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ASTELEHENA, 
EKAINAK 7



AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



INGURUGIROAREN EGUNA
➢ Joan den larunbatean, ekainak 5, INGURUGIROAREN 

MUNDU MAILAKO EGUNA ospatu genuen. Aurtengo 
goiburua honako hau izan da: BERIMAJINATU, 
BIRSORTU, ZAHARBERRITU.

➢ Gure planetako klima aldatzen ari da gizakiaren 
ekintzaren eraginez. 

“Ekaitz gogorrak, haizete ikaragarriak eta zikloi suntsigarriak 
hondamendia ari dira sortzen. Izan ere, gero eta maizago eta 
bortitzago gertatzen ari dira krisi klimatikoa areagotzen ari den 
heinean. Gero eta jendetza handiagoa dago bere lurraldetik mugitu 
beharrean klima aldaketaren eta ekologia-krisiaren ondorioen 
eraginez.” 

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=9uSkcSqxKXQ

➢ Begira zer zioen Frantzisko Aita Santuak Laudato Sí
gutunean: 

https://www.youtube.com/watch?v=9uSkcSqxKXQ


INGURUGIROAREN EGUNA
“Gonbidapen larria zabaldu nahi dut planetaren 
etorkizuna eraikitzen ari garen moduaz elkarrizketa 
egitera. Denok bat egingo gaituen solasaldia sortu 
behar dugu, guztiongan baitute eragin zuzena bizitzen 
ari garen ingurugiroaren erronkak eta haren giza-
arrazoiek.”         (LS, 14). 

➢ Klimaren krisia ez da etorkizuneko mehatxu
abstraktua. Industria garaitik hona tenperaturak 
jasan duen 1º Ctik gorako igoera oinaze larria 
biziarazten ari da mundu osoko milioika anaia-
arrebarengan eta, zer esanik ez, ekosistemetan eta 
bioman ere.  



OTOITZEAN
Goretsia zu, Jainko Aita,
zure sorkari guztiengan.
Zure presentziaz eta
samurtasunez daude beteta
guztiak.

Jainko Aita, erakuts 
iezaguzu zu ikusten 
unibertsoaren ederrean 
zeinetan dena zutaz 
mintzatzen zaigun. 

Piztu gure gorespena eta 
esker ona sortutako izaki 
bakoitzarengatik. 

Emaguzu existitzen den 
ororekin bat eginda 
egoteko grazia. 



AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



ASTEARTEA, 
EKAINAK 8



AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



RODRIGO: HEROIA
➢ 17 urteko mutil baten kasua dakarkizut gaur: 

Rodrigorena, hain zuzen ere. Benetako heroia.

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=JFly6YMst7Q

➢ Bi aukera: samindu eta izandako zoritxarrarengatik 
kexatu edo bizitza gozatu ospitaleko ohetik eta kimio-
txutea gainean duela bada ere. 

➢ Agian, gutxiago kexatzen eta ditugun gauzak 
baloratzen ikasi beharko genuke: GAU-ZAK-BA-LO-RA-
TU. 

➢ Izan al daiteke minbiziak jotako pertsona baten 
bizitzako urte bat beste ezerengatik aldatuko ez 
genukeen etapa zoragarria? Nondik jaso daiteke 
horretarako indarra? 

https://www.youtube.com/watch?v=JFly6YMst7Q
https://www.youtube.com/watch?v=JFly6YMst7Q


OTOITZEAN
Jainko Aita,                                         
eskerrak Rodrigoren 
ereduarengatik. Eskerrak 
naizena eta ditudan gauzak 
baloratzen laguntzen didalako. 

Ez utzi nire arazo txikiengatik 
kexatzen. Askoz ere 
positiboagoa da naizena eta 
dudana, zoriontsu izateko 
behar dudala uste dudana 
baino. 

Egizu balora dezadala une 
bakoitza, ondoan dudan 
pertsona bakoitza, esperientzia 
bakoitza eta bizitzak eskaintzen 
didan aukera bakoitza.                                   



AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



ASTEAZKENA,
EKAINAK 9



AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



DIEGO MÉNTRIDA: BESTE HEROI BAT. 
➢ Rodrigoren kasua aurkeztu nizun atzo; gaur beste 

heroi bat dakarkizut, ez hura bezalakoa, baina heroia 
hau ere. Rodrigoren antzera ez da zineman agertzen 
diren heroietakoa, ez du indar berezirik, heroia da bere 
ekintzengatik.

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=hE0q4H7KMCk

➢ Triatloi lehiaketa batean ari zen Santanderren: 1500 m 
igerian, 40 km txirrindu gainean eta beste 10 km 
korrika. 50 metro falta zitzaizkion helmugara iristeko. 
Bi aukera: hirugarren postuan gelditu eta podiumera 
igo edo gizalegez jokatu.

➢ Garbi ikusi zuen Diegok. Irabazteko beste pertsona 
baten gainetik pasa behar bada, sariak ez du ez 
baliorik ez zentzurik. Eta halaxe jokatu zuen. 
Pentsatzekoa!

https://www.youtube.com/watch?v=hE0q4H7KMCk
https://www.youtube.com/watch?v=hE0q4H7KMCk


OTOITZEAN 
Jainko Aita,                                     
eskerrak Diego bezalako 
pertsonengatik, bizitza nork 
bere buruarengan soilik 
pentsatzea baino gehiago 
dela erakusten digutelako. 

Eguneroko heroiak dira, 
pertsona hobeak izaten 
laguntzen digutelako, 
bizitzan norberak besteen 
bizkarretik arrakasta lortzea 
baino gauza 
garrantzitsuagoak daudela 
ulertarazten digutelako. 



AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



OSTEGUNA, 
EKAINAK 10



AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



VALLECAS-eko TRIBUA
➢ Gaurkoan ere, beste heroi batzuk. Pandemian zehar, 

bizilagunen egoera ikusi eta martxan jarri direnak 
haien beharrak arintzeko. 

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=rxgBVy-qrFY

➢ Pertsona xumeak, boluntarioak, duda-mudatan ibili 
gabe, ondokoak laguntzeari ekin diotenak eta ahal 
zutena eta zeukatena eskaini dutenak beraiek baino 
pertsona zaurgarriagoak laguntzeko. 

➢ Tributzat dute beren burua eta halaxe deitzen dira. 
Tribua zeinetan batak besteari laguntza eskaintzen dion 
egoera honetatik ateratzekotan, denok batera atera 
behar dugula jakinda. Eta ekin egin diote! 

https://www.youtube.com/watch?v=rxgBVy-qrFY
https://www.youtube.com/watch?v=rxgBVy-qrFY


OTOITZEAN
Jainko Aita,                                            
gogorra, zaila, harrigarria 
gertatu da pandemia-urte 
berezi hau.

Baina utzi dizkigu, bai, 
pertsona on eta zintzoen 
eredu bikainak, ondokoen 
ongizateaz arduratu diren 
pertsona solidarioen ereduak, 
hain zuzen ere.

Jainko Aita,                                    
eskerrak haiek baino pertsona 
behartsuagoek aurrera egin 
dezaten lagundu duten eta 
laguntzen jarraitzen duten 
pertsona anonimo 
horiengatik. 

Jarrai dezagula haien bidea!                                    



AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN
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EKAINAK 11



AITAREN ETA SEMEAREN ETA ESPIRITU 

SANTUAREN IZENEAN



Ebanjelioa: Mk 4, 30-34

Beste hau ere esan zien: «Zeren antzekoa dela 
esango dugu Jainkoaren Erreinua? ¿Zer 
parabolatan adieraziko dugu? Mostaza-
haziaren antzekoa da: lurrean ereiten denean, 
hazirik txikiena da; baina jaiotzen denean, gora 
doa, eta barazki guztiak baino handiagoa egiten 
da; adar handiak botatzen ditu, txoriek haren 
itzalpean habia egin ahal izateraino.»

Horrelako parabola askotan hots egiten zien 
hitza, haiek uler ziezaioketen neurrian; eta 
parabolarik gabe ez zien hitz egiten; bere 
ikasleei, ordea, bakarrean, dena agertzen zien.  



➢ Bada ebanjelio honetan guztiontzako dei bat:  gizateria 
berria sor dezakeen hazi txikiak ereiteko deia, alegia. 
Jesusek ez du gauza handiez hitz egiten. 

➢ Apala eta xumea agertzen zaigu hasiera-hasieratik 
Jainkoaren Erreinua. Hazirik txikiena bezain oharkabean 
pasa daiteke, baina handia izatera eta pentsatu ezinezko 
fruituak ematera deituta dago. 

➢ Gauza txikiak, xumeak baloratzen ikasi beharko genuke 
berriro. Denoi luzatzen zaigu mundu hau duinagoa 
egiteko deia: adiskidetasun-zeinua noraezean 
dagoenari, irribarre abegikorra bakardadean  bizi 
denari, laguntasun-detaile bat itxaropena galtzen ari 
denari,  alaitasun-izpi bat burumakur dabilenari… 

➢ Ez dira gauza handiak. Gauza on, apal eta xumeen 
xarma galdu duen gizarte triste eta konplikatu honetan 
denok erein ditzakegun Jainkoaren Erreinuko hazi 
xumeak dira. 



OTOITZEAN
Irakurri berri dugun 
parabolan oinarritutako 
bideo hau baliatuz egingo 
dugu gaurko otoitza.  

Ikusi bideoa 

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

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


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


