
EGUN ON
IRAILAK 20-24



IRAILAK 20,
ASTELEHENA



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN 
IZENEAN



ANTZAREN HEGADA
➢ Seguru behin baino gehiagotan esan 

dizutela zergatik egiten duten antzarek 

hegan V moduan. 

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=gtwtA0MmqPI 

➢ Talde zarete, ordu, lan eta esperientzia 

asko partekatuko dituzue elkarrekin 

ikasturtean zehar. Antzarak eredu bihur 

dakizkizueke talde sendo eta batua izan 

zaitezten. 

➢ Gogoan izan antzarek irakatsi digutena:

https://www.youtube.com/watch?v=gtwtA0MmqPI


ANTZAREN HEGADA
✓ Elkarrekin  joateak indartu egingo zaituzte. 

Batera indartsuago zarete.

✓ Elkarri lagunduz garaitu egingo duzue, 

zatituta, berriz, erori egingo zarete.

✓ Denok egon behar duzue erantzukizunak 

hartzeko prest. 

✓ Inork ez du ezagutzen animo hitz baten balioa 

taldekideren batengandik jasotzen duen arte. 

✓ Partekatu indarrak. Garaiezin bihurtuko 

zarete.

➢ Ea lortzen duzuen benetako TALDE izatea. 

Denek irabaziko duzue. Ikasturte zoriontsua 

izan dezazuela TALDE izanik.  



OTOITZEAN Jainko Aita 

gure gelakide bakoitzarengatik

ematen dizkizugu eskerrak.

Bakoitza desberdina da eta 

besteei duen hoberena

eskaintzen saiatzen da. Eskerrak

haietako bakoitzarengatik. 

Gogoan izan, Jauna, gure 

ikaskide bakoitzaren beharrak 

eta asmoak. Bete ditzala eta 

saia gaitezela gu horrela gerta 

dadin.  

Eskerrak zuk TALDE izaten 

laguntzen diguzulako. 



AITAREN ETA SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN IZENEAN



IRAILAK 21, 
ASTEARTEA



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN 
IZENEAN



ZUGAN KONFIANTZA OSOA
➢ Seguru aurkeztu dizutela dagoeneko 

aurten landuko dugun balio: KONFIANTZA.

➢ Seguru badakizula zein den aurtengo 

goiburua eta ikusia duzula sinbolo gisa 

atera dugun kartela: ZUGAN KONFIANTZA 

OSOA. 

➢KONFIANTZA balio CORAZONISTEENETAKO 

bat da. Aita Andres Coindrek bere goiburu 

propioa zuen: ADOREA ETA KONFIANTZA. 

Berak bizi egin zuen balio hori bere 

bizitzan eta hala irakasten digu guri ere 

hala egin dezagun.

➢ Beraz, gonbitea zabaltzen zaigu aurten 

guztioi… 



ZUGAN KONFIANTZA OSOA
✓ Geure buruarengan KONFIANTZA izatera.
✓ Inguruko pertsonengan KONFIANTZA izatera. 
✓ Inguruko pertsonen KONFIANTZA lortzeko

adinako duintasuna izatera.
✓ Jainkoarengan KONFIANTZA izatera.

➢ Ikusi bideoa
https://www.youtube.com/watch?v=kj2I2v5xvcM&t=1s

➢ Ea hasi berria dugun ikasturteak laguntzen 
digun guztioi KONFIANTZA gehiago izaten. 
Gure buruarengan, ondoko pertsonengan 
eta Jainkoarengan gero eta KONFIANTZA 
handiagoa eduki, orduan eta pertsona 
hobeak eta zoriontsuagoak izango baikara.

https://www.youtube.com/watch?v=kj2I2v5xvcM&t=1s


OTOITZEAN IZAN KONFIANTZA.

Izan konfiantza zure buruarengan 

eta dituzun dohainetan. 

Hainbeste balio duzu! Hain zara 

handia! Hainbeste duzu 

eskaintzeko! 

IZAN KONFIANTZA.

Izan konfiantza ezagutzen, maite 

zaituzten eta gero eta pertsona

hobea eta zoriontsuagoa izan

zaitezen ahal duten guztia egiten

duten inguruko pertsonengan.

IZAN KONFIANTZA.

Izan konfiantza sortu eta hain 

begiko zaituen Jainkoarengan. 



AITAREN ETA SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN IZENEAN



IRAILAK 22, 
ASTEAZKENA



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN 
IZENEAN



NILOFAR BAYAT. AFGANISTAN
➢ Sinestezina dirudi Afganistanen bizitzen 

ari diren egoera Talibanak direla-eta. 

➢ Saskibaloi-jokalari baten eredua dakargu 

gaur otoitzera. Afganistanetik ihes egitea 

lortu du. Bera da Afganistango sarraski eta 

tiraniatik ihes egiten saiatu direnen arteko 

bat.

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=52hGzNo5Hao

➢ Nola liteke XXI. mendean askatasunik 

gabe bizi behar izatea? 

https://www.youtube.com/watch?v=52hGzNo5Hao
https://www.youtube.com/watch?v=52hGzNo5Hao


NILOFAR BAYAT. AFGANISTAN
“Emakumea eta ezgaitua izatea gaitzespen 
bikoitza da talibanekin.” 

➢ Nilofar Bayat-en hitzak dira. Berak 
dioenez, “okerrena iristear dago 
Afganistanen, behin nazioarteko soldaduek 
lurraldea utziko dutenean.”

➢Kabulgo aireportuan ikusi ahal izan ditugun 
imajinak latzak dira benetan.  

➢ Emakumeak eta neskatoak dira bereziki 
zailtasun handienak aurkitzen dituztenak 
Afganistanen.  

➢ Inoiz ez dute estremismoek gizarteak 
aurrera egin dezan lortu. Ez utzi inoiz zure 
burua estremismoek menpera dezaten. 



OTOITZEAN Jainko Aita,

Afganistanen askatasunez bizi 

nahi dutelako gaizki pasatzen ari 

diren pertsonen alde eskatzen 

dizugu. 

Dena utzi eta, etorkizun 

hobearen bila, ihesi joan behar 

izan duten pertsonen alde 

eskatzen dizugu.

Aske sortu gintuzun eta aske bizi 

gaitezen nahi duzu. Egizu borroka 

dezagula beti zein guk zein 

ondoan ditugun pertsonek inoiz 

ez dezaten askatasunik gal. 



AITAREN ETA SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN IZENEAN



IRAILAK 23, 
OSTEGUNA



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN 
IZENEAN



ESKATZEA DOANEKOA DA

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=XO-7GiYuFJA&t=22s

➢ Pertsona asko izango dituzu ondoan 

ikasturtean zehar. Hoberena nahi dute 

zuretzat. Prest daude laguntzeko, haientzat 

oso inportantea baitzara. Bai, inporta 

zatzaizkie… eta asko, gainera. 

➢ Beraz, ez izan beldurrik behar duzunean 

laguntza eskatzeko. Apaltasun puntu bat 

eskatuko dizu horrek. Ez dakigu dena eta ezin 

dugu dena ongi egin. Laguntza eska dezakezu. 

Ez ahaztu. Eta saia zaitez zu ere ahal duzun 

guztietan laguntza ematen besteei. 

https://www.youtube.com/watch?v=XO-7GiYuFJA&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=XO-7GiYuFJA&t=22s


OTOITZEAN Jainko Aita, 

inork baino hobeto ezagutzen 

nauzu. Nik neuk neure burua baino 

hobeto ezagutzen nauzu.

Jainko Aita, 

eskerrak ondoan zaitudalako. 

Jainko Aita, 

eskerrak ondoan maite nauten, 

laguntza ematen didaten eta nire 

hoberena nahi duten pertsona asko 

jarri dituzulako.

Jainko Aita,

egizu prest egon nadila beti 

beharrean dagoenari laguntza 

emateko. 



AITAREN ETA SEMEAREN 
ETA ESPIRITU 
SANTUAREN IZENEAN



IRAILAK 24, 
OSTIRALA



AITAREN ETA 
SEMEAREN ETA 
ESPIRITU SANTUAREN 
IZENEAN



EBANJELIOA. Mk 9,38-43

Aldi hartan, hala esan zion Joanek 

Jesusi:  «Maisu, pertsona bat topatu 

dugu zure izenean deabruak uxatzen 

eta debekatu egin diogu, ez baita gure 

taldekidea»

Jesusek erantzun: “Ez galarazi, nire 

izenean mirariren bat egiten duenak ezin 

baitu gero nitaz gaizki hitz egin. Gure 

aurka ez dagoena gure alde baitago. 

Egiaz diotsuet zuei, Mesiasenak 

izateagatik, edatera baso bat ur ematen 

dizuena ez dela saririk gabe geldituko”. 



EBANJELIOA. Mk 9,38-43

➢ Haien taldekidea izan gabe, haiek egiten 

duten gauza bera egiten duen “arrotz” bat 

topatu dute ikasleek. Nolatan ausartzen da?

➢ Badirudi ikasleek Jesusen ekintza salbagarria 

monopolizatu nahi dutela. Pertsonen osasunaz 

baino bere ospeaz daude arduratuago. 

➢ Jesusen indar salbatzailea eta askatzailea 

munduan presente egiten duen oro haien 

taldekide dela adierazten die Jesusek argi eta

garbi.

➢ Mundua anaikorragoa eta duinagoa izan dadin 

borrokan diharduten pertsona asko dago Eliza 

katolikotik at. Haiengan ere Jesusen Espiritua 

dago bizirik.  



Abesti honekin egingo dugu otoitz

https://www.youtube.com/watch?v=dZCEMC1LfN4

ZURI DIOTSUT, 

JAIKI ZAITEZ,

ZUREKIN NAGO

ETA HEMEN

IZANGO NAUZU.

OTOITZEAN

https://www.youtube.com/watch?v=dZCEMC1LfN4


EGUNAREN ESKAINTZA
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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


