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Título y diseño de contenido con lista

AITAREN ETA 
SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN 
IZENEAN



ZAINDU 
PLANETA.

ZAINDU 
BIZITZA.



OZONO GERUZA BABESTEKO NAZIOARTEKO EGUNA

➢ Gaur, irailak 16, “Ozono Geruza babesteko Nazioarteko 
Eguna” ospatzen dugu.

➢Gure lurraren etorkizuna dago jokoan. Denbora gure 
aurka dago eta oraindik ez gaude konbentzituta.

➢Jainkoak oparitu digun “denon etxea” da lurra. Baina 
haren jaun eta jabe garela pentsatu izan dugu eta gure 
onurarako ustiatu dugu era basatian.

➢Nork eman digu eskubide hori? Goza ahal izango ote 
dute hurrengo belaunaldiek “denon etxea”? 



OZONO GERUZA BABESTEKO NAZIOARTEKO EGUNA

➢ Lurra bera gero eta mezu garbiagoak eskaintzen ari 
zaigu (uholdeak, klima aldaketa, lehorteak, 
basamortutzea, ozono geruzaren zuloa, Amazonia, 
espezien eta itsasoen ustiaketa…) EZ DUGU KASURIK 
EGITEN. 

➢ Eta Frantzisko Aita Santuak esaten digun bezala “ez da 
ingurugiro krisia giza-krisia baizik”. Gehien jasaten 
dutenak pobreenak baitira. 

➢ Errealitateari buruzko KONTZIENTZIA HARTU 
BEHARREAN GAUDE, ERABAKIAK HARTU eta OHITURAK 
ALDATZEN HASI. 

➢ Ikusi ondoko bideoa 

https://youtu.be/K8W84ceIjgg

https://youtu.be/K8W84ceIjgg


OTOITZA Jainko Aita,
“denon etxea” eskaini 
diguzu, daukagun bakarra 
eta zeinetan denok 
sartzen garen, goza 
dezagun eta zoriontsu 
izan gaitezen. Begira zer 
egiten ari garen. 
Enpeinatuta gaude 
suntsitzen eta narriatzen. 
Ez utzi begiak ixten. Egin 
gaitzazu lurraren eta 
naturaren aldeko 
“aktibista”. Errespeta eta 
zain dezagula “denon 
etxea”.
AMEN. 



AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 



ASTEARTEA, 
IRAILAK 17
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XUMEAREN INDARRA

➢ Hori dugu aurtengo goiburua. Eta hori gure 
erronka: apalak, xumeak izaten ikasi. 

➢ Indar handiagoa du apaltasunak harrokeriak 
baino. 

➢“Modan” ez badago ere, gizarteak berak gugan 
pentsatzera, “arrakasta” beste era batean izatera  
dei egiten badigu ere, garbi daukagu apal izateak 
“indartsuago” eta “handiago” egiten gaituela. 

➢ Ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=wXVncMX1dVk

https://www.youtube.com/watch?v=wXVncMX1dVk
https://www.youtube.com/watch?v=wXVncMX1dVk


XUMEAREN INDARRA

➢ Kirolariek noizbehinka ikuskizun penagarriak 
eskaintzen badizkigute ere, beste batzuetan 
oraintxe ikusi ditugun moduko uneak ere oparitzen 
dizkigute. Garbi erakusten dute gero eta apalago, 
eskuragarriago, “normalago” izan, orduan eta 
“handiagoak” direla. 

➢ Horixe da aurten bai irakasleei, ikasleei eta familiei 
luzatzen dizuegun proposamena: Ea jabetzen garen, 
kontraesana badirudi ere,  bizitzan apaltasunak 
harrokeriak  baino askoz ere indar gehiago duela. 

➢… Eta batez ere, ea ikasten dugun hala jokatzen.



OTOITZA Jauna,
Lagun iezadazu “xumearen 
indarra” deskubritzen, 
jabetu nadila zuk apal, 
xume, zintzo, abegikor nahi 
nauzula. Zuk behin eta 
birritan erakutsi zenigun 
zure bizitzan, behartsuen, 
baztertuen, gaixoen  alde 
egon baitzinen beti. 
Alargunak beste edonork 
baino diru gehiago bota 
zuela esan zenuen eta 
mostaza-hazia zuhaitz 
mardul izatera iristen dela. 
Lagun iezadazu zure bidea 
jarraitzen.
AMEN. 



AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 



ASTEAZKENA, 
IRAILAK 18
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APAL 
IZATEAK 
“HANDI” 
EGITEN 
ZAITU



XUMEAREN INDARRA

➢ Atzo esaten genuenari jarraituz, apaltasunaz, 
eskuzabaltasunaz mintzo zaigun istorio bat aurkeztu 
nahi dizugu gaur. 

➢ Ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=yXgfDvYuj6k

➢ Ez du azalpen gehiegirik behar. Irakatsi galanta 
10 urteko txiki honek zerbitzariari eta gu guztioi 
eman diguna. 

➢ Seguru izango dituzula ikasturtean zehar une asko 
apal eta xume izateko. APALTASUNAK EZ ZAITU 
AHUL EGITEN, ASKOZ ERE INDARTSUAGO BAIZIK. 

https://www.youtube.com/watch?v=yXgfDvYuj6k
https://www.youtube.com/watch?v=yXgfDvYuj6k


OTOITZA Gaurko otoitza oso xumea da. 
Irakurri esaldia, pentsatu eta eskatu 
Jainkoari horrela bizitzeko indarra 
eman diezazun.  



AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 



OSTEGUNA, 
IRAILAK 19
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JARRI BIHOTZA BIZITZARI

➢ Ikasturte berria aurrean: ikasteko, hazteko, 
adiskidetasun-lokarriak sendotzeko, zu zeu zaintzeko, 
ondokoak maitatzeko, zure burua maitatzeko, apala 
izateko, zure hoberena eskaintzeko… aukera berria. 

➢ Ikusi ondoko bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=I2x9kQIZX7o

➢ Jarri bihotza, ez utzi ikasturtea pasatzen. Bizi 
indarrez. Zure eskultura oso polita izan daiteke 
kanpotik eta erabat perfektua, baina bihotza falta 
bazaio, bizitza falta zaio, hilda egongo da oso polita 
izan arren. 

➢ Ikasi ilusioz ahal duzun guztia, zaindu zure lagunak 
eta familia, izan positiboa, aprobetxatu denbora, ez 
utzi eskaini zaizun aukera galtzen. 

https://www.youtube.com/watch?v=I2x9kQIZX7o
https://www.youtube.com/watch?v=I2x9kQIZX7o


OTOITZA Zein zorioneko naizen 
eskaini dizkidazun aukera 
guztiengatik! Pribilegiatua 
naiz eta eskaini didazun
guztiari probetxu atera nahi 
diot. Lagun iezadazu 
ilusioz bizitzen ikas-saioak, 
gurasoei eskertzen 
niregatik egiten duten 
guztia, leial jokatzen nire 
lagunekin, nire osasuna 
zaintzen, zurekin kontatzen, 
behar dutenei ahal dudan 
guztia laguntzen. 
Eskerrak, Jauna, hain 
handia zarelako nirekin. 
AMEN. 



AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 



OSTIRALA, 
IRAILAK 20
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MINTZA, JAUNA,

ADI NAUKAZU!



IRAILAK 22 IGANDEKO EBANJELIOA

Jesusek esan zien ikasleei:
Gizon aberats batek etxezain bat zuen eta hau ondasunak alferrik 
galtzen aritu zitzaiola salatu zioten. Deitu zion eta esan:                                        
- “Zer da zutaz entzun dudan hori? Emadazu etxezaintzaren kontu, 
kargutik bota egiten zaitut eta.”                                                                          
Honela zioen orduan etxezainak bere baitan:                                        
- “Zer egin behar dut orain nagusiak kargua kentzen didanez gero?  
Aitzurrerako ez naiz gauza, eta eskerako lotsa naiz. Badakit zer egin, 
kargutik botatzen nauten honetan etxean nork hartu izan dezadan.” 
Deitu zituen bere nagusiaren zordunak banan-banan eta lehenengoari 
esan zion:                                                                     
- “Zenbat zor diozu nire nagusiari?”                                                             
Hark erantzun:                                                                     
- “Ehun upel olio.”                                                  
Etxezainak esan zion:                                                                       
- “Hona zure ordain-agiria; agudo, eseri eta idatzi berrogeita hamar.” 
Gero, hurrengoari galdetu zion:                                                              
-”Zuk zenbat zor diozu?”



IRAILAK 22 IGANDEKO EBANJELIOA

Hark erantzun:                                                                     
-”Ehun anega gari”.                                                         
Eta besteak orduan:                                                               
-”Hona zure ordain-agiria. Idatzi laurogei”.                                           
Eta nagusiak txalotu egin zuen etxezain zuzengabe hura, zuhurki 
jokatu zuelako. Izan ere, mundukoak zuhurragoak dira beren arteko 
arazoetan, argitakoak berenetan baino. Beraz, hauxe diotsuet nik ere: 
Irabaz itzazue adiskideak bidegabeko diruaren bidez; horrela, dirua 
amaitzean, betiko bizilekuetan hartuko zaituzte Jainkoak. Gauza 
txikietan fidagarria, handietan ere fidagarri da, eta gauza txikietan 
zuzengabea, handietan ere zuzengabe. Bidegabeko dirua erabiltzen 
fidatzekoak izan ez bazarete, nork utzi zuen eskuan egiazko 
ondasuna? Zeuena ez duzuen aberastasunarekin fidatzekoak izan ez 
bazarete, nork eman benetan dagokizuena? Ez da morroirik bi nagusi 
zerbitza ditzakeenik; izan ere, bata gorroto izango du eta bestea 
maite, edota batari men egingo dio eta bestea begitan hartuko. Ezin 
zaitezkete Jainkoaren eta diruaren morroi izan.”  



“ EZIN ZAITEZKETE JAINKOAREN ETA DIRUAREN 
MORROI IZAN”

➢ Dirua ez da berez txarra. Beharrezkoa dugu dirua bizi 
ahal izateko. Buruhauste galantak dakarzkio diru ezak 
zenbait familiari. 

➢ Arazoa da dirua bizitzako helburu nagusi bihurtzen 
bada, diruarekin dena eta edozein preziotan eros 
dezakegula pentsatzea, eta ondasunak metatzeko 
baino bizi ez garenean. 

➢ Jainkoak ez du orduan lekurik. Zertarako behar 
dugu?

➢ Xume bizitzen saiatzen da pertsona apala. Gizartea 
kontsumista da eta erostera, gastatzera, 
kontsumitzera… gonbidatzen gaitu, gero eta gauza 
gehiago izan, orduan eta zoriontsuago izango 
garelakoan. 



“EZIN ZAITEZKETE JAINKOAREN ETA DIRUAREN 
MORROI IZAN”

➢ Eta badirudi ez dela horrela. 

➢ Ez zaitez diruari, zure kapritxoei, erosteari, erosteari, 
erosteari lotuta egon. Horretan jartzen baduzu zure 
bizitzaren helburua… EZ ZARA ZORIONTSU IZANGO. 
Zure nahiak gero gehiago izango baitira, eta ez baitzara
inoiz aseko. 

➢ Saiatu apala izaten, eta bizitza xumea, apala 
eramaten. Saiatu partekatzen, daukazuna banatzen, ez 
daukatenengan pentsatzen, gehiago pentsatzen “zer 
zaren” eta ez hainbeste “zenbat daukazun”… zeren 
edukitze soilak  GIZON EDO EMAKUME ZORIGABEA 
EGINGO BAITZAITU. 



EGUNAREN ESKAINTZA
«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»



AITAREN ETA SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN IZENEAN. 


