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SARRERA
Mundu gaixo batean osasuntsu geundela
uste genuen, esan zuen Aita Santuak jenderik gabeko San Petri plazatik, 2020ko
martxoko konfinamenduaren erdian.
Munduak beti izan du bere gaixotasuna:
gosea eta bidegabekeriak, gerrak, errefuxiatuak, etorkinak, mina,... Baina askok
uste genuen ondo geundela, osasuntsu
geundela.
Pandemiak birus bat ekarri digu gogora,
eta ulertarazi digu munduko biztanle
gehienek, gure anai-arreba gehienek jada
pandemia asko jasaten zituztela, eta orain hein handi batean guztiok bizi dugun
ziurgabetasun eta segurtasun-gabezia
honetan bizi zirela dagoeneko.
Konponbideak badu izena. Senidetasuna
deitzen da. Hori da txertoa, ez dago besterik. Pandemia guztien aurka elkartuta,
familia bakar bat bezala elkartuta,
anai-arreba guztiak elkartuta, sufrimendu guztiak gaindituko ditugu eta gizateria
osoarentzako mahai partekatua eraikiko
dugu.
BARKAMENA
Besteen bizitzaz ez arduratzeagatik, mundu hobea eta bizitza ederragoa eraikitzeko
lan ez egiteagatik. ERRUKI, JAUNA.
Bizitzan dena festa eta arrosa kolorekoa
dela sinesteagatik, sakrifiziotik eta ahaleginetik ihes egiteagatik, bizitza erraza eta
burgestua bilatzeagatik. KRISTO, ERRUKI.
Krisiaren ondorio latzak pairatzen dituzten eta justizia eske kalera irteten
diren hainbaten oinazeei hainbeste aldiz
axolagabe izateagatik, gure baitan, gure
arazoetan itxi izanagatik eta besteen, gure
herrien, bizi garen munduaren arazoez

interesatu ez izanagatik. ERRUKI, JAUNA.
BILKETA-OTOITZA
Gizadiaren Jauna eta Aita,
gizaki guztiak duintasun berarekin sortu
zenituen horrek,
sorrarazi gure bihotzetan anai-arreben
arteko espiritua.
Goiargitu iezaguzu berriz elkartzeko,
elkarrizketarako, justiziarako eta bakerako ametsa.
Bultza gaitzazu gizarte osasuntsuagoak
eta mundu duinago bat sortzera,
goserik gabe, pobreziarik gabe, indarkeriarik gabe, gerrarik gabe.
Gure bihotza lurreko herri eta nazio guztietara
ireki dadila,
bakoitzean erein zenituen
ongia eta edertasuna ezagutzeko,
elkartasun lotura, proiektu komunen
lotura,
itxaropen partekatuen lotura sendotzeko.
Amen.
(Fratelli Tutti, Frantzisko Aita Santua)
JESUSEN BERRI ONA, LUKASEN
EBANJELIOAREN ARABERA.
Lk 10, 25-37
Behin batean, gizon bat zihoan Jerusalemdik behera Jerikorantz eta lapurren
eskuetan erori zen; zeuzkanak kendu eta,
egurtu ondoren, alde egin zuten, erdi hilik
utziz. Ez dakigu nor den, soilik “gizon” bat
dela. Gutako edozein izan liteke. Indarkeriak, gaixotasunak, zorigaitzak edo etsipenak jota dagoen edozein gizaki. Noiz izan
zara zu zauritutako pertsona hori?
Gu ere maltzurrak gara batzuetan; gure
kontsumo neurrigabearekin, planeta
suntsitzearekin, gure jarrera xenofoboekin, gure bizitza-erritmoarekin hainbeste
jenderi min egiten diogunean, jende asko

sistematik kanpo uzten dugu. Maltzurrean ere zeure burua antzeman dezakezu? Noiz?
“Kasualitatez” apaiz bat agertzen da
bidean. Testuak halabeharrez dela adierazten du, gurtzan aritzen den gizon batek
leku horrekin zerikusirik ez balu bezala.
Berari ez dagokio areketan dauden zaurituengana jaistea. Bere tokia tenplua da.
Bere okupazioa, ospakizun sakratuak.
Zaurituaren parera iristen denean, “ikusi
egiten du, itzulinguru bat eman eta aurrera jarraitzen du”. Noiz eman duzu itzulinguru bat sufritzen ari denari ez begiratzeko, eta aurrera jarraitu duzu?
Bidetik samariar bat iristen da. Ez dator
tenplutik. Israelgo herri hautatukoa ere
ez da. Oso sakratua ez den zerbaitetan
lan egiten du, bere merkatari negozio
txikian. Baina zauritua ikusten duenean,
ez dio bere buruari galdetzen hurkoa
den ala ez. Hunkitu egiten da eta ahal
duen guztia egiten du beragatik. Hau da
imitatu behar duguna. Noiz izan zara zu
samariarra?
BARRUKO EBANJELIOA
Zorte txarra izan nuen. Edonori gerta
zekiokeen. Baina niri gertatu zitzaidan.
Lapurrak izan ziren, jipoitu ninduten eta
ia biluzik eta erdi hilda utzi ninduten bide
baten bazterrean. Eta min zauritu horretan beste zauri asko zeuden, hainbaten
gosea, noizbehinkako bakardadea, zauritzen eta suntsitzen duen indarkeria...Nire
ondotik jendea pasatzen ikusten nuen.
Jende ona, gurutzea lepoan daraman jendea. Beste jendea kritikatzen duen jendea,
besteak beti gaiztoak direlako. Eta txiokatu egiten zuten: “Tristea da mundu hau”.
Baina inork ez zidan laguntzen. Presaka

zihoazen. Tenplura. Klasera. Taldetara.
Elizara. Albisteak ikustera... Baina inork ez
zuen astirik niretzat. Orduan esku bat sentitu nuen nire zauriak laztantzen. Eta norbaitek, etiketarik eta eskumuturrekorik
gabe, dominarik eta titulurik gabe, ezein
alderdirentzat ona ez zelako, altxatzen
lagundu zidan. Nire minaz galdetu zidan.
Entzun egin zidan eta aterpea aurkitzen
lagundu zidan. Nitaz kezkatu zen. Ez zuen
trukean ezer eskatu. Eta ezin izan zuenean
nirekin jarraitu, ni seguru egoteaz arduratu zen. Eta itzuliko zela esan zuen. Ez dakit
nola, ezta zergatik ere, baina sentitu nuen
ezezagun hori inguruko hainbat pertsona
baino hurbilagoa zela niretzat. Maite izan
ninduen, eta maitatzean, salbatu egin
ninduen.
FRANTZISKOREN HITZAK
Fratelli Tutti 115. zk.
Dena desegiten eta trinkotasuna galtzen
ari dela dirudien une honetan, on egiten
digu helburu komun baten bila gaudenean besteen ahultasunaren erantzule
garela jakitetik sortzen den sendotasunera jotzeak. Elkartasuna zerbitzuan adierazten da hain zuzen, eta gainerako pertsonez arduratzeko modu oso desberdinak
har ditzake. Zerbitzua “hein handi batean,
ahultasuna zaintzea da. Zerbitzatzeak
esan nahi du gure familietako, gizarteko
eta herriko pertsona ahulak zaintzea”.
Zeregin honetan, norbera gai da “bere
bilaketak, grinak, ahalguztiduntasun-nahiak alde batera uzteko ahulenen begirada zehatzaren aurrean. [...] Zerbitzuak beti
behatzen du anaiaren aurpegia, haren
haragia ukitzen du, haren hurbiltasuna
sentitzen du eta, kasu batzuetan ‘pairatzen’ du, eta anaia sustatzea bilatzen du.
Horregatik, zerbitzua ez da inoiz ideologi-

koa, ez baitira ideiak zerbitzatzen, pertsonak baizik”.

IKASI BEHAR DUGU...
Salomé Arricibita

BARNERATZEKO ABESTIA
https://youtu.be/n-RDTsWfMqI
Alferrik da geldi geratzea
eskua luzatu gabe gora begira egotea
bizitza busti gabe samariarra bezala
sinetsi gabe norbera mirariaren parte dela
“Guztientzat” da posible eta desiragarri
“guztion artean” da errazago eta eskuragarri
bazter “guztietatik”
desberdintasun “guztiekin”
“guztiak” Aita berean senideturik
IKASI BEHAR DUGU BEGIRADA ALTXATZEAK
EZ DUELA ESAN NAHI ZERUTIK DENA
ESPERO IZATEA
BEGIETARA BEGIRATU BEHAR DA
ZUTITU ETA IBILI
ASKO GERATZEN DA
ETA ERRESUMA HAZI EGIN BEHAR DA
Zerua hemen eta orain da, Erresuma egiten
eta Jesus hemen eta orain dago, gauza
bera saiatzen
begietara begiratu behar da, argia barrutik baitator
eta munduaren premiazko oihua entzuten
da dagoeneko
“Guztientzat” da posible eta desiragarri
“guztion artean” da errazago eta eskuragarri
bazter “guztietatik”
desberdintasun “guztiekin”
“guztiak” Aita berean senideturik

KREDO SOLIDARIOA
Jainkorengan sinesten dugu, amaitu
gabeko mundu baten Sortzailea, guztion
artean bidezkoa eta solidarioa egin behar
dugun mundua.
Jainko Aitarengan sinesten dugu, denok
berdinak egin gaituelako, eta pobreak eta
herrien artean desberdintasunak egotea
nahi ez duelako.
Jesusengan sinesten dugu, gure anaia
nagusiarengan,
Jainkoaren proiektua haragi egina, gizakiaren osotasuna, bere Jainko Aitaren
maitasuna deskubritu baitzigun eta
anai-arreba gisa maitatzen, partekatzen
eta laguntzen irakatsi baitzigun.
Eta mezu hau zabaldu izanagatik, gurutzean hil zutelako.
Jesusengan sinesten dugu, Jainkoaren
baitan eta gure artean bizirik dirauelako.
Jainkoaren Espirituarengan sinesten
dugu, barruan daramagulako eta ongia
egitera eta pobreziaren, ezjakintasunaren
eta bidegabekerien aurka borrokatzera
bultzatzen gaituelako.
Gizadian sinesten dugu, Jainkoaren maitasunaren fruitua,
eta beste mundu bat posible dela sinesten
dugu.
Jesusi jarraitu eta bera imitatzen dutenen

komunitatean sinesten dugu.
Sinesten dugu bizitza honen ondoren
Jainkoak betikotasun osorako Bere baitan bizitzeko hartuko gaituela, amen.
Rafael Calvo Beca
ERREGUAK
Guk, deseroso besterik ez gaudela, gogoan izan ditzagun arriskuan dauden
pertsonak.
Arrisku-faktorerik ez dugunok, gogoan
izan ditzagun beti zaurgarrienak.
Etxetik lan egin dezakegunok, gogoan
izan ditzagun beren osasuna zaindu edo
lanera joan aukeratu behar dutenak.
Eskolak ixten dituztenean gure seme-alabak zaintzeko aukera dugunok, gogoan
izan ditzagun beren seme-alabentzat
beste aukerarik ez dutenak.
Gure bidaiak bertan behera utzi behar
ditugunok, gogoan izan ditzagun nora
joan ez daukatenak.
Merkatu ekonomikoaren anabasan gure
diruaren marjinak galtzen ari garenok,
gogoan izan ditzagun merkatutik kanpo
daudenak.
Berrogeialdia etxean egin behar izateaz
kexatzen garenok, gogoan izan ditzagun
etxerik ez dutenak.
Fisikoki besarkatu ezin garen denbora
honetan, aurkitu ditzagun gure bizilagunentzat Jainkoaren maitasun-besarkada
izateko moduak. Amen.
Egilea: Christopher Holownia, S.J.
EUKARISTIA-OTOITZA HAURRENTZAT
Jesus, lagun iezadazu
parabolako samariarra bezala bizitzen,
gai izan baitzen bestea ikusteko, hunkitzeko,
bere bidea uzteko, ahula artatzeko,
bere sendatzea zaintzeko,

bizitza oso bat edukitzen laguntzeko.
Erakutsidazu bidea eta emadazu bide
hori jarraitzeko indarra. Nire fedea egintza zehatzetan gauzatu dadila.
Ez dadila hitz hutsetan geratu.
Jesus, zu elkartasunarekin eta justiziarekin
bizi izan zinen,
lagun iezadazu zure pausoak jarraitzen
eta zure ikasle izaten
elkartasun aktiboaren
eta besteen bizitzarekiko konpromisoaren
bidetik.
EUKARISTIA-OTOITZA HELDUENTZAT
Gure Jainko eta Aita ona, Zure Semeen
eta, bereziki, pobreak direnen eta bizitzeko behar dena ez dutenen oihua entzuten
duzun horrek, entzun gure bihotzaren
sakonetik egiten dizugun otoitza.
Badakigu ahazten ez duzula eta kontuan
hartzen duzula sufritzen duten zure seme-alaben negarra, denen izena ezagutzen duzulako.
Gaur, nire deia entzuteaz gain, batzuetan zurekin mintzatzea ahazten duten
guztiena ere heltzen zaizu. Entzun beren
sufrimendu bizia eta emaiezu bakea eta
aringarria.
Otoitz egiten dugu bereziki jaioterritik
ihes egin behar dutenen alde, errefuxiatuen alde, itxaropenik gabeko gazteen
alde, etxerik gabeko pertsonen alde,
indarkeriaren biktimen alde, ezer ez dutenen eta bakardadean sufritzen dutenen
alde, eta zuk bakarrik dakizun gainerako
pobrezia-mota guztien alde.
Jesus Jauna, zu ez zara zeure burua
pertsona behartsu guztiekin parekatzearen beldur, beraz lagun iezaguzu haiek
hartzen zuk bakarrik egin dezakezun

moduan, gure keinu txikiei esker haien
ondoan senti zaitzaten eta espero duten
laguntza aurki dezaten. Egiguzu kristau
itxaropenaren lekuko, zure Erresumaren
haziak diren elkartasun eta hurbiltasun
keinuetan atseginez nahastuz.
AMAIERAKO OTOITZA
Gaur zerbait egin badezaket,
zerbitzuren bat egin badezaket,
ondo esandako zerbait esan badezaket,
esadazu nola egin, Jauna.
Giza akats bat konpon badezaket,
lagun hurkoari indarra eman badiezaioket,
nire kantuarekin alaitu badezaket,
esadazu nola egin, Jauna.
Dohakabe bati lagundu badiezaioket,
zama arindu badezaket,
poz gehiago zabaldu badezaket,
esadazu nola egin, Jauna
Grevnille Kleiser

