
EGUN ON



ASTELEHENA,  
EKAINAK 10



AITAREN

ETA SEMEAREN
ETA ESPIRITU SANTUAREN

IZENEAN.



AUSARTU 
ETA 
JOKATU! 



AZKEN   TXANPA
➢ ikasturtea amaitzear dago. Batzuk bukatu 

duzue dagoeneko. Besteei gutxi falta zaizue. 
Agian azterketak dituzu egun hauetan. 

➢ANIMO!  Egin AZKEN AHALEGINA!

➢Gogoan izan ikasturtean zehar landu 
duguna: AHALEGINAREN BALIOA: “Atera 
ezazu barruan daramazun heroia”. 

➢ Beste aukera bat duzu orain egiteko. Egin 
ahal duzun guztia ikasturtea ondo amaitzeko, 
nota onak ateratzeko, ikasteko…

“Ez saihestu inolako ahaleginik”



AZKEN  TXANPA
➢ Ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=_3DP69unZpE

GOGOAN IZAN

✓ “Errazagoa da maldan behera joatea 
maldan gora baino, baina ikuskizuna 
ederragoa da gailurretik.”

✓ “Egunez egun errepikatutako ahalegin 
txikien batura da arrakasta.”

✓ “Bere janaria ematen dio Jainkoak txori 
bakoitzari, baina ez dio habira botatzen.”

https://www.youtube.com/watch?v=_3DP69unZpE
https://www.youtube.com/watch?v=_3DP69unZpE




Eskerrak, Aita, ikasteko eta formakuntza 
izateko aukera eman didazulako. Eskerrak 
irakasle eta ikaskideengatik. Eskerrak 
ikasturte hau probetxagarria gerta 
zekidan egin duten guztiengatik. Eskerrak 
nire onena emaaten lagundu didaten
pertsonengatik. Eskerrak badakidalako
ondoan izan zaitudala. 

Lagun iezadazu lanean jarraitzen, ikasten, 
ez etsitzen, ez gogogabetzen  azken 
txanpa honetan.

AMEN 

OTOITZA



ATERA EZAZU 
BARRUAN 

DARAMAZUN 
“HEROIA”



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN



ASTEARTEA,  
EKAINAK 11



AITAREN

ETA SEMEAREN
ETA ESPIRITU SANTUAREN

IZENEAN.



SEGURU 
POSIBLE 
EGINGO 
DUZULA



ARRAZAKERIA
➢ Hala dio abesti zahar batek:

“Gabon” esan nion seme txikiari
nekatuta oheratu zenean,
eta ahots garbiz galdetu zidan:
“Aita, zein koloretakoa du Jainkoak azala?” 

Zein koloretakoa du Jainkoak azala?
Beltza, horia, gorria, txuria da –esan nion
denok berdinak gara Jainkoaren begietara. .

Begiak zabal-zabal begiratu zidan
eta harriturik galdetu:
zergatik egin borroka kolorearengatik
Jainkoaren aurren berdinak bagara?

Seme,  hori zoritxarreko iraganeko parte da,
baina laster amaituko da
etorkizunerako ikasi beharrean gaude
Jainko seme-alaba bezala bizitzen.

Anaitasunezko mundua eraikitzeko
aukera eskaini digu Jainkoak.
Lanean jardun behar dute arraza ezberdinek
indarrez itsasotik itsasora.



ARRAZAKERIA
➢ Ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c

➢ Norekin identifikatzen zara? 

➢ Deigarria da Europan eta AEBn atzerritik datorrena 
“etsaitzat” hartzen duten alderdi politiko 
xenofoboak indartzea. 

➢ “handiago” egiten ote du horrek Europa eta AEB? 
Seguruagoa? 

➢ “jainkoaren begietara denok berdinak bagara”… zer 
egiten ari gara?

https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c
https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c


“Zein koloretakoa du 
Jainkoak azala”? abestiarekin 
egingo dugu otoitz gaur

https://www.youtube.com/watch?v=tNf-CzpJlP4

OTOITZA

https://www.youtube.com/watch?v=tNf-CzpJlP4
https://www.youtube.com/watch?v=tNf-CzpJlP4


ZEIN 
KOLORETAKOA 
DU JAINKOAK 

AZALA? 



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN



ASTEAZKENA,  
EKAINAK 12



AITAREN

ETA SEMEAREN
ETA ESPIRITU SANTUAREN

IZENEAN.



EGIZU HALA IZAN 
DADILA 
ZURETZAT ETA 
ONDOAN 
DITUZUNENTZAT.



HAURREN LANAREN AURKAKO MUNDU MAILAKO EGUNA

➢ 152 milioi haurrek egiten dute lan munduan. Ia 
erdiak 5 eta 11 urte bitartekoak dira; 42 milioi 
(%28) 12 eta 14 urte bitartekoak dira. 

➢“Haurren lanaren aurkako mundu mailako 
eguna” jarri zuen abian Nazioarteko Lanaren 
Erakundeak (NLE) 2002. urtean. Ekainaren 12an 
ospatzen da eta bere helburua arazoaren 
larritasunaz kontzientzia hartzea eta errealitate 
hau errotik kentzeko ahaleginak batzea da. 

➢Surrealista gerta badakiguke ere, XXI. mendean 
oraindik bizirik dirauen gaitz larria da. 



HAURREN LANAREN AURKAKO MUNDU MAILAKO EGUNA

➢ Haurren lanaren erdia (72 milioi) Afrikan biltzen da; 62 milioi 
Asia eta Ozeano Barean; 10,7 milioi Amerikan; 1,1 milioi 
Arabiar Estatuetan eta 5,5 milioi Europan eta Asia erdialdean.

➢ Ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=XtwneVC83G4

➢Haur guztiek dute mota guztietako utzikeria, zitalkeria eta 
esplotaziotik babestuta egoteko eskubidea.  Inoiz ez da 
salerosketa-truke izango eta ez zaio  gutxieneko adin egoki 
batera iritsi arte lanik egiten.  (Haurren Eskubideak  (4/12). 

¿¿¿¿ ????

https://www.youtube.com/watch?v=XtwneVC83G4
https://www.youtube.com/watch?v=XtwneVC83G4


Ikasteko, jolasteko eta haurtzaro duina 
izateko eskubidea daukat. Baina lana 
egitea dagokit familiari laguntzeko. 

Asko mintzatzen dira nitaz, baina azkar 
asko ahaztu ohi dira eta nik lanean jardun 
behar dut. 

Haur guztiek daukagu hezkuntza duina 
izateko eskubidea. Ez ote naiz ni, bada, 
haurra? Eskubideak “zenbait” haurrentzat 
izango ote dira bakarrik? 

Entzun iezadazu, Jainko, badakit zuretzat 
garrantzitsua naizela, Jarraitu nire 
ondoan. AMEN. 

OTOITZA



IKASI ETA 
JOLASTU NAHI 
DUT EDOZEIN 

HAURREK BEZALA



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN



OSTEGUNA,  
EKAINAK 13



AITAREN

ETA SEMEAREN
ETA ESPIRITU SANTUAREN

IZENEAN.



ZURE AZTARNARIK 
ONENA ONDOAN 
DUZUNARENTZAT. 



TABAKORIK GABEKO MUNDU MAILAKO EGUNA
➢ Urtero bezala, “Tabakorik gabeko mundu mailako 

eguna” ospatu zen joan den maiatzaren 31n. 

➢Ondo ezaguna da denontzat tabakoa kaltegarria 
dela osasunarentzat. Larriak dira bere ondorioak: 

- biriketako minbizia.

- arnasketa-aparatuko gaixotasun kronikoak.

- eztarriko minbizia.

- haurren biriken funtzioa gutxitzea.

- bihotzeko gaixotasunak.

- airearen kutsadura.



ERRETZAILEA AL ZARA?
➢ Badirudi azken urteotan pertsona heldu asko jabetu 

direla erretzeak dakartzan ondorio kaltegarriez.

➢ Baina, era berean, igo egin omen da erretzen duten 
gazteen kopurua. Tabakoari buruzko azken 
Eurobarometroak (2017) dioenez, europar 
erretzaileen %37 (lautik bat) 15 eta 17 urte bitartean 
hasi omen zen erretzen. %15 dira 15 urte baino 
lehenago hasi zirenak. 

➢ ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=vXaScSzssVw

https://www.youtube.com/watch?v=vXaScSzssVw
https://www.youtube.com/watch?v=vXaScSzssVw


ZUREA DA BIZITZA

ZUREA ERABAKIA



Jauna, izan zaitez gida bizitzaren bidean. 
Lagun iezadazu besteekin fidatzen, nire 
adiskidetasuna, laguntza eta abegia 
eskaintzen. 

Izan zaitez bizitzako hatsa, ilunaren argia, 
bakardadearen adiskidea eta urratsen bidea. 

Zu gabe ez naiz ezer; zu gabe ez dut ezer. 
Lagun iezadazu zure nahia betetzen. 

Eman iezazkidazu begi irekiak behar nautenen
egoera ikusteko eta bihotz prestua abegi 
egiteko. 

AMEN

OTOITZA



EZ “ERRE” 
ZURE BIZITZA.



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN



OSTIRALA,  
EKAINAK 14



MINTZA, 
JAUNA, ADI 
NAUKAZU



HIRUTASUN SANTUAREN JAIA. MAITASUNAREN FESTA. 

Gauza asko dauzkat zuei esateko; baina 
orain ezin jaso dituzue; egiaren Espiritua 
datorrenean, ordea, berak zuzenduko 
zaituzte egia osoraino. Hark ez baitu bere 
buruz esango ezer; entzuna esango dizue 
eta etorkizuna adieraziko. 

Hark goretsiko nau, niretik hartuko baitu 
eta zuei adieraziko dizue. Aitak duen 
guztia nirea da; horregatik esan dizuet 
“niretik hartuko duela eta zuei adieraziko”. 



HIRUTASUN SANTUAREN JAIA. MAITASUNAREN FESTA. 

➢ AITA ONA den JAINKOAREN jaia ospatzen 
dugu, MAITATU baino egiten ez dakien 
Aitarena. Hainbeste maite gaitu non gurekin 
bat egiten baitu bere SEME JESUSENGAN 
eta ESPIRITU SANTUA ematen baitigu bere 
maitasun berak adoretuta bizi gaitezen. 

➢ Jainko hurbilaren, onaren, maite gaituenaren
seme-alaba bezala bizitzera gonbidatzen 
gaitu Jesusek. Denok Aita dei diezaiokegu. 
Inor ez dago bakarrik. Denok daukagu inork 
ez bezala ulertzen, maitatzen eta barkatzen 
gaituen Jainko Aita. 





«Jesusen Bihotz Santua, 
geure anaia zarena,
Mariaren bihotz garbiaren eta 
gaurko nire otoitz, lan eta 
oinazeen bidez, 
zure Bihotzari eskaintzen 
natzaio eta zurekin batera zure Aitari.
Zuk eskainitako guztiari maitasunez
erantzunez
eta Zure Erreinua guregana etor dadin. 
AMEN»

EGUNAREN 
ESKAINTZA



UTZI 
JAINKOAREN 

MAITASUNARI 
“BETE” ZAITZAN



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN
IZENEAN


