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BERRI ON orri honen hasierako Eguberri postala esanguratsua da. Irudiarekin batera, San Joanen ebanjelioko hitzaurretik hartuak diren 
hitz batzuk daude eta akuilua bezalakoak gertatzen dira guretzat, astindu egiten gaituzte: «Bere etxera etorri zen, baina beretarrek ez zuten 
onartu» (Jn 1, 11).

Jesus mundura etortzeak Jainkoaren dohaina onartzearen edota gaitzestearen drama irudikatzen du, orduan eta gaur ere. Irudiak 
agertzen duen moduan etorkinek gure atea jotzen dute baita jaiotzeke diren haurrek ere; eta gure gaitzespen dramatikoa jasotzen dute, ez 
gutxitan. Baina San Joanen hurrengo bertsikuloak hau dio: «Onartu zuten guztiei, ordez, berarengan sinesten dutenei, alegia, Jainkoaren 
seme-alaba izateko ahalmena eman zien» (Jn 1, 12). Handia bada Jainkoaren dohaina gaitzestearen drama, hainbat handiagoa da bera 
onartzeak dakarren poza eta alaitasuna.

Gure aurreiritziak aldatzeko prest egotea da Jesus onartzeko prest egotearen gakoa. Kierkegaard filosofoak esan bezala: «Zoriontasunaren 
atea barrurantz zabaltzen da eta norberak albora egin behar du irekitzeko: bultzata, are gehiago ixten da». Horra Eguberriaren misterioaren 
muina: Atea barrurantz ireki behar da! Edo beste era batera, Jesus onartzeak gure bihotz-berritzea eskatzen du.

Zatoz Espiritu Santua, egiaz esan dezadan: Ongi etorri, Jesus!
 Jose Ignazio Munilla Agirre, gotzaina

«Bere etxera etorri zen, baina beretarrek ez zuten onartu. 

Onartu zuten guztiei, ordea, berarengan sinesten dutenei, alegia,  

Jainkoaren seme-alaba izateko ahalmena eman zien». (Jn 1, 11-12)

ELIZBARRUTIAN GERTATZEN DEN GUZTIA JAKITEKO HAINBAT MODU: 

WhatsApp: Elizbarrutiko albisteak sakeleko telefonoz jaso,  WhatsApp, bitartez. Bidali «Alta» hitza 689.105.191 telefonora.  
(Aurrena zenbaki hau gorde zuen telefonoan)

YOUTUBE: Elizbarrutian egiten diren ekitaldi eta hitzaldiak bideoz nahieran ikusteko aukera eskaintzen digu:  
www.youtube.com/elizbarrutia1

WEB: Elizbarrutiko WEB orrian (www.elizagipuzkoa.org)  era guztitako albisteak eta informazioa dago eskura. 



Solidaritza legatuak

«…gose nintzen eta jaten eman zenidaten…»

Elizak era askotara laguntzen die beharrean direnei: Caritas, 
espetxe pastoraltza, osasun pastoraltza, bere lurra eta familia utzi 
eta bizimodu hobearen bila datozenekiko arreta. Eta, bere sorterria 
utzi eta Jesusen berri ona mila eratara zabaltzera joan diren 
misiolarien bidez ere egiten du laguntza hori Elizak.

Gure Elizbarrutietako Misioak 1948an sortu ziren, Ekuadorren 
ibilbide bat hasiz eta gero Amerika eta Afrikako hainbat lurraldeetara 
zabalduz. Baina ez ziren horiek izan lehenak, ezta gutxiago ere; 
haiek baina lehenago ere izan ziren, fedearen testigantza eta 
hurkoarekiko, sufritzen dutenekiko, gertutasuna agertu zutenak, 
bizitza emateraino ere. Horixe gertatu zitzaion Isidro Uzkuduni ere, 
Ruandan hainbat urte eskaini zituen misiolari pasaitar honek, eta 
bere onenean zegoela senide arteko gerra baten erdian erahila izan 
zen Afrikan. Bere martiri testigantza mingarri gertatzen da gure 
Elizbarrutiarentzat, baina ohorea ere sentitzen dugu eta, zer esanik 
ez, esker ona.

Isidrok egin zuen lan garrantzitsuetako bat Ruandako haurrek 
etorkizun itxaropentsua eta baketsua izan zezaten heziera eta 
hezkuntza eskaintzea izan zen. Urte hauetan, gure Elizbarrutiko 
jende askok lagundu dio zeregin horri era askotara: diru-bilketak, 
afari solidarioak, kontzertuak, emariak… ematen duenari jasotzen 
duenari bezala onura eginez.

Laguntzaile horien artean da Gabino Leiceaga, Isidroren lagun 
pasaitarra, Afrikako haurren elikaduran laguntzeko diru-laguntza 
izugarria utzi zuena. Lau milioi euro inguru utzi zituen Afrikako 
haurrek (Isidrok lagundu zituen Ruandakoak barne) behar bezalako 

elikadura izan ahal zezaten. Lan asko eginda lortu zuen diru hori, 
gure misiolarien bidez herri behartsuen zerbitzurako izatea nahi 
izan zuen Gabinok, haurren elikadura honaren bidez etorkizun 
betea eta baketsua amesteko gai izan zitezen.

2018an jaso dugu legatu hori, eta 329.000 € baliatu ditugu 
dagoeneko ondoren aipatzen ditugun proiektuen bidez emailearen 
asmoa gauzatzeko.

Gabinok bezala, guk ere lagundu dezakegu, bakoitzak ahal duena 
emanez, Gabino Leiceagaren eta beste hainbaten laguntza bezala, 
gurea ere (tenpluko atarian txanpona eman zuen alargunarena 
bezala) ahulenekiko maitasun ezaugarri gerta dadin: gose direnei, 
umezurtzei, abandonatuak direnei, itxaropen izpi bat piztuz. Ez 
dezagun galdu horretarako aukerarik: presente egin dezagun bizia 
ematen duen ogian presente dagoen Jesus bera.

Beningo Parakoy Elizbarrutian Kikako haur zentrorako eguzki-plakak (6.250 €) eta Latakorako haurtzaindegirako elikadura 
(25.524 €). Kongon: haurren elikadurarako hiru proiektu Kiyun (47.765 €) Bukavun (45.500 €) eta Lula Bunyekan (45.500 €). Liberian, 
Monroviako Benito Meni Zentroari laguntza (10.000 €). Malaviko ikastetxe batzuei janari-laguntza Mary’s Meals fundazioaren bidez 
(40.000 €). Mozanbiken, elikatzeko eta ikasteko laguntza 35 neskatori, Cabo Delgadoko Mertzedarien bidez (19.980 €). Ruanda: 
Kbgayiko Elizbarrutian, Muginako elikadura arazoarei aurka egiteko laguntza (30.840 €), IHESA duten adintxikikoei eta amei laguntza 
(46.722 €) eta larrialdi-laguntza Vita et Pax elkartean bidez (25.580 €). Togon, haur jaioberriei laguntza San Joan de Diosen ahizpen 
bidez (20.000 €)

Pastoral marko berri batetarantz

Gure Elizbarrutian ohikoa da jada «Egitasmo Pastorala» eta «Marko Pastorala» bereiztea. Egitasmo pastoralak urtebeterako nahiz 
bosturteko baterako eginak izan dira alde batetik eta Marko Pastorala berriz epe luzeagora begira egindako lana da. Gure Elizbarrutiaren 
historian bi marko pastoral izan ditugu: «Zestorako 0 Txostena» deiturikoa (1981ekoa) eta «Eliza Ebanjelioaren Zerbitzura» (1999koa).

Bere pastoral egitasmoa agertuz, aitasantualdiaren hasieran Frantzisko Aita Santuak idatzi zuen «Evangelii Gaudium» izeneko 
Aholku-hitz Apostolikoak Marko Pastorala eraberritzera eragin gaitu. Lehen pauso bezala, Xabier Andonegiri eskatu genion lantalde 
bat osatzeko, erreferentzia izango zen «instrumentum laboris» delako bat prestatu zutelarik, denon hausnarketa bideratzeko. Ondoren 
galdeketa irekia egin zen, Jainkoren herriaren irudipenak, hausnarketak eta proposamenak jasotzeko. Elizbarrutiko 623 pertsona 
edota talderen erantzunak jaso ditugu, eta horien aurkezpena egiten ari dira artziprestaldeetan. Bai «instrumentum laboris» delakoa, 
baita inkestaren erantzunak ere denon eskura daude Elizbarrutiaren web orrian.

Urtarrilan ekingo diogu Elizbarrutiko Pastoral Kontseilu berriaren hautaketari, bertan ordezkatuak egongo direlarik Elizbarrutiko 
ministeritza, bokazio eta karisma ezberdinak; Kontseiluaren lehenengo egitekoa Marko Pastoral berria aztertu, eta proposatzea 
izango da. Pastoral urte honen amaierarako prozesu hau burutua egotea espero dugu. Ekaina aldera aurkeztu nahi genuke Marko 
berria, udara aurretik, Pastoral Jardunaldi batzuetan.

Zuen otoitza eskatzen dugu, Espiritu Santuaren dohainak lagungarri izan ditzagun ibilbide honetan, baita zuen ulermena eta 
lankidetza ere. Zatoz, Espiritu Santua!



Emaus: ebanjelizatze 
berrirako proposamen bat

Jainko esperientzia sakona aipatzea 
da Emaus Erretiroak aipatzea. Jesu 
Kristogan bizia hartzen duen Jainkoaren 
misterioarekin lehen harremana da hau; 
besteentzat, urteen poderioz itzaltzen joan 
den fedearen poza berreskuratzeko aukera.

Amerikar Estatu Batuetan sortu zen 
esperientzia hau, Miamiko Elizbarrutiko 
parrokia batean, eta denbora gutxian 
hedatu da munduan zehar, parte hartu 
duten milaka pertsonentzat grazia-
iturri bilakatu delarik. Ez da mugimendu 
bat, ezta Elizako bizitzan elkarte berri 
bat ere, baliabide pastoral bat baizik: 
asteburu batean Kristorekin topo egiteko 
proposamen bizigarri bat eskaintzen delarik.

Bizitzako testigantzek protagonismo 
handia dute erretiro hauetan. Ibilbidea 
aurrez egin duten gizon nahiz 
emakumeek beraien historia pertsonala 
partekatzen dute, bizitzako edozein 
egoeratan Jainkoaren barkamenak eta 
sendakuntzak toki dutela agerian jarriz. 
Testigantzez gain, Jainkoaren Hitzarekiko 
eta Sakramentuekiko gertutasuna ere 
berreskuratzen da erretiroan zehar.

Emaus erretiroek, izenak berak dioen 
bezala, Emausko ikasleen biblia-pasartea 
(Lk 24, 13-25) dute oinarri. Kontakizun 
hau oinarri dutela «ibiltariek» (esamolde 
hau erabiltzen da erretiroko partaideak 
izendatzeko) sarritan itzalia eta zauriz josia 
dagoen beraien bizitza Jesusen begiekin eta 
Espiritu Santuaren argitan «ikusteko» aukera 
dute. Erretiroen helburua hauxe da «begiak 
irekirik ogia zatitzea» eta urrutiratu ziren 
elkarteetara itzultzea. Bilbao eta Iruñako 
Elizbarrutietan 2015ean hasi zituzten eta 
dagoeneko bost aldiz egin da esperientzia 
hau gure elizbarrutian ere, 40-50 urte 
bitarteko 230 lagunek parte hartu dutelarik.

Helduentzat pentsatuak dira erretiro 
hauek, baina bada gazteentzat bertsioa ere 
«Effeta» izenekoa. Ez da oraindik gugana 
iritsi, baina otoitz egingo al dugu hori gerta 
dadin eskatuz?

Gotzaindegia Seminariora

Elizbarrutiaren egunerako gure Gotzainak joan zen azaroan plazaratu zuen gutunean 
hauxe iragarri zigun:

«Kurtso honetan zehar ondarearen berregituratze proiektura gauzatzera goaz helburu 
honekin: gure ondare higiezinaren zati bat alokatu, sarrera eramangarriak izan eta gure 
ondare erlijiosoa zaintzeko. Berregituratze honen lehenengo urratsa hauxe izango da: 
Gotzaindegiaren egoitza Seminariora aldatzea. Bigarren urratsa berriz, Gotzainaren etxea 
eta bulegoa Artzain Ona Katedralera eramatea. Era honetan aipatutako helburuarekin 
alokatu ahal izango ditugu Zabaleta 5ean eta Urdaneta 10an ditugun ondasunak.

Uztailean egin genuen Kontseilu Presbiteralaren ezohiko batzarra, eta bertan aurkeztu 
genuen zehaztasunez ondarearen berregituratze asmo hau, guretzat hain muinekoa den 
Elizbarrutiko kuriaren kokapenari eragiten diona. Ahalegin hau guztiona eta guztiontzat 
izatea espero dugu, baliabide gutxien dituzten parrokiei etorkizunean bere ondarea zaindu 
ahal dezaten laguntzeko».

Hirutan laburbil ditzakegu erabaki hau oinarritzeko ditugun irizpideak:

1. Elizaren autofinantzaketa: Elizaren beharrei gure baliabide propioekin erantzutea, 
katolikoon betebehar saihestezina da. Iraganean laguntza publikoak jaso izan 
bagenituen ere, etorkizuneko kontuak autofinantzaketan oinarriturik egin beharko 
ditugu.

2. Zailtasuna dutenekin solidario izan: Landu dugun egitasmoak baliabideak era 
eskuzabalean banatzea eskatzen du, ahalbide gehiago dituzten tokietatik (Donostiako 
erdigunea), Elizbarrutiko beste toki batzuetan estuasun gehiago dituzten tokiei beraien 
ondarea zaintzen lagundu ahal izateko. 

3. Jasangarritasuna, etorkizunari begira: Ez ginateke zuhurrak, gure ekonomia beharrei 
ondarea salduz erantzungo bagenie. Garrantzitsua da gero etorriko direnak kontuan 
izatea; horregatik erabaki dugu gure ondarearen zati bat alokatzea, urtero baliabide 
jasangarriak lortzeko eta elizaren autofinantzaketa errazteko. 

Arrazoi ekonomikoez gain, Gotzaindegia Seminariora aldatzeak badu beste helbururik 
ere: Elizbarrutiko Kurian taldeko lan-eredua bultzatzea; zail gertatzen da hori Zabaleta 
kalean zazpi solairutan banatutako bulegoetan. Gure gotzainak bere gutunean zioen 
bezala: «Ahalegin hau guztiona eta guztiontzat izatea espero dugu».




