
ABENDUALDIKO LEHENENGO ASTEA
AZAROAK 28 – ABENDUAK 2



AZAROAK 28 
ASTELEHENA

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN



ISILTASUNA
➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=azoIdF5pa8E

➢ Gustuko al duzu isiltasuna? Disfrutatu egiten 

al duzu isiltasuna? Edo saihestu egin ohi 

duzu?

➢ Beldurra dio zenbaitek isilik geratzeari, 

zarataz, musikaz… inguratuta ez egoteari. 

Zergatik? 

➢ Geure burua entzuteko, ondokoak entzuteko 

aukera eskaintzen digu isiltasunak. 

➢ Isiltasun piska bat egitera gonbidatzen 

zaitut Abendualdian zehar.

https://www.youtube.com/watch?v=azoIdF5pa8E
https://www.youtube.com/watch?v=azoIdF5pa8E


ISILTASUNA
➢ Aprobetxatu zure gorputza, bihotza 

entzuteko… beldurrik gabe… poliki-

poliki hasita, une motzak erabiliz. Ea 

antzematen duzun zer esan nahi dizun 

gorputzak, barneak.   

➢ Zure burua hobeto ezagutzen 

lagunduko dizu, zeure buruarekin 

egoten irakatsiko dizu, isiltasun bera 

gozatzen.

➢ Jainkoa bera entzuteko aukera ere 

eskainiko dizu, agian. Nork daki! 

Probatu. Ea zer gertatzen den!



OTOITZEAN Jainko Aita, 

gaur ez dizut ezer esango. Entzun 

besterik ez dut egingo, nire burua 

entzun, zu entzun. Isiltasunean. Lasai. 

Presarik gabe. Larritu gabe. Zuk era 

askotan hitz egiten baitidazu. 

Horietako bat isiltasuna da. 

Isiltasunean mintzo zara, 

lasaitasunean, baretasunean. Hor 

entzun diezazuket, zure gertutasun 

maitakorra sentitu. Isilik geratuko naiz. 

Entzuteko prets naukazu



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



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN



AZAROAK 29 
ASTEARTEA

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN



STOP EMAKUMEAREN AURKAKO 
INDARKERIARI

➢ EMAKUMEAREN INDARKERIA 

EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA 

ospatu genuen joan den azaroaren 

25ean. 

➢ Tristea eta penagarria da oraindik honi 

buruz hitz egin beharra, baina aurten 37 

emakume hil dira genero-indarkeriaz. 

Zirraragarria!

➢ GOGOAN IZAN: Edonoren bizitza sakratua 

da, inork ez du kentzeko eskubiderik. 

Inork ez du inori inolako jazarpenik 

egiteko eskubiderik. Inoiz ez!  



STOP EMAKUMEAREN AURKAKO 
INDARKERIARI

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&t=13s

➢ Bada ipuina aldatzeko garaia! Inoiz ez 

baikara beste pertsona baten bizitzaren 

jabe, ez da gurea.

➢ Beraz… nork eskaintzen digu ez 

errespetatzeko eskubiderik?  

➢ Ez du inolako aitzakiarik balio. Inolakorik! 

➢ INOIZ GEHIAGO EZ! NAHIKOA DA! ALDA 

DEZAGUN IPUINA! ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=xCEEKqcSFL0&t=13s


OTOITZEAN Jainko Aita,                                                               

ez utzi inork jazarpenik, inolako 

indarkeriarik edo heriotzarik jasan 

beharra izaterik. Ezin dugu onartu 

emakume batek ere inolako 

indarkeriarik sufritzerik. Eskubide 

berberekin sortu gaituzu, pertsonalki 

eta berdintasunean maite gaituzu eta 

elkar errespeta, zaindu eta zoriontsu 

izateko ahal den guztia egin  

dezagun nahi duzu. 



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



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN



AZAROAK 30
ASTEAZKENA

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN



HIESAREN AURKAKO MUNDU 
MAILAKO EGUNA 

➢ Bihar, abenduak 1, HIESAREN AURKAKO 

MUNDU MAILAKO EGUNA ospatuko 

dugu. 

➢ 38 milioi pertsona ari dira HIESA 

pairatzen munduan. 150.000  Espainian. 

Oraindik ez dugu gaixotasunaren aurkako 

txertorik, baina medikuntzak aurrera egin 

du eta gaur egun ez da herrialde 

garatuetan inor hiltzen Hiesarengatik

➢ Baina bada gaixotasun hori pairatzen ari 

den pertsonarik baztertuta sentitzen 

denik. 



HIESAREN AURKAKO MUNDU 
MAILAKO EGUNA

➢ Ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=yQl_2Rr6_bE

➢ Tabu izaten jarraitzen du gure gizartean 

gaixotasun honek. Isilean bizi behar izaten 

dute pairatzen ari diren askok baztertuta 

gelditzeko, lanposturik ez lortzeko edo 

ingurukoek ez onartzeko beldurrez. 

➢ Gero eta informazio gehiago eduki, orduan

eta gehiago normalizatuko dugu 

gaixotasuna eta pairatzen dutenekiko 

elkarbizitza. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQl_2Rr6_bE
https://www.youtube.com/watch?v=yQl_2Rr6_bE


OTOITZEAN
Jainko Aita, 

edozein gaixotasun edukitzeak 

sortzen duen samina, ezinegona eta 

beldurra pairatzen ari diren pertsonen 

alde eskatzen dizugu. Eman iezaiezu 

bakea, itxaropena eta sendatzeko 

aukera. Bere gaixotasunaren aurrean 

baztertuta eta bakarrik  sentitzen diren 

pertsonen alde eskatzen dizugu. 

Babes itzazu. Egizu gure esku dagoen 

guztia egin dezagun haiek onartzeko 

eta laguntzeko. 



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



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN



ABENDUAK 1
OSTEGUNA

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN



CORAZONISTAS 
FUNDAZIOAREN  EGUTEGIA

➢ Gaur, abenduak 1, hilabete berria hasten 

da. Egutegiko orria aldatu behar dugu. 

Beti bezala, arretaz begiratzera 

gonbidatzen zaitut. Handiagoa duzu 

hurrengo diapositiban. 

➢ Erreparatu xehetasunei (pertsonak, 

lekua, materialak…). Pentsatu Aita 

Santuaren esaldian: “Bada doakotasuna. 
Besterik gabe, berez onak direlako 
gauzak egiteko gaitasuna da.”





CORAZONISTAS
FUNDAZIOAREN EGUTEGIA

➢ Zer iradokitzen dizu esaldiak? Animatzen al 

zaitu zerbaitetan konprometitzera?

➢ Ekuatorekoak dira argazkiko haurrak. Hezkuntza 

izateko aukera eduki dezaten beharrezkoa dena 

eskaintzen saiatzen da Corazonistas Fundazioa.  

➢ Honako hau da Fundazioaren aurtengo 

goiburua: “Abegia zara. Irten ondokoaren bila”.  
Eta hori egiten saiatzen da, behartsuenen bila 

irteten. 

➢ Zu ere  “Corazonistas Fundazioa” zara.  

Lagundu dezakezu. Galdetu ikastetxeko 

arduradunari. 



CORAZONISTAS 
FUNDAZIOAREN EGUTEGIA

➢ “Fundazioaren lagunen” topaketa ospatu zen 

Gasteizeko ikastetxean joan den urriaren 19an. 

➢ Beste partaideen artean, Corazonistas

Fundazioarekin eta honek duen harrera-

sarearekin izandako esperientziaz mintzatu 

ziren lau gazte nabarmendu ziren. Hauek dira 

gazte horiek: Hernán (26 urte, Salbador-ekoa), 

Hayford (20 urte, Ghana-koa), Abigail (27 urte, 

Ekuatore-koa) eta Johara (21 urte, Maroko-koa). 

Topaketaren zatitxo bat eskaini nahi dizugu

➢ Ikusi bideoa 

https://www.youtube.com/watch?v=wUAk5IqX3w4

https://www.youtube.com/watch?v=wUAk5IqX3w4


OTOITZEAN Jainko Aita,                                              

“bada doakotasuna. Besterik gabe, 

berez onak direlako gauzak egiteko 

gaitasuna da”. Eskerrak hala egiten 

duten pertsonengatik. Lagun 

iezaguzu “ondokoaren bila irteten”, 

haren beharrak ikusten, zaintzen.

Gazteak gara, mundu zuzenagoa 

nahi dugu, solidarioagoa. Apalak 

gara, baina mundu hori errealitate 

bihurtzen saiatu nahi dugu. 



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



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN



ABENDUAK 2
OSTIRALA

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN



ABENDUALDIKO 2. IGANDEA
Garai hartan agertu zen Joan Bataiatzailea 

Judeako basamortuan honela hots eginez: 

«Bihotz-berri zaitezte, gainean baituzue 

Jainkoaren erregetza.»

Joan honi buruz esan zuen, hain zuzen ere, 

Isaias profetak: «Ahots bat oihuka ari da 

basamortuan: prestatu bidea Jaunari, zuzendu 

bideskak hari.»

Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta 

larruzko uhala gerriko, eta matxinsaltoak eta 

basa-eztia zituen janari. Jerusalen hiriko, 

Judea osoko eta Jordan inguru guztiko jendea



ABENDUALDIKO 2. IGANDEA
harengana joaten zen, eta beren bekatuak 

aitortzen zituztela, Joanek bataiatu egiten 

zituen Jordan ibaian. Farisear eta saduzear 

askori, bataiatzera zetozela ikustean, honela 

esan zien Joanek: «Sugekumeok! Nork esan 

dizue gainean duzuen haserre-zigorrari ihes 

egingo diozuela? Ager ezazue zeuen 

jokabideaz bihotz-berrituak zaudetela, eta ez 

pentsa nahikoa duzuenik "Abrahanen

ondorengo gara", esatea. Egia esan, honako 

harri hauetatik ere atera ditzake Jainkoak 

Abrahanen ondorengoak. Prest dago aizkora



ABENDUALDIKO 2. IGANDEA
zuhaitza hondotik jotzeko: fruitu onik 

ematen ez duen zuhaitz oro moztu eta 

sutara botako da. Nik urez bataiatzen 

zaituztet bihotz-berri zaitezten; baina nire 

ondoren datorrena ni baino ahaltsuagoa da, 

eta ni ez naiz inor hari oinetakoak 

eranzteko ere; horrek Izpiritu Santuaz eta 

suz bataiatuko zaituzte. Eskuan dauka 

sardea, eta garia garbitzera doa: alea 

mandioan jasoko du; lastoa, ordea, inoiz 

itzaliko ez den sutan erreko.»

➢ Ikusi bideoa
https://www.youtube.com/watch?v=E7Y1jqF02L8&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=E7Y1jqF02L8&t=11s


ABENDUALDIKO 2. IGANDEA
➢ “Bihotz-berri zaitezte gainean baituzue 

Jainkoaren erregetza”. Hauek dira Joanek

Judeako basamortuan esandako lehenengo 

hitzak.

➢ Basamortuan entzundako lehenengo hitz

horiek izango dira Jesusen mezuaren gunea.

“Garai berria hasten da. Jainkoa gertu 

dago. Ez zaituzte bakarrik utzi nahi zuen 

arazo eta buruhausteekin. Anaia-arreba gisa 

ikusi nahi zaituzte bizitza elkarbanatzen. 

Onar ezazue Jainkoa  guztion Aita gisa. Ez 

ahaztu azken Festa batera zaudetela deituta 

bere mahaiaren inguruan. 



OTOITZEAN Jesus,                                                                

basamortuan iragarri zintuen Joan 

Bataiatzaileak. Bidea prestatzera 

gonbidatzen gaitu, zure presentzia 

igartzera. Gure ondoan zaude, baina 

ahaztu egiten zaitugu. 

Lagun iezaguzu “bihotz-berritzen”,  

bihotza prestatzen eta gure bizitzan 

zuri leku egiten. 



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



AITAREN, SEMEAREN ETA 

ESPIRITU SANTUAREN 

IZENEAN


