
 

Eskerrik asko! 

Urteen poderioz konturatzen gara beti behar izan dugula gurekin laguntzen gaituen jendea; 

Era batera edo bestera, pertsona hauek, denboraren poderioz, askotan behar dugun indarra 

eta bizitasuna bihurtzen dira, deprimituta sentitzen garen egun txarretan, gauzak oker 

doazen egunetan edo gure energia ehuneko ehunean ez dugun egunetan, une horietan 

gertu egon diren eta gurekin egoten jakin duten pertsonez oroitzen gara. Txikitatik helduak 

garenera arte, izan ere beti daukagu norbait gu laguntzen. 

Paragrafo hauek modu zuzenean edo zeharka laguntza eskaini duten pertsona horiei eskaini 

nahi dizkiegu; bai, Pia Eskolako proiektu sozio-hezitzaileren baten boluntario zaretenoi, 

taldeko monitorea zaretenoi, parrokian katekesia irakasten duzuenari, igandez igande 

abesbatzaren parte zaretenoi, zuri, DBH 1eko edo batxilergoko gure ikastetxeren bateko 

irakasle zaren horri, zalantzarik gabe txikienen zerbitzura egon zaretenoi; gaur gogorarazi 

nahi dizugu hainbat bizitzaren parte izan zarela, agian imajinatu ezingo dituzun moduetan, 

batzuetan ahaztu egiten zaigu, egiten dugun lanean, badela hitz bat denok integratzen eta 

batzen gaituena.  

HEZITZAILEA, lanbidez, bokazioz edo erabaki soilez bidelagun izan zara eta gaur testu honen 

lehen bi hitzak esan nahi dizkizugu, baina zergatia ere azalduko dizugu. 

ESKERRIK ASKO 

Zure ikasleek hasitako hitzaldi horiei, familia bateko ama batzuen zailtasunei edo ikasle jakin 

batek behar zuen keinu edo egoeraren bati ARRETA izateagatik . 

PAZIENTZIA izateagatik dena zarata eta kaosa zenean, proiektu batek ez zuenean 

funtzionatzen, edo pandemia garaian gauzak konplikatzen hasi zirenean. 

LASAI egoteagatik , bidelagun dituzun haur edo nerabeen egoera ezberdinen antsietatea, 

larritasuna edo premia egon den uneetan. 



MAITASUNA izateagatik eman zenien begiradan, agurtu zenituen irribarrean, bakarrik 

sentitzen diren egunean. 

Desberdintasunen eta gerraren garai eta testuinguruetan ESPERANTZA izateagatik, 

etorkizun hobeago baten aldeko apustua egiteko aukera ematen digun tunelaren 

amaierako argia zara. 

Egunez egun sustatu nahi ditugun fedearen ezagutzaren eta bizitzaren ZUTABE izateagatik 

. 

Ikasleen ingurunean BAKEA izateagatik , kontrakoa sustatzen duten hainbat errealitateren 

aurrean, euren burua sentitzeko espazio bat emateagatik. 

Prestakuntza-prozesuan zehar biziko dituzten ziurgabetasun askoren SEGURTASUNA 

izateagatik . 

SENTSIBILITATEA izateagatik bihotzetik ikusteko, beraien gizatasunarekin elkarreragiteko 

eta mundu honen funtsezko zati bat bezala ikusteko eta sentitzeko beraien burua,  

aldaketa eragile gisa. 

ERALDAKETA izateagatik eta zalantzarik gabe  

bizi garen mundua askoz hobea  

izatea bilatzeko, berengandik eta beraientzat. 


