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“FRATELLI TUTTI” FRANTZISKO AITA 

SANTUAREN ENTZIKLIKA BERRIA
➢Asisko Frantziskoren jaia ospatu genuen 

joan den urriaren 4ean. Egun horretan, 
Asis-era joan zen Aita Santua bere 
entziklika berria sinatzera. 

➢ Izenburua: “Fratelli tutti” (Denok anaia-
arrebak).

➢ Sarrera labur baten ondoren, munduaren 
egungo egoera aztertzen du 8 kapitulutan 
eta proposamen bat eskaintzen du: 
“Senidetasuna eta giza-adiskidetasuna dira 
mundu hobea, zuzenagoa eta 
bakezaleagoa sortzeko bitartekoak. Honek 
denon konpromisoa eskatzen du, bai 
herrialde zein erakundeen aldetik.”

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=dZTB9ms7xkI

https://www.youtube.com/watch?v=dZTB9ms7xkI
https://www.youtube.com/watch?v=dZTB9ms7xkI


OTOITZEAN
Gizon-emakume guztion Jaun eta Aita,
duintasun berarekin sortu zenituen 
gizon-emakume guztiak. Jar ezazu 
senidetasun izpiritua gure bihotzetan. 
Sor ezazu gugan elkarrekin topo 
egiteko, elkarrizketatzeko, zuzen eta 
bakean jokatzeko ametsa. 
Lagun iezaguzu gizarte sanoagoa, 
goserik, pobreziarik, gogorkeriarik eta 
gerrarik gabeko mundu duinagoa 
eraikitzen. 

Bihotza ireki diezaiegula lurreko herri 
guztiei, bakoitzarengan erein zenuen 
edertasuna eta ona antzeman dezagun, 
elkarren arteko harremanak sendo 
ditzagun, proiektu amankomunak, 
itxaropen berak elkarbana ditzagun. 
Amen.

Frantzisko Aita Santua
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IRAKURTZEAREN ONURAK
➢ Gustuko al duzu irakurtzea? Asko… gutxi… 

ezer ez al duzu irakurtzen? Gozatu egiten al 
duzu irakurtzen ala jasan beharreko 
“tormentua” gertatzen zaizu eskolan liburu bat 
irakurtzeko agintzen dizuten bakoitzean? 

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=OUPREg9FTIc

➢ Horiek dira irakurtzearen zenbait onura. 
Gehiago ere badaude, noski. Gero eta 
gehiago irakurri, orduan eta garbiago 
nabarituko dituzu. 

➢Bada bat ni benetan erakartzen nauena… 
leku askotara bidaiatzeko, garai 
desberdinetan egoteko, hainbat pertsona eta 
egoerarekin topo egiteko eta  “beste bizitza 
bat” intentsitatez bizitzeko aukera eskaintzen 
didala. 
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IRAKURTZEAREN ONURAK
➢ Maiztasunez irakurtzen baduzu… EZ 

UTZI INOIZ EGITEARI. 

➢ Beste aukerarik ez duzulako egiten 
baduzu… SEGI HORRETAN, 
GOZATZERA IRITSIKO ZARA. 

➢ Inoiz ez bazara hasi… UNE EGOKIA 
IZAN DAITEKE IKASTURTE HAU. SAIA 
ZAITEZ! 

➢ Irakurtzea “gorroto” baduzu… HASI 
ERAKAR ZAITZAKEEN LIBURU 
ERRAZA BILATZEN ETA… EGIN 
PROBA. 

INOIZ GALDU BEHARKO EZ 
ZENUKEEN PLAZERA DA 

IRAKURTZEA. 10



OTOITZEAN Jainko Aita,                                                    
eskerrak irakurketaren opariarengatik. 

Eskerrak idazleengatik, eguneroko ogia 
irabazteaz gain, gozatu ahal izateko 
historiaz, pertsonaiez eta lekuz 
betetako unibertsoa eskaintzen 
digutelako. 

Eskerrak txikitatik haien seme-
alabengan irakurketaren aldeko 
maitasun-hazia ereiten saiatzen diren 
gurasoengatik. 

Eskerrak amets egiten laguntzen eta 
irakurle amorratuak izan daitezen 
ikasleei ortzi-muga zabaltzen dieten 
irakasleengatik. 

Eskerrak beste askok ez duten 
pribilegio hori eskaini diguzulako. 
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BIDAIA 
➢ Bidaia baten antzekoa da bizitza. Jaiotzen 

garenean hasi, eta urteetan zehar egiten 
goazen bidaia. 

➢ Bizitzaren bidaian ez goaz bakarrik. Bidaia-
lagunak ditugu. 

➢ Baina ondo aukeratzea da koska:

- norakoa aukeratu.

- norekin joango garen aukeratu.

- ibilbidea aukeratu.

- atseden hartzeko tokiak aukeratu.

- ikusiko ditugunak aukeratu.

- ekarri nahi ditugun oroigarriak aukeratu.

➢ Ikusi bideoa 

https://www.youtube.com/watch?v=j_SY2vo5jHU

https://www.youtube.com/watch?v=j_SY2vo5jHU
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BIDAIA
➢ Eskutik askatu zaituzte dagoeneko (asko nahiz 

gutxi). Zu zara, handitu ahala, zure bidaiaren 
erantzule. 

➢Hainbat gauza daude zure bidaia zoragarria egin 
dezaketenak! 

➢PENTSA EZAZU: 

- Zein da nire bizitzako bidaiaren norakoa (helburua)?

- Norekin partekatu nahi dut?

- Ezarri ote dut ibilbidea? (sortu behar dudan nire 
ibilbide pertsonala). 

- Zein gauza ikusi nahi ditut? Nola joan nahi dut 
aberasten nire bizitza?: ikasketak, esperientziak, 
harremanak, talderen batean parte hartzea… 

- Zein oroigarri ekarri nahi dut bidaiatik? Zein aztarna 
utzi nahi dut ondokoengan? Nire bizitzarekiko zer 
oroimen utzi nahi nieke ondokoei?  



OTOITZEAN Jainko Aita,

eskerrak oparitu didazun bidaia 
zoragarriarengatik, bizitzaren dohaina 
eskaini didazulako. 

Eskerrak gonbidatu egiten nauzulako
bidaia prestatzera, bizitzera eta 
gozatzera. 

Eskerrak ondoan jartzen dizkidazun 
pertsona guztiengatik nire bidaia 
interesgarria, segurua, liluragarria eta 
emankorra izan dadin. 

Ez utzi nire ibilbidea oker dadin edo 
norabidea gal dezadan. 

Izan zaitez Zu nire GPS-a.

Indarrez bizi nahi dut bidaia hau eta 
ahal dudan guztia egin bidaia-
lagunentzat ere ahaztezina izan dadin. 
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KLIMA ALDAKETAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA

➢KLIMA ALDAKETAREN AURKAKO 
NAZIOARTEKO EGUNA ospatuko dugu datorren 
larunbatean. 

➢ Badirudi ahaztu egin zaigula dagoeneko Greta
Thunberg-ek sortutako fenomenoa eta berak 
munduan zehar sortu zuen mugimendua. Saia zaitez 
informazioa aurkitzen “BASURALEZA”-ri buruz.

➢ Baina hortxe jarraitzen du arazoak eta ez dirudi 
hobetuko denik. Latza da klima aldaketaren eraginez 
planeta jasaten ari den txikizioa: 

. Beroketa orokorra: 1.5º eta 2ºCren artekoa.

. Itsasoaren mailaren igoera:  24 eta 30 cm. 2065erako. 

. Izotzaren1,07 × 106 km2 galera hamar urteko.

. Aldaketa atzeraezinak ekosistema garrantzitsuetan. 

. Koralezko arrezifeen %70 eta %90 arteko galera 
tenperatura igoeraren eraginez.   21



KLIMA ALDAKETAREN AURKAKO NAZIOARETKO EGUNA

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=QIK-ASMPrVc&t=8s

➢Guztion erantzukizuna da klima aldaketari aurre 
egitea: 

- Ahal den neurrian, energia berriztagarriak erabiliz 
(eguzkiarena, eolikoa, geotermikoa…).

- Birziklatutako materialetatik eratorritako produktuak edo 
biodegradarriak izan daitezkeen produktu naturalak erosiz.

- Zure tresnen etengabeko mantenua eginez edo berriro 
erosi beharrean dauzkagunak konponduz.

- Produktu naturalen edo organikoen bertako komertzioa 
lagunduz.

- Kontsumo gutxiko etxetresna elektrikoak erosiz. 

- Gaika birziklatuz..
22
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ORAMOS
Jainko Aita,                                                              
eskerrak sortu dituzun sorkari 
guztiengatik. 

Eskerrak anaia eguzkiarengatik.

Eskerrak  arreba ilargia eta 
izarrengatik.

Eskerrak  anaia haizearengatik. 

Eskerrak arreba urarengatik.

Eskerrak anaia suarengatik.

Eskerrak gure arreba ama 
lurrarengatik. 

Sorkari guztiek goretsi eta 
bedeinka zaitzatela. 

Ez utzi sorkuntza suntsi dezagun. 
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EBANJELIOA (Mt 22, 34-40)

Aldi hartan, honela galdetu zion 
Jesusi farisear batek: «Maisu, zein 
de Legeko agindurik nagusiena?»
Jesusek erantzun: «Maita ezazu 
Jauna, zure Jainkoa, bihotz-bihotzez, 
gogo osoz eta adimen guztiaz. Hori 
da agindurik nagusiena eta lehena. 
Eta bigarrena, ez garrantzi 
gutxiagokoa, hauxe da:  Maitatu 
lagun-hurkoa zeure burua bezala.  Bi 
agindu hauetan oinarritzen dira 
Liburu Santu guztiak.»
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MAITA EZAZU LAGUN-HURKOA
➢ Ikusi bideoa 

https://www.youtube.com/watch?v=cM2AymTZ8y0

➢Gure erlijioa EZ da lege-bilduma. Ez ote dugu 
kristauok gure atentzioa lehenik eta behin 
kontzentratu behar kristau esperientzian 
funtsezkoa dena zaintzen?

➢Garbi-garbia da Jesusen baieztapena. Ez dugu 
azaleko edo bigarren mailako gauzetan galdu 
behar, funtsezkoena ahaztuz. Maitasunetik sortu 
ohi da beste guztia. 

➢ Jainko gure Jauna bihotz-bihotzez maitatzea 
Jainkoa gure izatearen azken Iturritzat hartzea da. 
Baina, maitasuna aldarrikatzen duen erlijioak ez 
baditu sufritzen ari direnak kontutan hartzen, gezur 
hutsa da. 

https://www.youtube.com/watch?v=cM2AymTZ8y0
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OTOITZEAN Jainko Aita, 

Nire Jainko zaitut, benetako Jaun

bakarra. Zugandik jaso dut bizitza eta

naizen guztia. Zuk ematen diozu

zentzua nire bizitzari. Baina ezin zaitut

maitatu ingurukoak ahaztuta.

Ondokoak maitatzen, laguntzen,

animatzen edo entzuten ditudan

bakoitzean, Zu ari naiz maitatzen. Zuk

ez duzu “eskaintza edo sakrifizio

ugaririk nahi”. Sufritzen ari dena, gaizki

pasatzen ari dena zain dezadan nahi

duzu, ni bezalaxe, zure seme-alaba

baita hura ere. AMEN.



EGUNAREN ESKAINTZA

Jesukristo ene Jaun eta 
Jainkoa: Mariaren bihotz 
garbiaren bitartez zure 
bihotzari sagaratu eta zurekin 
batera  eskaintzen natzaio 
Aitari aldareko zure eskaintza 
santuan gaurko nire otoitz, 
lan, sufrimen eta alaitasunen 
bidez.                                                   
Gure bekatuen  
barkamenerako eta zure 
Erreinua guregana etor dadin. 
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