces, a présa do sacerdote lévalle a suprimir ou a realizar de forma acelerada 
xestos e ritos que, realizados de forma axeitada, darían un auténtico sentido á 
celebración. En ocasións, falla a preparación de lectores, cantores, etc., coas 
consecuencias que cabe supoñer. Mesmo hai celebracións nas que non se dá cabida 
aos distintos ministerios. 

8) Para moitos Deus non conta, polo menos na práctica, polo que tampouco senten 
a necesidade do culto e a liturxia. 

Aínda que tamén é certo que aínda moitos cristiáns asocian a súa fe coa 
Igrexa de forma necesaria. E á marxe do compromiso cristián e da práctica relixiosa, 
a petición de sacramentos segue sendo importante, aínda que cada vez menos: 
bautismos, matrimonios, outras celebracións. Tamén outras prácticas relixiosas ou 
celebracións teñen importancia na vida dos cristiáns: devoción á Virxe María e aos 
Santos, memoria dos defuntos, procesións e peregrinacións, festas populares... 

En definitiva, non é un rexeitamento maioritario ao relixioso como 
celebración, senón máis ben unha falta de atractivo por parte do que se celebra e 
unha falta de motivación por parte de quen non se sente atraído. 

 

3. A motivación litúrxica 

Para motivar é preciso unha mellor formación na que se resalte o valor que 
ten a liturxia na vida do cristián: non é o mero cumprimento dunha práctica 
relixiosa, que se segue só por tradición ou por obriga, senón que é un elemento 
esencial ao que implica a fe cristiá vivida na comuñón da Igrexa. A tarefa da 
formación litúrxica debe ser un dos obxectivos prioritarios dos que teñen algunha 
responsabilidade na diocese e en cada unha das comunidades cristiás. 

Un verdadeiro itinerario de formación litúrxica debería estar atento a: 

a) Promover unha maior familiaridade de todo o Pobo de Deus, pastores e fieis, 
coas Sagradas Escrituras, de modo que se poida alimentar delas a predicación e a 
meditación persoal. Desta forma o encontro coa Palabra de Deus en cada 
celebración, que se desenvolve ao longo de todo o ano, coas súas festas e os seus 
tempos, constituirá a primeira escola de formación permanente para toda a 
comunidade. 

b) Axudar a comprender o valor significativo dos signos sacramentais. 

c) Axudar a entrar na dinámica da pregaria eucarística como modelo exemplar da 
oración cristiá. 
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d) Formar e motivar a participación ministerial diversificada na asemblea litúrxica. 

A liturxia posúe un verdadeiro valor pedagóxico. Non sempre en todas as 
parroquias é posible unha catequese sistemática, pero en todas celébrase a acción 
litúrxica. Para moitos cristiáns os únicos momentos de contacto coa Igrexa son 
algunhas celebracións (bautismos, vodas, exequias, festas patronais). Por iso, 
deben ser ocasións propicias para anunciar o Evanxeo da salvación con cordialidade. 

Para que as nosas celebracións sexan formativas é necesario que se aprenda 
a arte da comunicación e se saiba propoñer xestos significativos. Ademais é 
necesario estar atentos á tipoloxía dos que participan na acción litúrxica e que a 
celebración se prepare con coidado e de xeito harmonioso. Por iso é necesario 
coidar con esmero os tres momentos claves de toda celebración: a preparación 
previa, o desenvolvemento da propia celebración e o seguimento posterior á 
celebración. 

Para lograr ese obxectivo en moitas parroquias hai constituídos grupos 
litúrxicos. Habería que pensar tamén na necesidade, a nivel diocesano ou 
arciprestal, de organizar cursos de formación para animadores litúrxicos: lectores, 
acólitos, ministros extraordinarios da comuñón, cantores, para que todos poidan 
desenvolver o seu papel con dignidade e competencia. 

O canto e a música son unha forma eminente de educación e de participación 
na liturxia. O canto do pobo é fundamental e insubstituíble: é sinal de alegría, é unha 
forma preeminente de oración comunitaria, axuda a afondar na celebración, crea 
clima de comunidade. Nel ha de valorarse o papel dos axentes e o ritmo da 
celebración: a asemblea, o coro e o solista, en consonancia co tempo litúrxico, a 
acción que se está a celebrar e a natureza da asemblea. 

A arte, coa súa linguaxe de beleza e de poesía, confire un valor indubidable á 
liturxia. Tarefa da arte na liturxia -arquitectura, imaxes, ornamentos- é crear o 
ambiente apropiado para a celebración, pero tamén acompañar o misterio que se 
celebra ao longo do ano litúrxico, por medio da introdución de elementos 
simbólicos. 

Pero coa formación non todo está resolto. Tamén é necesario facer máis 
atractivas as nosas celebracións. É verdade que tanto na misa con nos demais 
sacramentos celebramos o misterio de Cristo, o cal ten xa un valor en si mesmo que 
non depende directamente das nosas disposicións persoais. Pero tamén é verdade 
que a Palabra de Deus se fixo carne para facerse accesible ao ser humano; os 
sacramentos foron instituídos para os homes e deben ser signos, e, polo tanto, 
significar algo para aqueles que os reciben ou participan neles. 
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O risco de caer na rutina sempre é grande, e por iso sempre hai que manter 
certa "tensión celebrativa", é dicir, poñer atención ao que se está a facer. Ademais, 
a acumulación de parroquias obriga con frecuencia aos sacerdotes a celebrar 
múltiples misas os domingos, sen máis intervalo que o necesario para desprazarse 
dun lugar a outro. Ás veces encontrámonos con celebracións (misas, bautizos, 
confesións...) demasiado aceleradas, onde é difícil sentir a acción da Igrexa que ora 
e celebra (aínda que isto poida resultarnos cómodo para "quedar libres" antes). 
Outras veces pode pasar o contrario: alónganse as celebracións innecesariamente, 
se cadra co pretexto dunha solemnidade entendida de forma pouco acertada. É 
importante encontrar o ritmo axeitado para que as nosas liturxias non sexan nin 
precipitadas nin interminables. 

É desexable que, na medida do posible, nas parroquias se formen equipos 
litúrxicos, ou polo menos grupos de persoas preparadas para desempeñar os 
ministerios non sacerdotais que se exercitan na liturxia, como son lectores, 
cantores, acólitos e mesmo os que fan a colecta; e que axuden tamén a crear un 
mellor ambiente celebrativo, co arranxo do lugar onde se celebra ou a limpeza dos 
obxectos utilizados na liturxia. 



Sínodo diocesano – Caderno II - liturxia 

Ficha 1: Os sacramentos no camiño da fe cristiá. I 

Asumindo, coa posible marxe de erro, os datos ofrecidos polos sociólogos, 
podemos afirmar que, nos últimos anos, creceu o número de agnósticos e ateos ata 
o 20% da poboación. Os que se confesan católicos roldan o 75% da poboación, pero 
destes só o 13% se confesa católico practicante. Entre outras conclusións que 
poderiamos extraer destes datos, teriamos que dicir que aínda son moitos os que 
son bautizados na fe da Igrexa católica, pero poucos os que viven cunha fe adulta, 
madura e consciente. 

A escasa participación dos católicos da nosa terra nas celebracións litúrxicas, 
nos sacramentos e na misión evanxelizadora da Igrexa ten moitas raíces, entre as 
que poderiamos sinalar unha ignorancia relixiosa (dependente en boa medida 
dunha deficiente formación cristiá), pero tamén moitas veces un modo de celebrar 
pouco comunicativo. 

Aínda sendo maioría, cada vez menos parellas solicitan o bautismo dos seus 
fillos, e cando o fan as súas motivacións non están sempre guiadas por motivos de 
fe. Moitos dos mozos que se confirman abandonan a partir de entón a práctica 
sacramental. A primeira comuñón é unha celebración importante na vida do neno, 
non obstante en moitas ocasións o aspecto relixioso queda escurecido por outros 
elementos. Confésase moi pouca xente e moitos consideran o sacramento da 
penitencia como un acto individual máis que como un sacramento da Igrexa. Aínda 
valorando que os enfermos necesitan apoio cristián, a práctica común é ou non 
recibir a unción dos enfermos ou postergala ao momento da agonía inconsciente ou 
mesmo despois da morte (cando é totalmente inútil). A escaseza de ordenacións 
sacerdotais é resultado dunha profunda crise vocacional cuxas causas deben ser 
abordadas seriamente. A idea de casarse pola Igrexa segue moi arraigada, aínda que 
en varios lugares o número de matrimonios civís xa supera o dos relixiosos (por non 
falar da convivencia sen máis vínculos). Ademais, en moitos casos a opción do 
matrimonio canónico vén determinada pola presión familiar ou social, ou por 
motivacións estéticas. De modo que logo se percibe nos noivos falta de fe e de 
responsabilidade para asumir os compromisos do matrimonio cristián. 

Non todos os sacramentos son iguais, pero todos eles son accións de Cristo e 
da súa Igrexa para expresar e comunicar o amor de Deus. A gran manifestación 
dese amor é Xesucristo mesmo, o cal prolonga a súa misión a través da Igrexa. Un 
momento particular da acción de Cristo na súa Igrexa é a celebración dos 
sacramentos. Estes non son os únicos modos de expresarse a graza de Deus, pois o 
Espírito sopra onde quere, pero forman parte do desenvolvemento ordinario da 
vida do cristián. 
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Os sacramentos teñen distintas funcións. O bautismo orixinariamente 
formaba parte do proceso de conversión cristiá e primeira formación nas verdades 
da fe. Se aínda na época apostólica parece que se administraba inmediatamente 
despois da conversión (segundo o testemuño dos Feitos dos Apóstolos), co paso do 
tempo foise establecendo un período de formación (catequese), máis ou menos 
longo, non só para instruír na doutrina e a moral, senón tamén para ir avaliando a 
sinceridade da conversión e o compromiso do que se preparaba para recibir o 
sacramento (isto é, o catecúmeno). 

Posteriormente foise estendendo o bautismo de nenos pequenos ata 
converterse na práctica habitual nas rexións cristianizadas, como a nosa. Isto 
debeuse, en parte, a que se supoñía que os fillos de familias xa cristiás non terían de 
seguir ese proceso de conversión, xa que a propia familia dende o principio os 
educaría na fe. Influíron tamén outros motivos, como o temor a que o neno morrese 
sen ser lavado do pecado orixinal, ou o desexo de que o fillo formase parte da 
Igrexa dende o máis pronto posible. 

En moitos casos hoxe xa non vale a suposición de que as familias, polo feito 
de estar formadas por cónxuxes bautizados, garantirán a educación dos seus fillos 
na fe cristiá. Non sempre está claro como hai que comportarse ante familias que 
piden o bautismo para os seus fillos a pesar de viviren á marxe da Igrexa. Algúns son 
partidarios de aplicar criterios estritos, ás veces mesmo esixindo máis do que pide o 
Dereito da Igrexa. Outros cren que habería que concedelo a calquera que o solicite, 
confiando en que a graza xa actuará no seu momento. A diversidade de opinións, 
cando se leva á práctica, facilmente crea desconcerto entre os fieis, que ven que 
nunha parroquia se lles outorga o que noutra se lles nega. 

Deberían adoptarse na diocese criterios comúns e suficientemente claros sobre como 
atender as peticións de bautismo por parte de familias que non participan en 
absoluto na vida da Igrexa ou é mellor deixar ao bo xuízo do párroco o modo de 
regularse? 

A celebración do bautismo debe estar precedida da preparación dos pais e 
padriños (CIC 851). Tamén os padriños han de colaborar na iniciación cristiá dos 
nenos, por iso deben ser elixidos con especial coidado e atendendo ás normas da 
Igrexa: ter cumprido os dezaseis anos, ter recibido os sacramentos da iniciación 
cristiá e levar unha vida coherente coa fe e coa misión que asume, non estar 
afectado por unha pena canónica, non ser pai ou nai do bautizando (cfr. CIC 874; 
RBN 16-20). Estas normas non son arbitrarias, senón que serven para garantir que o 
padriño poida cumprir a misión que a Igrexa lle encarga. O padriño e a madriña non 
están ao servizo dos compromisos familiares, senón da formación cristiá do que se 
ha de bautizar. 
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Cúmprense estas normas? Fai as propostas que creas oportunas para mellorar a 
formación dos pais e garantir a madureza cristiá dos padriños. 

O bautismo, aínda que incorpora o individuo á Igrexa, non é un acto 
individual, senón eclesial. Moitos opinan que isto debería facerse visible tamén no 
modo da celebración, favorecendo, cando sexa posible, a celebración comunitaria 
de varios bautismos á vez, en lugar de celebracións particulares para cada familia, 
tal como recomenda en xeral a propia Igrexa2, e con "a participación activa da 
comunidade local"3. Ás veces isto pode acentuarse aínda máis incorporando os 
bautizos á misa dominical. Pero iso tamén pode ter inconvenientes para a 
celebración tranquila da eucaristía. 

Para atender a esta dimensión, a celebración ha de ter lugar, 
preferentemente na parroquia dos pais (nenos) ou na propia (adultos). Para 
manifestar a súa índole pascual, convén celebrar o bautismo na Vixilia pascual ou en 
domingo. Non convén facelo en coresma.4 

Tendo en conta o dito, nas nosas parroquias maniféstase visiblemente a dimensión 
comunitaria do bautismo? En atención ao número de bautismos que se realizan na 
parroquia, é aconsellable seguir as indicacións xerais sobre tempo e lugar ou danse 
circunstancias suficientemente importantes para seguir outros criterios? Cales 
poderían ser esas circunstancias, se as houber? É bo celebrar os bautismos durante a 
misa dominical? Como norma, algunha vez, excepcionalmente ou nunca? 

                                                            
2 “Sempre que os ritos, cada cal segundo a súa natureza propia, admitan unha celebración comunitaria, 
con asistencia e participación activa dos fieis, incúlquese que hai que preferila, en canto sexa posible, a 
unha celebración individual e case privada. Isto vale, sobre todo, para a celebración da Misa, quedando 
sempre a salvo a natureza pública e social de toda Misa, e para a administración dos sacramentos” 
(Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturxia 27). 
3 Ritual do bautismo de nenos  n. 61. 
 
4 Cf. Código de Dereito Canónico 856; Ritual do bautismo de nenos n. 46-47. 
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Ficha 2: Os sacramentos no camiño da fe cristiá. II 

A confirmación, que deriva do xesto de acollida na Igrexa que o bispo facía 
do que acababa de ser bautizado, co tempo na Igrexa de rito latino (a nosa) foise 
separando da celebración do bautismo, xa que o bispo non podía estar presente en 
todos os bautizos. Hoxe en día considérallo como a efusión en plenitude do Espírito 
Santo e a reafirmación que o mozo cristián fai, en idade consciente, do bautismo 
recibido en idade infantil. Ás veces parece que a confirmación se converteu no 
verdadeiro sacramento da fe asumida persoalmente, que é o que foi o bautismo 
antes de xeneralizarse o bautismo de nenos. 

Hai discrepancias sobre a idade en que debe administrarse a confirmación. A 
Conferencia Episcopal Española sinala arredor dos catorce anos, aínda que o 
Directorio Diocesano dos Sacramentos da Iniciación Cristiá aconsella os dezaseis, 
pero subliñando que máis importante que a idade é a madureza. En todo caso, 
dentro do mesmo arciprestado deberían adoptarse criterios comúns. Hai, ademais, 
outras cuestións para as que moitas voces piden que se adopten criterios comúns. 
Por exemplo, é necesario para ser admitido á confirmación cursar relixión na escola? 

Hai na diocese e en cada arciprestado suficiente concordia de criterios á hora de 
establecer os tempos e modos de preparación para o sacramento da confirmación? E 
respecto á idade en que ha de ser administrado? Conviría establecer criterios 
distintos ou complementarios ao da idade? 

Os colexios católicos deben colaborar coa parroquia no proceso de iniciación 
cristiá dos nenos e dos mozos, contando co visto e prace do vicario territorial. Neste 
sentido, sería desexable a coordinación das accións catequéticas e celebrativas, o 
intercambio de catequistas, o seguimento persoal compartido, a colaboración en 
compromisos comúns... Considerando a provisionalidade que define á comunidade 
do colexio, parece desexable que, mesmo no caso dos colexios que impartiran a 
catequese de iniciación cristiá, a celebración da confirmación tivese lugar cos nenos 
da súa idade na parroquia da demarcación ou na de orixe. 

Como mellorar a colaboración parroquia-colexio con vistas á iniciación cristiá de 
nenos e mozos? Dada a provisionalidade da comunidade colexial, non debe ser a 
parroquia o lugar propio da celebración, mesmo aínda que a catequese se impartise 
no colexio? 

O párroco, asesorado polos catequistas e demais responsables da iniciación 
cristiá dos nenos, é o responsable de xulgar e decidir sobre a idoneidade de cada 
candidato para ser admitido á confirmación. Deben considerarse como indicios das 
condicións de idoneidade: o progreso na fe, a continuación do proceso de iniciación 
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cristiá despois da primeira comuñón, a participación na eucaristía dominical e 
festiva, a coherencia de vida, a elección do Ensino Relixioso Escolar... 

Téñense en conta estes criterios? Parecen suficientes ou habería que engadir algún 
outro? 

O proceso de iniciación cristiá culmina co pleno acceso do bautizado á 
eucaristía participando na comuñón. Ao identificarse a confirmación co sacramento 
da aceptación consciente da fe e atrasarse por ese motivo a unha idade na que se 
supón que o suxeito ten madureza abondo para dar ese paso, a primeira comuñón 
habitualmente recíbese antes que a confirmación. A primeira comuñón adoita 
implicar unha gran festa social, máis alá do sacramental e eclesial, o que pode influír 
moito nas motivacións dos pais e dos propios nenos. Por iso é importante que o 
proceso catequético non se limite a "cumprir", senón que, na medida do posible, 
axude a que tamén os pais afonden no significado que ten o participar de forma 
plena na celebración eucarística. 

Como se pode mellorar a preparación dos nenos que van recibir a primeira comuñón? 
E a dos seus pais? E a propia celebración? 

Tamén para recibir a primeira comuñón o tempo máis indicado é a 
Cincuentena Pascual e, o lugar propio, a parroquia dos pais. O dito acerca da 
colaboración parroquia-colexio a propósito da confirmación vale tamén aquí. 

Como mellorar a coordinación colexio-parroquia? Onde cres que debe ter lugar 
preferentemente a celebración? 

Nestes últimos tempos, multiplícanse os casos de adultos que piden á Igrexa 
os sacramentos da iniciación cristiá, así como o dos nenos que, no seu día, non 
foron bautizados e que, sobre todo ao chegar á idade da primeira comuñón, 
desexan recibir o bautismo como condición previa para achegarse a Cristo 
eucaristía. Igualmente crece o número de adultos que, aínda que foron bautizados e 
recibiron a primeira comuñón, non completaron a iniciación cristiá. Ante esta 
realidade, parece necesario definir os distintos itinerarios da iniciación á fe e 
abordar a preparación específica para cada caso. Mesmo podería ser positiva a 
creación dun organismo diocesano que coordine estes traballos. 

Que propós á diocese para a mellora da formación nos distintos itinerarios da 
iniciación cristiá? Que propós aos párrocos? E aos catequistas e responsables da 
formación cristiá? 
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Ficha 3: Os sacramentos no camiño da fe cristiá. III 

Os sacramentos, en canto accións de Cristo e da Igrexa, fortalecen e 
alimentan a fe do crente. Non obstante, os froitos dos sacramentos dependen 
tamén das disposicións de quen os recibe. Por iso os sacramentos esixen ser vividos 
dentro dun proceso que inclúa a preparación previa, o momento mesmo da 
celebración e o compromiso que o sacramento implica para a vida. É importante 
subliñar a importancia que ten a catequese prebautismal, no caso dos adultos, ou 
polo menos algúns encontros de formación cos pais (e posiblemente tamén 
padriños), no caso do bautismo de nenos. Non é necesario insistir na preparación á 
Confirmación e á Primeira Comuñón. De feito, en bastantes parroquias é a única 
catequese que existe. 

Pero estes tres pasos han de terse en conta non só nos sacramentos da 
iniciación, senón tamén nos demais. Vexámolos con algún detalle: 

-Penitencia. O sacramento da penitencia reconcilia o pecador arrepentido con Deus 
e reintégrao na plena comuñón coa Igrexa. De seu, a materia propia de confesión 
son os pecados graves (que é o único que obriga a confesar a lei da Igrexa5), pero 
dende hai moitos séculos estendeuse (e recomendouse) o costume de confesar 
tamén os pecados leves, como unha axuda para o progreso espiritual. Hoxe este 
sacramento goza de pouco aprecio. Non só se abandonou en boa medida a 
confesión habitual, senón que moitas veces tampouco se confesan os pecados 
graves. Iso pode ser debido a unha indefinición sobre o concepto de pecado, a unha 
indeterminación sobre que é o grave e que non o é, a unha reacción contra certa 
moral do pasado que tendía a subliñar (de forma inxustificada, para a sensibilidade 
de moitos) a gravidade de certas accións, mentres se pasaban por alto outras cara 
ás cales hoxe somos máis sensibles... Pero tamén é frecuente escoitar aquilo de "eu 
xa me confeso con Deus". Por outra parte, dada a escaseza de sacerdotes, non 
sempre é doado encontrar confesores dispoñibles. 

É importante ter en conta tamén o modo da celebración. O penitente debe ir 
suficientemente preparado e o confesor ten que ser consciente de que está ao 
servizo da misericordia de Deus e da acollida da Igrexa. É fácil caer en rutinas, onde 
o que menos resplandece é o arrepentimento e o perdón. As celebracións 
comunitarias da penitencia con confesión e absolución individual poden axudar, 
sobre todo en tempos determinados, a que os cristiáns vexan este sacramento 
como unha celebración de toda a Igrexa, na que se escoita e medita a Palabra de 

                                                            
5 A lei da Igrexa obriga a confesar os pecados mortais polo menos unha vez ao ano 
e en perigo de morte e se se ha de comungar. Nunca é obrigatorio, aínda que si 
aconsellable, confesar os pecados veniais. Polo tanto, non é necesario confesarse 
antes de comungar salvo que se teña conciencia de ter pecado gravemente. 
Tampouco é obrigatoria a confesión anual para quen non cometese pecado grave. 
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Deus. Téñase en conta que as absolucións xerais só están permitidas en casos moi 
especiais, que dificilmente se darán na nosa diocese. 

Como se podería facilitar, na diocese e nas parroquias, o acceso dos fieis ao 
sacramento da reconciliación? Hai suficiente formación entre o pobo cristián sobre o 
verdadeiro sentido deste sacramento? 

-Unción de enfermos. Con frecuencia é visto como o sacramento dos moribundos, 
preferiblemente se xa están inconscientes, para non os asustar. Pero isto é un erro. 
Segundo o Código de Dereito Canónico, con este sacramento "a Igrexa encomenda 
os fieis gravemente enfermos ao Señor doente e glorificado, para que os alivie e 
salve". Hai que procurar que se administre en tempo oportuno, a ser posible cando 
o enfermo está consciente. A celebración comunitaria da unción dos enfermos, que 
xa se realiza habitualmente en varias parroquias da diocese, non só ten o efecto 
psicolóxico positivo de desdramatizar o sacramento, senón que axuda a percibir 
que é toda a Igrexa a que ora polos que sofren. Ha de terse en conta que só poden 
recibir o sacramento aqueles que se encontren nunha situación de enfermidade 
grave. 

Percíbese aínda hoxe o sacramento da unción de enfermos como o "pasaporte para o 
alén"? Podemos mellorar a nosa pastoral da saúde, de modo que o sacramento 
quede integrado nela? 

-Matrimonio. O matrimonio cristián, ademais de ser signo do amor de Cristo á súa 
Igrexa, dá forma sacramental ao que é unha institución natural. Os cristiáns teñen 
dereito (se non hai impedimento) a contraer matrimonio canónico. Iso non é 
obstáculo para que se sigan aquí tamén os tres pasos: unha esmerada preparación, 
indicando aos futuros cónxuxes o significado profundo do matrimonio á luz da fe; 
unha celebración na que se resalten os aspectos cristiáns e non só humanos do 
amor e a entrega; e unha insistencia nas responsabilidades que o compromiso 
matrimonial trae consigo. 

Como podemos mellorar a preparación das parellas que desexan casar? De que 
ferramentas dispoñemos e cales máis poderiamos elaborar para axudar aos xa 
casados a vivir o seu matrimonio con espírito cristián? 

 
-Orde. A Orde sacerdotal é o sacramento grazas ao cal a misión confiada por Cristo 
aos seus apóstolos segue sendo exercida na Igrexa ata o fin dos tempos (cfr. LG 20). 
O sacramento da Orde comprende tres graos: o episcopado, o presbiterado e o 
diaconado. Especial relevancia reviste, na acción pastoral das nosas comunidades 
parroquiais, o ministerio presbiteral, por iso, é preocupante na nosa diocese o 
crecente descenso de sacerdotes en activo. As poucas ordenacións anuais non 
compensan nin de lonxe os falecementos e xubilacións de sacerdotes. 
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Como poderiamos presentar de forma máis atractiva o ministerio sacerdotal? Que 
medios poderiamos poñer para estimular sobre todo (non exclusivamente) os mozos 
para que sintan a chamada de Deus ao servizo da Igrexa? Que habemos de mellorar 
na formación dos seminaristas para que saian mellor preparados para o ministerio 
que han de desempeñar? 

Finalmente, o diaconado permanente, presente xa na nosa diocese, 
constitúe unha preciosa icona de Cristo servidor e ofrece un servizo inestimable ao 
Pobo de Deus. Tamén este ministerio específico merece ser presentado e 
estimulado na nosa Igrexa particular. 

Como valoras a presenza do diaconado permanente na nosa diocese? Como mellorar 
o seu servizo á Igrexa? Como potenciar a vocación ao diaconado permanente? 
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Ficha 4: A Eucaristía e o domingo 

A pesar dos esforzos que se realizaron por promover a participación de 
todos os membros da comunidade na liturxia eucarística, a realidade móstranos con 
crueza a ausencia cada vez maior dos fieis cristiáns nas celebracións. Un número 
moi importante de diocesanos manifesta publicamente a súa pertenza á Igrexa 
católica. Non obstante, só un grupo reducido confesa ser practicante habitual. Se 
temos en conta os resultados das enquisas, poderiamos concluír que algúns 
bautizados afirman ser católicos, pero non experimentan a necesidade de expresar 
a súa identidade crente participando cos restantes membros da comunidade cristiá 
na celebración da Eucaristía, nin senten rubor ao manifestar que son "católicos, 
pero non practicantes". 

As contradicións e inconsecuencias que observamos nas manifestacións e 
nos comportamentos de moitos bautizados estannos a pedir que revisemos a nosa 
fe. Para iso, teriamos que preguntarnos en que Deus cremos, que lugar ocupa Deus 
na nosa vida e canto tempo lle dedicamos ao longo do día. Ademais, temos que 
revisar as prácticas relixiosas para descubrir se as vivimos como unha carga pesada 
e como unha imposición externa ou como a resposta amorosa ao infinito amor de 
Deus cara a cada un de nós. 

A eucaristía é a fonte, o centro e o cumio da vida cristiá. Isto significa que a 
eucaristía non substitúe á vida, senón que a sostén. Pero, viceversa, non pode darse 
auténtica vida cristiá sen eucaristía. Non pode haber Igrexa sen eucaristía. Como 
dicía san Agostiño aos que participaran por primeira vez no misterio eucarístico: 
Pois se vós sodes corpo e membros de Cristo, o que está posto na mesa do Señor é o 
misterio que sodes vós: recibistes o voso propio misterio. 

A fracción do pan, como signo máximo da irmandade cristiá, orixinariamente 
supoñía tamén a expresión suma do compartir cristián. Cada un segundo as súas 
posibilidades achegaba os alimentos para que todos puidesen comer á mesma 
mesa. Non era unha mera distribución de alimentos (xa que onde un dá e outro 
recibe non é posible a igualdade), senón compartir todos de todo sen avergonzar o 
necesitado. Como sabemos pola primeira carta de Paulo aos cristiáns de Corinto, 
isto pronto dexenerou en corruptelas, e cada un levaba a súa propia comida ás 
reunións da comunidade. Esta debeu ser unha das razóns, aínda que non a única, de 
que o momento da comida común desaparecese, quedando a celebración limitada 
ao momento máis significativo da fracción do pan. Pero non por iso habemos de 
esquecer que a celebración eucarística, mesmo nesa redución esencial, é pola súa 
propia natureza un recordatorio de que a Igrexa é fraternidade. 

A asemblea cristiá é tamén, dende as súas orixes, un momento particular para a 
proclamación e a instrución. Os escritos proféticos e doutro tipo que configuran o 
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que os cristiáns coñecemos como Antigo Testamento fóronse completando con 
escritos propios da comunidade dos discípulos de Xesús e que acabarían formando 
o Novo Testamento. Á súa vez, eses escritos, algúns dos cales xa eran instrucións 
dirixidas a comunidades concretas, chegarían a necesitar novos comentarios, 
aclaracións e exhortacións atendendo ás circunstancias concretas das comunidades. 
Hoxe mantemos basicamente a mesma estrutura: proclamación de lecturas bíblicas, 
que culmina co evanxeo, e homilía, normalmente inspirada nas propias lecturas. 

A Igrexa celebra diariamente a eucaristía, pero xa dende os seus comezos 
consagrou o primeiro día da semana, o día despois do sábado, como día "do Señor" 
(que é o que significa domingo). A reunión dominical para proclamar, escoitar, loar, 
orar e celebrar o sacrificio de acción de grazas que é a fracción do pan constituía o 
eixe en torno ao cal se movían as comunidades cristiás, e polo que en certo sentido 
eran identificados os cristiáns, como resulta da carta que Plinio o Novo envía ao 
emperador Traxano para informalo do resultado das súas pescudas sobre os 
cristiáns6. Por diversas razóns7, non obstante, a eucaristía dominical perdeu 
atractivo para moitos crentes, polo que foi necesario reforzar cun precepto o que 
debía ser un motivo de gozo. Hoxe en día a presión social e o sentido de obriga 
moral derivada do precepto xa non teñen a forza que tiveron ata non hai moito. Por 
iso vemos moitas das nosas igrexas medio baleiras os domingos, e con moi pouca 
xente nova. 

Ademais, coa secularización da sociedade foi desaparecendo o carácter 
relixioso que tiña tradicionalmente o domingo. Para algunhas familias é o único día 
da semana no que poden verse todos. Para moitos é un día dedicado ao desfrute do 
turismo e ao entretemento; para os parados é un día case igual que os demais; 
moitos mozos descansan dos excesos do sábado noite e non faltan os que, por 
enfermidade, soidade ou aburrimento, o consideran un día abominable. 

O domingo xa non é o primeiro día da semana. Na nosa cultura o “fin de 
semana” xa comeza o venres pola tarde. “Consolidouse amplamente a práctica do 
fin de semana, entendido como tempo semanal de repouso, vivido ás veces de 
lonxe da vivenda habitual, e caracterizado a miúdo pola participación en actividades 

                                                            
6 “Eles afirmaban que toda a súa culpa ou erro consistira no costume de reunirse un 
día fixo antes de saír o sol e cantar a coros sucesivos un himno a Cristo como a un 
deus". 
7 Ao converterse o cristianismo en relixión oficial, aumentou o número de cristiáns, 
pero probablemente baixou moito o nivel de formación e compromiso. Por outra 
parte, a formalización da liturxia, xunto aos seus aspectos positivos, fomentou un 
distanciamento por parte do pobo, que facilmente podía entender que o que 
sucedía no altar era cousa dos sacerdotes, mentres que os laicos quedaban 
relegados ao papel de espectadores. 
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culturais, políticas e deportivas, cuxo desenvolvemento coincide en xeral 
precisamente cos días festivos"8. 

Durante os últimos anos, foi en aumento o número de parroquias que, 
debido á diminución de sacerdotes, non contan coa celebración dominical da 
eucaristía. Este baleiro, nalgúns casos, foise tratando de paliar coas Celebracións 
dominicais en ausencia de presbítero. A situación reclámanos unha mellor 
distribución das eucaristías, unha mellor formación dos fieis para que se despracen 
alí onde é posible a celebración eucarística e, talvez, a potenciación das citadas 
Celebracións. Aínda que a eucaristía é insubstituíble, nestas Celebracións 
consérvanse algúns dos valores eucarísticos: a lectura da Palabra de Deus, a 
comuñón eucarística, a asemblea, a oración e a celebración do Día do Señor. 

 
Como é a calidade das nosas eucaristías? Como se exercen os distintos ministerios? 
Que botamos de menos nas nosas celebracións? Que sobra, se sobra algo? 

Como mellorar a concienciación dos cristiáns sobre a importancia da eucaristía 
dominical? 

É necesario resaltar dalgún modo a vinculación que a eucaristía ten coa caridade e a 
vida cristiá? De ser así, como? 

É oportuno que se estenda a práctica das celebracións dominicais da Palabra sen 
presbítero para evitar que os sacerdotes teñan que multiplicar o número de misas 
celebradas o domingo? Hai outras alternativas? 

                                                            
8 XoÁN PAULO II, Dies Domini, 4. 
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Ficha 5: Aspectos sociais da liturxia 

Malia que os tempos cambiaron bastante, aínda hoxe hai celebracións 
relixiosas que concentran un grupo numeroso de persoas, moitas das cales non 
frecuentan habitualmente os sacramentos. Entre esas persoas habería que 
distinguir as que participan sinceramente en tales celebracións, pero non forman 
parte do grupo dos practicantes habituais, daquelas outras que se senten 
distanciadas respecto á Igrexa. Ao primeiro tipo de persoas encontrámolo moitas 
veces nas igrexas en datas puntuais, como Nadal, festas patronais ou romaxes. Son 
normalmente persoas que se consideran católicas pero que, polas razóns que 
sexan, non son practicantes habituais. Pero noutros tipos de celebración tamén 
podemos encontrar persoas que se senten alleas ou mesmo hostís respecto á 
Igrexa Católica. Pensemos, por exemplo, nas vodas e os funerais, onde bastantes ou 
moitos dos presentes probablemente estean aí unicamente por parentesco, 
amizade ou relación social. 

 
A relixiosidade popular 

Ao longo do ano (sobre todo en verán) a xeografía da nosa diocese vese 
salpicada de festas patronais, romaxes e outro tipo de festexos relixiosos que con 
frecuencia non só atraen aos propios fregueses (mesmo aos que non frecuentan 
habitualmente a igrexa) senón tamén a xente doutras parroquias. 

Nestas ocasións convén que o aspecto relixioso quede suficientemente 
resaltado, para que non pareza que a misa ou a procesión son un acto máis 
organizado pola comisión de festas. Hai que evitar tamén calquera connotación que 
poida facer crer que se está a participar nun ritual máxico. Por iso, é fundamental 
aproveitar estes momentos para facer chegar a voz do evanxeo a todos, pero de 
modo especial a quen case só se achega a ela en tales oportunidades. O costume 
arraigado en moitos sitios de celebrar misas cada hora en determinadas festas non 
impida que tales misas se celebren con toda a dignidade requirida. É preciso crear 
un ambiente propicio para a liturxia e coidar especialmente a preparación da 
homilía. 

Un aspecto que tamén hai que ter en conta é o económico. A economía de 
moitas parroquias depende en boa medida das festas, sobre todo cando hai 
santuarios de por medio. Con todo, o pobo debe saber o sentido e finalidade que 
teñen os seus donativos: mantemento dos espazos celebrativos e atención á 
liturxia, a pastoral ou a caridade, así como, cando sexa posible, axuda a outras 
parroquias menos favorecidas na diocese. Ha de evitarse absolutamente calquera 
impresión de que se fai comercio co sagrado, procurando purificar certos costumes 
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que puidesen dar pé a iso, así como aqueles nas que pareza que os ricos dentro da 
Igrexa teñen máis privilexios que os pobres. 

 
Expresan axeitadamente as celebracións relixiosas populares a fe cristiá e os valores 
do Evanxeo? Que convén mellorar, tanto no litúrxico coma no pastoral, en relación 
con esas festas? 

As celebracións con presenza de persoas afastadas da Igrexa 

Algunhas celebracións, sobre todo aquelas que van marcando momentos 
importantes na vida cristiá, son tamén actos sociais que congregan nos nosos 
templos moitas persoas que non se consideran católicas, ou, polo menos, que non 
se senten relixiosamente implicadas nos actos de culto. Pensemos, por exemplo, en 
primeiras comuñóns e vodas. É necesario, polo tanto, que nestas celebracións se 
mostre de forma clara a beleza do misterio cristián, non só (aínda que tamén) 
coidando os ritos e xestos, senón aproveitando o sacramento como un momento 
de evanxeo, de anuncio de boa noticia. Non se trata de esperar que dun 
achegamento puntual á igrexa se vaian producir conversións masivas, pero si de 
que dese achegamento extraian unha impresión axeitada do que a Igrexa é e 
celebra. 

Igualmente, nos enterros hai que manifestar sensibilidade e proximidade 
cara ás persoas que sofren pola morte dun ser querido. Moitas delas 
probablemente non terán mellor ocasión para experimentar o rostro próximo e 
misericordioso desa Igrexa que se proclama "mestra de humanidade". Neses 
momentos delicados, ha de expresarse con convicción cal é a nosa fe en Cristo 
resucitado e cal é a esperanza á que estamos chamados. 

O culto funerario está profundamente arraigado na alma do pobo galego. A 
participación nos funerais é valorada como signo de recoñecemento e de amor á 
familia e ao propio defunto. É tamén unha oportunidade evanxelizadora, mesmo 
para persoas afastadas da práctica relixiosa habitual. Ao lado destes aspectos 
positivos, hai que situar tamén certas preocupacións: destácase suficientemente o 
sentido pascual da celebración e o protagonismo de Cristo morto e resucitado? 
Ademais, dada a progresiva diminución de sacerdotes, ata que punto poderemos 
facer compatible a atención a ocupacións prioritarias como a catequese e o 
acompañamento pastoral coas dedicacións ao culto funerario? 

O sacerdote e todos os que desempeñan algún ministerio nestas 
celebracións teñen a responsabilidade de transmitir, mesmo a través dos xestos 
axeitados, que o que se está a realizar aí non é nin un mero rito social, nin un acto 
administrativo nin un servizo contratado, senón unha celebración da familia cristiá. 
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Algunhas celebracións sacramentais son tamén festas familiares e sociais. É posible 
que teñan tamén unha dimensión evanxelizadora cara aos que acoden a elas sen 
ningunha intención relixiosa? Como poderiamos coidar mellor estas celebracións 
para que teñan un efecto evanxelizador? 

 

A lingua na liturxia 

A partir do Concilio Vaticano II de forma progresiva fóronse adaptando as 
celebracións litúrxicas á lingua falada comunmente polo pobo. En Galicia hai que ter 
en conta a súa peculiaridade lingüística, xa que non é unha comunidade monolingüe 
pero tampouco estritamente bilingüe. O uso do galego e do castelán varía por 
zonas, áreas de urbanización e contextos. 

Aínda que xa se deron moitos pasos á hora de normalizar o uso do galego na 
liturxia, é necesario que os sacerdotes traballen na progresiva incorporación da 
lingua galega na liturxia e que non só acollan ben as peticións que poidan presentar 
os fieis, senón que, adiantándose, sexan eles os que ofrezan a posibilidade de ter as 
celebracións en lingua galega, realizando un serio esforzo para que os fieis poidan 
coñecer as partes dialogadas e así participen no culto cunha maior incorporación na 
lingua que falan habitualmente. 

A liturxia forma parte da cultura: reflicte a que hai e ao mesmo tempo 
contribúe a configurala (hoxe menos que onte, é preciso recoñecelo). Con todo, 
convén evitar polémicas nas que a liturxia é só un pretexto para defender posturas 
que, con todo o lexítimas que poidan ser, móvense noutro plano e que non poucas 
veces reflicten intereses partidistas. 

Como se vive nas nosas comunidades a cuestión do idioma usado na liturxia? Con 
naturalidade? De forma conflitiva? 

 


