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Sínodo-erako lan kuadernoa

Batzordeko eskutitza

BATZORDEKO ESKUTITZA

Parroki elkarte agurgarria!

Sinodoa prestatzeko elizbarrutian egin beharreko epealdia abian da. Oso garrantzitsua 
da lehen epealdi honetan ahalik eta eliztar gehienek parte hartzea. Parte hartzeko hori 
gauzatzeko, langai hauek, material hau, bidaltzen dizue Sinodoaren prestaketa koordinatzeko 
eta bultzatzeko Elizbarrutiko Batzorde honek. Hona hemen materialaren ezaugarriak:

1. Parroki elkarteei zerbitzua eta laguntza eskaintzeko materiala da, parrokietan ere 
esperientzia sinodala izatea errazteko, horretara deitzen baikaitu Aita Santuak.

2. Urrian bidalitako oinarrizko lan-dokumentua baino errazago eta praktikoagoa izan nahi 
du honek, ahalik eta pertsona gehienek landu ahal izan dezaten.

3. Talde ezberdinak kontuan izanik prestatua da material hau, talde horietara egokituak 
diren metodologia ezberdinak eskainiz.

4. Material honetan “animatzailearentzako gida” aurkituko duzu, bileran zein pauso eman 
adieraziz, eta “fitxa” taldekideei emateko, hala behar izanez gero. 

On izango litzateke bilera bakoitzean taldekideren batek bileran esandakoa jasotzea. Gero, 
jasotako hori guri bidaltzea eskatuko genizueke. 

Izan gogoan garrantzitsuena ez dela bileran esan daitekeena, elkarrekin askatasunez hitz 
egin ahal izatea baizik. Emaitza bera bezain garrantzitsuago da hau, garrantzitsuago ez bada. 

Batzorde honek jakinarazi nahi dizue prest dagoela zuen zerbitzuan egin dezakeen edozein 
gauzatarako.

Eska diezaiogun Espiritu Santuari, Sinodoa prestatzeko Elizbarrutian egingo dugun lan honek 
ekar diezagula bihotz anaikorragoa, parte hartzaileagoa, irekiagoa, begirune handiagokoa, 
abegitsuagoa eta misiolariagoa.

Sinodoaren prestaketa koordinatzeko eta bultzatzeko Elizbarrutiko Batzordea
ebanjelizazioa@elizagipuzkoa.org
943285000
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Aurkezpena

Zein da Sinodo honen helburua?
Sinodaltasuna zer den hausnartzera dei egiten 
dio Eliza osoari Frantzisko Aita Santuak, Elizaren 
bizitzarako eta bete behar duen misiorako 
erabakigarria baita, zeren “sinodaltasunaren 
bidea baita, hain zuzen, hirugarren milurteko 
Elizak egitea Jainkoak nahi duen bidea” 
(Frantzisko Aita Santuak).
Izan ere, “bidea 
elkarrekin ibiltzeak” 
–horixe edan nahi 
du sinodaltasuna 
hitzak– adierazten 
du ongien Eliza 
Jainkoaren Herria dela, 
bidean erromes doan eta misiolaria 
den Herria.
Ahalegin honen bidez, hau lortu nahi da: bide 
sinodal hau eginez, Elizak ikastea zein prozesuk 
lagun diezaioketen elkartasuna bizitzen, 
partaidetza gauzatzen eta misiora irekitzen.
Zenbat luzatuko da Sinodo hau?
Bide sinodal honek hiru epealdi nagusi ditu:

- Elizbarrutiko epealdia: 2021eko urriaren 9 
eta 10ean hasi zen Erroman eta urriaren 
17an hasi zen Eliza partikular bakoitzean; 
2022ko abuztua arte luzatuko da.

- Kontinenteko epealdia: 2022ko irailean 
hasi eta 2023ko martxoa arte luzatuko da. 
Elizbarruti guztietan jasotako ekarpenak 
eta konklusioak bilduz, lan-dokumentua 
egingo dute, zazpi eskualde geografikotan 
banaturik. Ondoren egingo diren gogoetak 

eta ekarpenak bilduz, beste dokumentu 
bat egingo dute, gotzainen Sinodoan 
eskaintzeko.

- Azken epealdia: 2023ko urrian Gotzainen 
Sinodoaren XVI. Batzar Nagusia izatekoa 
da Erroman. Batzar Nagusi horretan 

ateratako konklusioak Eliza 
partikularretara bidaliko 
dituzte, Elizaren jarduerak 
bere egin ditzan eta aurrera 

jarraitu bidea elkarrekin ibiltze 
horretan.

Zertara deitzen gaitu Sinodoak 
Elizbarrutiko epealdian?

Sinodoaren deia hau da: elizbarruti guztiek ekin 
diezaiotela elkarri entzuteari, elkarrizketari eta 
bereizmena denen artean egiteari.
Horretako, bi galdera nagusi hauek erantzun 
beharra dugu:

- Nola gauzatzen dugu gaur egun 
Elizan “bidea elkarrekin ibiltze” hori, 
sinodaltasuna?

- Zein pauso ematera gonbidatzen gaitu 
Espirituak, “bidea elkarrekin ibiltze” 
horretan aurrera jotzeko?

Galdera hauei erantzuteko, Jainkoaren Herri 
osoak parte hartzea eta elkarri arretaz entzutea 
nahi da, era askotara landu bailezake “bidea 
elkarrekin ibiltze” hori nola daraman.

BIDEAN ELKARREKIN, SINODO ERAN
«SINODO-ERAKO ELIZAREN ALDE:

ELKARTASUNA, PARTAIDETZA, MISIOA»

Sinodalitatea
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Logotipoaren azalpen ofiziala

LOGOTIPOAREN
AZALPEN OFIZIALA

Zuhaitz mardul eta lerdena ikus daiteke irudian, 
jakinduriaz eta argiz betea, zeruraino iristen. 
Kristoren gurutzeari darion bizia eta itxaropena 
adierazten du. 
Eukaristia ere  
i r ud i ka t zen 
du, eguzkia 
b e z a i n 
d is t i ra tsua . 
Adar horizon-
talek, esku 
edota hego 
moduan za-
balduak, Espi-
ritu Santua 
i r adok i t zen 
dituzte, aldi 
berean.
J a i n k o a r e n 
Herria ez 
dago egon-
ean: ibilian 
dabil, sinodo 
h i t z a r e n 
e t i m o l o g i a 
esan nahi duena kontuan izanik: “bidea 
elkarrekin”. Bizi Zuhaitzak eragindako dinamika 
berean elkartua dago herria, bideari ekite beretik. 
Gizadi osoaren irudi dira 15 silueta horiek, egoera, 
belaunaldi eta jatorri ezberdinak adieraziz. 
Ezberdintasun hori kolore bizi eta ezberdinetan 
nabari daiteke, kolore horiek alaitasun-seinale 

ere badirelarik. Pertsona horien artean ez 
dago hierarkiarik, denak maila berean daude: 
gazteak, zaharrak, gizasemeak, emakumeak, 

gaztetxoak, haurrak, 
laikoak, erlijiosoak, 
aita-amak, bikoteak, 
ezkongabeak; go-
tzaina eta erlijiosa ez 
doaz denen aurretik, 
denen artean 
baizik. Haurrak eta 
gaztetxoak aurretik 
doaz, bidea ebakiz, 
Ebanjelioan Jesusek 
esana oroitaraziz: 
“Goresten zaitut, 
Aita, zeru-urren 
Jauna, gauza 
hauek jakintsu eta 
ikasiei ezkutatu 
dizkiezulako eta 
jende xumeari 
agertu” (Mt 11, 25). 
Lerro horizontalean 
hau dator: “Sinodo-

erako Elizaren alde: elkartasuna, partaidetza, 
misioa”. Ezkerretik eskuinerantz idatzia 
da, herriaren noranzkoan, noranzko hori 
azpimarratuz eta sendotuz. Eta logotipoa burutuz 
eta laburbilduz, titulua: “Sinodoa 2021 – 2023”.
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Sinodorako otoitza

Zeure aurrean gaituzu, oi Espiritu Santu 

Zeure aurrean gaituzu, oi Espiritu Santu, 
zure izenean bilduak. 
Zu zaitugu zinezko gidari. 
Zatozkigu, 
sendo gaitzazu, 
sartu gure bihotzean. 
Erakuts iezaguzu bidea, 
adierazi nola iritsi helburura. 
Ez utzi bidea gal dezagun, 
ahulak eta bekatariak baikara. 
Ez utzi gure ezjakintasunak okerbidetik eraman 
gaitzan. 
Egiguzu argi, bereizmena zuzen egin dezagun, 
gure jarduera ez dezaten 
aurreiritziek eta burutapen hutsalek kutsatu. 
Egizu Zugan bat izan gaitezela, 
egiaren eta justiziaren bidetik alden ez gaitezen, 
baizik eta lurrean bizi garen bitartean 
betiko bizia iristen ahalegin gaitezen. 
Hauxe eskatzen dizugu, 
nonahi eta beti Aitarekin eta Semearekin 
ari zaren Espiritu horri, gizaldi eta gizaldietan. 
Amen.

1 



NERABEENTZAT

6

Sínodo-erako lan kuadernoa

Nerabeentzat

Animatzailea-

rentzako gida

BILERA EGITEKO URRATSAK

1. Jarri bilera-gelan Sinodoaren logotipoaren kartel handi bat eta erantzun denen 
artean honako galdera hauei:
- Zer ageri da hor? 
- Zer esan nahi ote du? 
- Zein hitz datoz? 
- Zer adierazi nahi ote dute?…

2. Mintzatu Elizaz honako galdera hauei erantzunez: 
- Zer da Eliza? 
- Zer egiten du Elizak? Zein lan egiten du munduan?
- Azken aldi honetan zein albiste entzun duzu Elizaz? Zein iritzi du zure inguruko jendeak 

Elizaz? 
3. Ondoren, sinodoa zer den eta sinodalidadea zer den aztertuko dugu. 

Ikus dezagun bideoa: https://youtu.be/rj9tCSfI_iE
4. Bideoa ikusi ondoren, esan beza bakoitzak ondoko esaldi horiek zer adierazten 

dioten (ideia-jasa moduan): 
- Jesusen lagunak
- Denok gara garrantzitsu Elizan 
- Jesusi jarraitu eta haren maitasun-erreinua eraiki 
Lagungarri izan daiteke, esaldi bakoitza kartulina batean idaztea eta horren inguruan 
neska-mutiko bakoitzak esaten duena jartzea. 

5. Entzun dezagun Hakuna-ren “Forofos” kantua.
6. Bukatzeko, “Gure Aita” erreza dezakegu

1 
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Nerabeentzat

DONOSTIAK 
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Gazteentzat

Animatzailea-

rentzako gida

BILERA EGITEKO URRATSAK

1. Norbanakoaren ariketa. Gazte bakoitzak erantzun biezaio galdeketari, berak Elizaz 
duen ikuspegia eta esperientziaren alderdi hauen balioztapena eginez: 1etik (batere ez) 
5era (asko). 

2. Elkarri adieraztea, zergatik balioztatu duen horrela. (Balioztapena egitea baino 
garrantzitsuagoa da beren artean elkarrizketa izatea, Elizaz duten iritzia eta esperientzia 
adieraziz). 

3. Muina jasotzea. Taldean hitz egin eta azaldu denaz hausnartzen saiatu behar da, 
eta idazpuru edo titular bat idaztea, sail bakoitzean hitz egina elkarri adieraztean 
esandakoaren muina jasoz. Lagungarri izan daiteke arbelean edota papelografoan 
idaztea elkarri adieraztea egitean esandakoak.

4. Ondoko galderei erantzun, talde txikitan, eta egin zerrenda, taldean eman diren 
erantzunak bilduz.

- Zein ekarpen positibo eta baliotsu egiten dio Elizak gaurko munduari? 

- Zein alderdi uste duzu aldatu edota gehiago zaindu behar litzatekeela Elizan? 

Bukatzean, egin berriz ere elkarri adieraztea eta galdera bakoitzari emandako 
erantzunen sintesia.

5. Entzun dezagun Hakuna-ren “Forofos” kantua. 

Komentatu kantua:

- Ba al du kantu honek, Elizaren misioarekin zerikusirik duen mezurik? Zein? 

- Konparatu mezu horrek dioena eta Elizak egite jarraitu behar lukeena: zein lan, zein 
esparrutan, zertan hobetu edota aldatu behar lukeen.

6. Bukatzeko “Gure Aita” erreza dezakegu

1 
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fitxa
Inkesta
Erantzun zuk Elizaz duzun ikuspegi eta esperientziari buruzko 
inkesta honi, kontuan izanik 1ak “batere ez” esan nahi duela eta 
5ak “asko”. 

1 2 3 4 5

Entzutea 
eta 

mintzatzea

Ikusten dut erarik parrokian, neure taldean 
eta Elizan ni mintzatzeko eta neure iritzia 
emateko.

Entzun didate, neure taldean mintzatu 
naizenean.

Uste dut interesatzen zaizkiola Elizari 
baztertuen bizitza, iritziak, ekarpenak eta 
abar.

Bizia eta 
sinesmena ospatu

Eliz elkartean 
eta

gizartean 
elkarrizketa

Bereizmena egin eta
erabakiak hartu

Gogotsu hartzen dut parte parrokian nahiz 
ikastetxean egin ohi diren ospakuntzetan.

Ospakizun horiek eragina dute nire bizitzan.

Erantzukizunak 
gogoz hartu eta 

partekatu

Onartzen ditut erantzukizunak eta gogoz 
hartzen dut parte parrokiako nire taldean.

Gazteok egin izan ditugu proposamenak eta 
antolatu ekitaldiak parrokian, eta entzun izan 
digute eta lagundu.

Eliza bada gunerik elkarrizketarako eta 
kontuan hartzen dute gazteon iritzia.

Elizan bada gizarteko arazoekiko kezka eta 
saiatzen da erantzuna ematen.

Elizak entzunarazten du bere ahotsa 
gizartean, injustizia salatuz eta Jesusen 
mezua hots eginez.

Bizitzan eragina duten erabakiak hartze-
rakoan, gazteok aurki dezakegu babesa eta 
laguntza parrokian.

Entzuten didate, iritzia ematen dudanean.

Bat izan gaitezela gu, Aita eta Zu bat zaretenez
Denok elkarren lagun min,
Guztiok elkarren maitez.

Zu kontenplatuz bizi direnak, beste gabe
Denentzat indar
Zerua aurreratuz
Betlemeko Ahizpak, Beneditarrak, Zister,
Iesu Communio, Klarisak,
Kontzepzionistak, Karmelitak, ta beste asko
Ta beste asko 

Bat izan gaitezela gu, Aita eta Zu bat zaretenez…
Pentekosteko udaberria direnak
Biziz beteak
Espirituak eraginak
Kursillo, Komunio-Liberazio, Eraberritze 

Karismatiko, Schöenstatt
Opus Dei, Fokolare, Hakuna, Bidea, Effeta
Ta beste asko

Bat izan gaitezela gu, Aita eta Zu bat zaretenez
Saminean kontsolamendua direnak
Zauriak gozatuz
Behartsuei eta baztertuei
Karitateko Alaba, Misiolariak, Metzedario, Trinitario,
Hospitalario, Ahizpatxoak ta beste asko
Ta beste asko

Bat izan gaitezela gu, Aita eta Zu bat zaretenez…
Zure Hitza ikasten ta predikatzen
Duten ezkonformista sutsuak
Itsas zabalera beti
Maristak, Salesiarrak, Eskolapioak, Agustindarrak, 

Frantziskotarrak,
Mertzedarioak, Jesuitak, Dominikoak ta beste asko
Ta beste asko

Bat izan gaitezela gu, Aita eta Zu bat zaretenez
Zure elkartearen euskarri diren guztiak
Denen zerbitzari
Elizbarrutiko apaiz, parrokiak, apaizgaiak, 
misiolariak
Apezpikuak Aita Santuarekin

Bat izan gaitezela gu, Aita eta Zu bat zaretenez…

Forofos (Hakuna) ABESTIA

00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
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Pastoralgileentzat

PASTORALGILEENTZAT

A - Pr o P o s A m e nA
Animatzailea-

rentzako gida

BILERA EGITEKO URRATSAK

Bide sinodalaren irudi den logotipoa abiapuntu harturik, Sinodoak planteatzen dizkigun gai eta 
galderei erantzun ahal izateko pentsatua da dinamika hau. Horregatik, beharrezkoa da logotipoa 
taldekide guztien bistan egotea.

1. Sinodoaz sarrera
Ikus liburuxka honetako 3. orrialdeetan Sinodoaz datorren azalpena

2. Elkarrizketa logotipoari begira 
Sinodoaren irudi den logotipoaren zatien esanahia azalduko du animatzaileak eta, gero, ondoko 
galderei erantzungo diete taldekideek. 

Logotipoaren esanahiaren azalpena laranja kolorez aurkeztua dator jarraian.

Gaia: OSPATU
Eukaristiaren ospakuntza eta Jainkoaren Hitza elkarrekin 
entzutea dugu gogoan, horiek gabe ezinezkoa baita bidean 
elkarrekin ibiltzea. Erantzun diezaiegun galdera hauei:

- Nola bizi dut eukaristiaren ospakuntza eta Jainkoaren Hitza 
elkarrekin entzutea?

- Zertan eragiten eta nola orientatzen digute otoitzak 
eta ospakizun liturgikoak  “bidean elkarrekin ibiltze” 
horretan? 

Gaia: GAINERAKO KRISTAU-KONFESIOETAKOEKIN
Fede katolikoa aitortzen dugunoz gainera, badira Jesus Mesias dela aitortzen duten beste 
konfesio batzuk. Batasunean bizitzera daude denak deituak. Erantzun diezaiegun galdera hauei: 

- Ezagutzen al dut halako konfesiorik gure inguruan?

- Izan al dut harremanik beste kristau-konfesiotako inorekin? Nolako esperientzia dut horretaz?

- Zertara deitzen gaitu “bidean elkarrekin ibiltzeak”? 

Zuhaitz mardul eta lerdena ikus daiteke irudian, jakinduriaz 
eta argiz betea, zeruraino iristen. Kristoren gurutzeari darion 
bizia eta itxaropena adierazten du. Eukaristia ere  irudikatzen 
du, eguzkia bezain distiratsua. Adar horizontalek, esku edota 
hego moduan zabalduak, Espiritu Santua iradokitzen 
dituzte, aldi berean.

1 
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Jainkoaren Herria ez dago egonean: ibilian dabil, sinodo 
hitzaren etimologia esan nahi duena kontuan izanik: “bidea 
elkarrekin”. Bizi Zuhaitzak eragindako dinamika berean elkartua 
dago herria, bideari ekite beretik. 

Gaia: BEREIZMENA EGITEA ETA ERABAKIAK HARTZEA
Sinodo-eran ibiliz gero, bereizmena egin ondoren hartzen dira erabakiak, denek Espirituari 
obedituz kontsentsua lortu ondoren. 

- Bultzatzen al dugu parte hartzea eta erantzukizuna gure taldeetan, erabakiak hartzerakoan? 
Zer egiten dugu horretako?

- Zein gairi, zein alderdiri buruz egin ohi dugu bereizmena, gero erabakia elkarrekin hartzeko? 

Gaia: ELIZAN ETA GIZARTEAN ELKARRIKETA
Iraupen handia eskatzen duen jarduera da elkarrizketa; berekin ditu isiluneak eta nahigabeak 
ere, baina egokiera da pertsonen eta herrien esperientziak jasotzeko. 

- Nolakoa da gure elkarrizketa gure Eliza partikularrean, gure parrokian, gure taldean...? 

- Zein jarreraz hartzen ditugu ikuspegi ezberdinak, istiluak edota zailtasunak? 

- Elizak (elizbarrutiak, parrokiak…) ba al du elkarrizketarik gizarteko beste esparru 
batzuetakoekin: politikako, ekonomiako, kulturako jendearekin?

Gizadi osoaren irudi dira 15 silueta horiek, egoera, belaunaldi 
eta jatorri ezberdinak adieraziz. Ezberdintasun hori kolore bizi 
eta ezberdinetan nabari daiteke, kolore horiek alaitasun-seinale 
ere badirelarik. Pertsona horien artean ez dago hierarkiarik, 
denak maila berean daude: gazteak, zaharrak, gizasemeak, 
emakumeak, gaztetxoak, haurrak, laikoak, erlijiosoak, aita-
amak, bikoteak, ezkongabeak; gotzaina eta erlijiosa ez doaz 
denen aurretik, denen artean baizik. Haurrak eta gaztetxoak 
aurretik doaz, bidea ebakiz, Ebanjelioan Jesusek esana 
oroitaraziz: “Goresten zaitut, Aita, zeru-urren Jauna, gauza 

hauek jakintsu eta ikasiei ezkutatu dizkiezulako eta jende 
xumeari agertu (Mt 11, 25). 

Gaia: BIDAIARAKO BIDE-LAGUNAK
Eliz elkartean gainerako sinestunekin batera goaz bidean. Hiritar garen aldetik ere, beste pertsona 
batzuekin batera goaz. 

- “Gure Eliza” aipatzean, nor ikusten dugu hor elizkide? 

- Zein pertsona nahiz talde uzten dute bazterrean, espresuki edota praktikan, nola eliz 
elkartean hala gizartean?

1 
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Gaia: ENTZUTEN JAKITEA
Entzuten jakitea da bidean elkarrekin ibiltzeko lehen pausoa. Horretako, ordea, buru eta bihotz 
irekiko izan beharra dago, aurreiritzirik gabeko. 

- Nori entzun behar genioke gehiago gure Eliza partikularrean, gure parrokian? 

- Zein aurreiritzik eta espereotipok eragozten digute elkarrizketa?

Gaia: AGINPIDEA ETA PARTE HARTZEA
Eliza sinodalak parte-hartzaile eta erantzunkide izan behar du. 

- Nola gauzatzen da aginpidea eta erantzunkidetasuna gure Eliza partikularrean, gure 
parrokian? 

- Zer egiten da ministeritza edo zerbitzu laikalak sustatzeko eta eliztarren artean 
erantzunkidetasuna bultzatzeko? 

Lerro horizontalean hau dator: “Sinodo-erako Elizaren alde: 
elkartasuna, partaidetza, misioa”. Ezkerretik eskuinerantz 
idatzia da, herriaren noranzkoan, noranzko hori azpimarratuz 
eta sendotuz. 

Gaia: MISIOAN ERANTZUNKIDE
Elizaren misioaren zerbitzurako da sinodaltasuna, zeren elizkide guztiak baitira misioan esku 
hartzera deituak. 

- Denok garenez ikasle misiolariak, nola gonbidatzen dugu bataiatu bakoitza misio-lanean 
jardun dezan?

- Nola sustatzen da, bataiatu guztiok ebanjelizatze-misioan dugun erantzunkidetasuna?

1 
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Gaia: MINTZATZEA
Denak daude mintzatzera deituak, ausardiaz eta parresiaz, hau da, askatasunez, egiazaletasunez 
eta karitatez. 

- Nola sustatzen dugu elkarte barruan eta beraren erakundeetan elkarrizketa aske eta 
benetakoa, azpikeriarik eta oportunismorik gabe? 

- Noiz eta nola lortzen dugu zinez bihotzean duguna aditzera ematea? 

- Nor mintzatzen da kristau-elkartearen izenean eta nola aukeratzen dute horretako?

Eta logotipoa burutuz eta laburbilduz, titulua: “Sinodoa 2021 – 
2023”.

Gaia: SINODALTASUNEAN HEZI
Bidean elkarrekin ibiltzeak berekin duen espiritualtasuna hezkuntza-oinarri gertatzen da gizakiaren 
eta kristauaren, familien eta komunitateen hezibiderako. 

- Nolako hezibidea ematen diegu pertsonei, batik bat kristau-elkartean erantzukizun bereziren 
bat dutenei, “bidean elkarrekin ibiltzeko”, elkarri entzuteko eta elkarrizketarako gai izan 
daitezen? 

- Nolako hezibidea eskaintzen dugu bereizmena egiten eta aginpidea betetzen jakin dezaten?

3. Ondorioak 
Bilera hau nola eraman dugun ikusirik, atera dezakegu ondorioren bat.

4. Sinodoko otoitza errezatuz bukatuko dugu bilera.
Liburuxka honetako 5. orrialdean dugu otoitza.

Sinodalitatea

( ] 

1 
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Sínodo-erako lan kuadernoa

Pastoralgileentzat

B - Pr o P o s a m e na

PASTORALGILEENTZAT
Animatzailea-

rentzako gida

BILERA EGITEKO URRATSAK

Bide sinodalaren irudi den logotipoa abiapuntu harturik, Sinodoak planteatzen dizkigun gai eta 
galderei erantzun ahal izateko pentsatua da dinamika hau. Horregatik, beharrezkoa da logotipoa 
taldekide guztien bistan egotea.

1. Sinodoaz sarrera
Ikus liburuxka honetako 3. orrialdeetan Sinodoaz datorren azalpena

2. Elkarrizketa logotipoari begira 
Logotipoan ikusten dugunaz hitz egin dezakegu taldean eta denen artean atera zertan duen 
zerikusia Sinodoarekin. Ondoren, irakur daiteke logotipoaz emana dagoen azalpen ofiziala eta 
komentatu. Azalpena liburuxka honetako 4. orrialdean dago.
Gero, ondoko galdera hauetako batzuei erantzun diezaiekegu, beti ere kontuan izanik honako 
hau adierazi nahi dugula: zertan eta nola hazi behar lukeen Elizak sinodala izateko.

- Zer da Eliza edo zer esan nahi du niretzat gaur egun Elizak?

- Zein esperientzia dut Elizaz?

- Elizkide naizelakoan al nago?

- Zer uste dut eskain diezaiokeela Elizak gaurko munduari? 

- Nolakoa nahi nuke Eliza izatea 20 urte barru? 

- Zein esparrutan, alderditan, ezaugarritan aldatu behar luke Elizak nire ustez?

- Zein esparrutan, alderditan, ezaugarritan sendotu behar luke Elizak nire ustez?

- Zertan ikusten dut Eliza sendo, eta zertan ahul?

- Eliza baitan senide-harremanak nolakoa direla ikusten dut?

- Zer egin dezakegu Elizari laguntzeko, berari dagokion misioan, Jainkoaren maitasuna 
ezagutzera emateko misioan, hazten joan dadin?

3. Ondorioak 
Bilera hau nola eraman dugun ikusirik, atera dezakegu ondorioren bat.

4. Sinodoko otoitza errezatuz bukatuko dugu bilera.
Liburuxka honetak 5. orrialdean dugu otoitza

1 
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Zenbait galdera:

- Zer da Eliza edo zer esan nahi du niretzat gaur egun Elizak?
- Zein esperientzia dut Elizaz?
- Elizkide naizelakoan al nago?
- Zer uste dut eskain diezaiokeela Elizak gaurko munduari? 
- Nolakoa nahi nuke Eliza izatea 20 urte barru? 
- Zein esparrutan, alderditan, ezaugarritan aldatu behar luke Elizak nire ustez?
- Zein esparrutan, alderditan, 

ezaugarritan sendotu behar luke 
Elizak nire ustez?

- Zertan ikusten dut Eliza sendo, 
eta zertan ahul?

- Eliza baitan senide-harremanak 
nolakoa direla ikusten dut?

- Zer egin dezakegu Elizari 
laguntzeko, berari dagokion 
misioan, Jainkoaren maitasuna 
ezagutzera emateko misioan, 
hazten joan dadin?

Zeure aurrean gaituzu, oi Espiritu Santu, 
zure izenean bilduak. 
Zu zaitugu zinezko gidari. 
Zatozkigu, 
sendo gaitzazu, 
sartu gure bihotzean. 
Erakuts iezaguzu bidea, 
adierazi nola iritsi helburura. 
Ez utzi bidea gal dezagun, 
ahulak eta bekatariak baikara. 
Ez utzi gure ezjakintasunak okerbidetik eraman 
gaitzan. 

Egiguzu argi, bereizmena zuzen egin dezagun, 
gure jarduera ez dezaten 
aurreiritziek eta burutapen hutsalek kutsatu. 
Egizu Zugan bat izan gaitezela, 
egiaren eta justiziaren bidetik alden ez gaitezen, 
baizik eta lurrean bizi garen bitartean 
betiko bizia iristen ahalegin gaitezen. 
Hauxe eskatzen dizugu, 
nonahi eta beti Aitarekin eta Semearekin 
ari zaren Espiritu horri, gizaldi eta gizaldietan. 
Amen.

SINODORAKO OTOITZA

Sinodo-erako E/izaren a/de 
elkartasuna I partaidetza I misioa 
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Animatzailea-

rentzako gida

BILERA EGITEKO URRATSAK

1. Sinodoaz sarrera
Ikus liburuxka honetako 3. orrialdeetan Sinodoaz datorren azalpena

2. Elkarrizketa logotipoari begira 
Sinodoaren irudi den logotipoaren zatien esanahia azalduko du animatzaileak eta, gero, 
ondoko galderei erantzungo diete taldekideek. 

Logotipoaren esanahiaren azalpena kolorez aurkeztua dator jarraian

Gida beza animatzaileak gogoeta, logotipo honen bidez ofizialki adierazi duen esanahia 
ikusaraztera. Sinodoaren logotipoaz emandako azalpen ofiziala liburuxka honetako  4. 
orrialdean dator. 

3. Sinodaltasunaz gogoeta eta elkarrizketa

- Nola ari gara “bidea elkarrekin ibiltzen” gure Elizbarrutian? Ondoko galderek zehazten 
lagunduko digute:

● Zer egiten dugu katekista garenok “bidea elkarrekin ibiltzeko” gure parrokian? Egiten al 
dugu ikasturterako egitaraua? Urtean zehar egiten al dugu prestakuntza-lanik? 

● Katekista-taldean nolakoa da gure elkarrizketa: entzuten al diogu elkarri? Istiluren bat 
denean, nola bilatzen dugu irtenbidea?

● Parte hartzen al dugu parrokiako beste jarduera batzuetan? Ba al dugu ospakuntzak 
elkarrekin egiteko egokierarik? 

● Saiatzen al gara Elizbarrutiko bizitza nolakoa den jakiten? Parte hartzen al dugu 
Elizbarrutian izaten diren katekista-elkarketetan?

- Zein pauso ematera deitzen gaitu Espirituak sinodaltasunean hazteko? ¿Zein  urrats egin 
behar genuke geure parrokian? Eta gure artziprestaldean? Eta gure Elizbarrutian?

4. Bukatzeko, Sinodoko otoitza egingo dugu elkarrekin. 
Liburuxka honetako 5. orrialdean dugu otoitza.

1 
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- Nola ari gara “bidea elkarrekin ibiltzen” gure Elizbarrutian? Ondoko galderek zehazten 
lagunduko digute:
• Zer egiten dugu katekista garenok “bidea elkarrekin ibiltzeko” gure parrokian? Egiten al 

dugu ikasturterako egitaraua? Urtean zehar egiten al dugu prestakuntza-lanik? 
• Katekista-taldean nolakoa da gure elkarrizketa: entzuten al diogu elkarri? Istiluren bat 

denean, nola bilatzen dugu irtenbidea?
• Parte hartzen al dugu parrokiako beste jarduera batzuetan? Ba al dugu ospakuntzak 

elkarrekin egiteko egokierarik? 
• Saiatzen al gara Elizbarrutiko bizitza nolakoa den jakiten? Parte hartzen al dugu 

Elizbarrutian izaten diren katekista-elkarketetan?

- Zein pauso ematera deitzen gaitu Espirituak sinodaltasunean hazteko? ¿Zein  urrats egin 
behar genuke geure parrokian? Eta gure artziprestaldean? Eta gure Elizbarrutian?

Zenbait galdera, sinodaltasunaz gogoeta 
egiteko:

Zeure aurrean gaituzu, oi Espiritu Santu, 
zure izenean bilduak. 
Zu zaitugu zinezko gidari. 
Zatozkigu, 
sendo gaitzazu, 
sartu gure bihotzean. 
Erakuts iezaguzu bidea, 
adierazi nola iritsi helburura. 
Ez utzi bidea gal dezagun, 
ahulak eta bekatariak baikara. 
Ez utzi gure ezjakintasunak okerbidetik eraman 
gaitzan. 

Egiguzu argi, bereizmena zuzen egin dezagun, 
gure jarduera ez dezaten 
aurreiritziek eta burutapen hutsalek kutsatu. 
Egizu Zugan bat izan gaitezela, 
egiaren eta justiziaren bidetik alden ez gaitezen, 
baizik eta lurrean bizi garen bitartean 
betiko bizia iristen ahalegin gaitezen. 
Hauxe eskatzen dizugu, 
nonahi eta beti Aitarekin eta Semearekin 
ari zaren Espiritu horri, gizaldi eta gizaldietan. 
Amen.

SINODORAKO OTOITZA

1 
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Animatzailea-

rentzako gida

BILERA EGITEKO URRATSAK

1. Sinodoaz sarrera
Ikus liburuxka honetako … orrialdeetan Sinodoaz datorren azalpena

2. Gogoeta eta elkarrizketa sinodaltasunaz
Azalpen honen ondoren, elkarrizketari ekingo diogu, aipatuko ditugun gaiei buruz. 

Ez gara eztabaidan hasiko, eta galdera bakoitzari erantzuten ere. Aipatuko ditugun gaien 
inguruan zein iritzi dugun azalduko behar dugu, aurrera egiteari begira.. 

Ez ahaztu, mintzatzera eta iritzia ematera animatu behar dugun bezala, beste taldekideei 
begirunez entzuten ere jakin behar dugula. Sinodoa zer den ikusteko, elkarrizketaren emaitza 
bezain garrantzitsua dugu elkarrekin mintzatzea bera, garrantzitsuago ez bada.

Heldu diezaiegun honako gai hauei:

A. Gure Eliza, eliz elkartea, aipatzean, zer datorkigu gogora? Eliza horretako kide garela 
iruditzen al zaigu? Zein harreman dugu parrokiarekin?

B. Parte hartzen al dut gure seme-alaben katekesi-lanean? Hartzen al dut horretako astirik 
eta tartetik? Aztertzen al ditugu edukiak, metodologiak, planifikazioak? Hartzen al dugu 
prestakuntzarik seme-alabei katekesian lagun egin ahal izateko?

C. Guraso garen aldetik, garrantzitsua iruditzen al zait Elizak guri lagun egitea gure seme-
alaben fede-heziketan eta geure fede-bizitzan? Zer uste dut eman diezadakeela niri eliz 
elkarteak, parrokiak, elizbarrutiak? Eta nik zer eman diezaioket neure parrokiari? Eta 
Elizan, eliz elkarteari?

D. Ba al dugu elkarrizketarako gunerik Elizan, geure parrokian? Entzuten digutela esango 
al genuke? Eta ba al dakigu besteei entzuten?

3. Ondorioak
Bilera hau nola eraman dugun ikusirik, atera dezakegu ondorioren bat.

4. Sinodoko otoitza errezatuz bukatuko dugu bilera.
Liburuxka honetako … orrialdean dugu otoitza.
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A. Gure Eliza, eliz elkartea, aipatzean, zer datorkigu gogora? Eliza horretako kide garela iruditzen 
al zaigu? Zein harreman dugu parrokiarekin?

B. Parte hartzen al dut gure seme-alaben katekesi-lanean? Hartzen al dut horretako astirik 
eta tartetik? Aztertzen al ditugu edukiak, metodologiak, planifikazioak? Hartzen al dugu 
prestakuntzarik seme-alabei katekesian lagun egin ahal izateko?

C. Guraso garen aldetik, garrantzitsua iruditzen al zait Elizak guri lagun egitea gure seme-alaben 
fede-heziketan eta geure fede-bizitzan? Zer uste dut eman diezadakeela niri eliz elkarteak, 
parrokiak, elizbarrutiak? Eta nik zer eman diezaioket neure parrokiari? Eta Elizan, eliz elkarteari?

D. Ba al dugu elkarrizketarako gunerik Elizan, geure parrokian? Entzuten digutela esango al 
genuke? Eta ba al dakigu besteei entzuten?

Zenbait galdera, sinodaltasunaz
gogoeta egiteko:

Zeure aurrean gaituzu, oi Espiritu Santu, 
zure izenean bilduak. 
Zu zaitugu zinezko gidari. 
Zatozkigu, 
sendo gaitzazu, 
sartu gure bihotzean. 
Erakuts iezaguzu bidea, 
adierazi nola iritsi helburura. 
Ez utzi bidea gal dezagun, 
ahulak eta bekatariak baikara. 
Ez utzi gure ezjakintasunak okerbidetik eraman 
gaitzan. 

Egiguzu argi, bereizmena zuzen egin dezagun, 
gure jarduera ez dezaten 
aurreiritziek eta burutapen hutsalek kutsatu. 
Egizu Zugan bat izan gaitezela, 
egiaren eta justiziaren bidetik alden ez gaitezen, 
baizik eta lurrean bizi garen bitartean 
betiko bizia iristen ahalegin gaitezen. 
Hauxe eskatzen dizugu, 
nonahi eta beti Aitarekin eta Semearekin 
ari zaren Espiritu horri, gizaldi eta gizaldietan. 
Amen.

SINODORAKO OTOITZA

SÍV\.odoa 
202:1-
2023 

SÍV\odo-erako e(i:zareV\ a(de 
e/kartasull\a I pavtaidet;z.a I W\Ísioa 
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LEHENENGO BILERA EGITEKO URRATSAK 

1. Adieraz beza animatzaileak laburki zer den Sinodoa.
Ikus liburuxka honetako 3. orrialdeetan Sinodoaz datorren azalpena

2. Egin dezagun une batez otoitz elkarrekin.

- Jar gaitezen Jainkoaren aurrean. Horretako, Espiritu Santuari abes diezaiokegu (edota 
entzun) kanturen bat. 

- Entzun dezagun Jainkoaren Hitza: Eg 2,1-4.14-19

- Une batez, egin beza isilik nork bere baitan otoitz.

- Adieraz diezaiogun elkarri, hausnartu dugun testuak zer diotson bakoitzari.

3. Irakur dezagun, hausnartu eta geure artean hitz egin, Gotzainen Sinodoa prestatzeko 
Dokumentuko 9. puntua.

Testu hau, taldekidearen 1. fitxan dugu, liburuxka honen 21. orrialdean.

4. Erantzun diezaiegun ondoko galdera hauei:

- Zer egiten dugu “bidea elkarrekin ibiltzeko” geure taldean, parrokian, artziprestaldean, 
Elizbarrutian?

- Nola bizi dut eukaristiaren ospakuntza eta Jainkoaren Hitza elkarrekin entzutea? Zertan 
eragiten eta nola orientatzen gaituzte otoitzak eta ospakizun liturgikoak  “bidean elkarrekin 
ibiltze” horretan? 

5. Egin dezagun bereizmena elkarrekin
Une batez isilik, hausnar beza bakoitzak entzundakoa eta elkarrizketan azaldu dena.

Ondoren, egin dezagun elkarrekin bereizmena, denen artean erantzun bat aurkitzeko, talde 
osoaren iritzia jasoko duen erantzuna. Jaso beza arduradunak erantzun hori idatziz..

6. Bukatzeko, Gure Aita esan dezakegu. 

Bi bilera egin daiteke. Bilera horietarako gida 
bana eskaintzen dugu hemen. 

Animatzailea-

rentzako gida
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Jainkoaren Hitza: Eg 2, 1-4. 14-19
Pentekoste-eguna iritsi zenean, toki berean 
bildurik zeuden guztiak. Bat-batean, haize-
boladarena bezalako burrunba etorri zen 
zerutik eta beraiek zeuden toki guztian durundi 
egin zuen. Orduan, suzko mihiak bezalako 
batzuk ikusi zituzten, bakoitzaren gainean bana 
kokatzen. Denak Espiritu Santuaz bete ziren 
eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi, bakoitza 
Espirituak eragiten zion eran. 
Orduan, Pedrok, hamaika apostoluen artean 
zutik, honela hitz egin zien: “Juduok eta 
Jerusalemen zaudeten guztiok: entzun arretaz 
nire hitzak, otoi, hemen gertatzen denaz ongi 
jabe zaitezten. Hauek ez daude edanda, zuek 
uste bezala, goizeko bederatziak besterik ez 
baitira oraindik. Ez, baizik eta Joel profetak esan 
zuena ari da hemen gertatzen:
‘Hau dio Jainkoak: Azken egunetan 
neure espiritua isuriko diet gizaki guztiei. 
Zuen seme-alaben profetizatu egingo dute, 
zuen gazteek ikuskariak izango, 
zuen zaharrek ametsak egingo. 
Neure morroi eta mirabeei ere 
neure espiritua isuriko diet egun haietan 
eta profetizatu egingo dute. 
Gauza harrigarriak egingo ditut goian, zeruan, 
eta mirariak behean, lurrean: 
odola eta sua eta ke-lainoa’.

Gotzainen Sinodoa prestatzeko Doku-
mentua. 9. puntua 
“Bide nagusia da Elizarentzat sinodaltasuna, 
Espirituaren eraginez eta Hitza entzunez 
eraberritzera deitua baita Eliza. Elizak eta 
erakundeek, hartu duten misioaren mailari 
dagokion erako etorkizuna, beste era bateko 
etorkizuna, imajinatzeko ahalmena izan nahi 
badute, praktikan jartzea erabaki beharko dute 
entzute, elkarrizketa egite eta bereizmena 
elkarrekin egite prozesua, denek eta bakoitzak 
parte hartu eta beretik jarri ahal dezan. Aldi 
berean, “bidea elkarrekin ibiltze” hori zeinu 
profetikoa da gizadiarentzat, gizadiak ere proiektu 
partekatuaren beharra baitu, denen ongia 
lortzeko. Elkartasunean eta senidetasunean 
bizitzeko gauza baldin bada, parte hartzen eta 
subsidiario izaten jakiten badu, Eliza behartsuen 
eta azken daudenen ondoan jarriko da eta 
halakoen ahots izango.
“Bidea elkarrekin ibiltze” hori lortzeko, Espirituak 
hezi behar gaitu mentalitate zinez sinodala izan 
dezagun, bihotz-berritzeari ausarki eta bihotz 
askez ekiteko, hori gabe ezinezkoa izango baita 
«Elizaren etengabeko eraberritze-prozesua 
egitea, nahiz eta horrexen beharrean dagoen 
Eliza, giza erakundea eta lurreko erakunde ere 
badenez». (UR, 6. zk; ik. EG, 26 zk).” 

Erantzun diezaiegun ondoko galdera 
hauei:
- Zer egiten dugu “bidea elkarrekin ibiltzeko” 

geure taldean, parrokian, artziprestaldean, 
Elizbarrutian?

- Nola bizi dut eukaristiaren ospakuntza 
eta Jainkoaren Hitza elkarrekin entzutea? 
Zertan eragiten eta nola orientatzen 
gaituzte otoitzak eta ospakizun liturgikoak  
“bidean elkarrekin ibiltze” horretan? 

1
fitxa
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1. Adieraz beza animatzaileak Sinodoan lantzekoa den gaia.
Sinodo honek hau planteatzen digu: nola ibili bidean elkarrekin hiru gako hauek kontuan izanik: 
elkartasuna, partaidetza eta misioa.

- Elkartasuna: Sinesmen bat bera oinarri delarik, Jainkoak bere Herria biltzen du, Jesu 
Kristok egindako itunaren bidez. Kristok adiskidetzen gaitu Aitarekin eta elkartzen gaitu gu 
Espiritu Santuaren egitez. Gutako bakoitzak du bere tokia eta eginkizuna Jainkoak bere 
Herriari egiten dion deiaz bereizmena egitean eta dei horri erantzutean.

- Partaidetza: Sinodo-erako Eliza baitan, elkartekideak, ezberdinak eta askeak izanik 
ere, denak gara deituak otoitz egitera, entzutera, aztertzera, elkarrizketa eta bereizmena 
egitera eta aholku ematera erabaki pastoralak hartu behar direnean, Jainkoaren nahiaren 
araberakoak izan daitezen ahalik eta gehien.

- Misioa: Ebanjelioa hots egiteko da Eliza. Sinodo-eran biziz gero, emankorrago izango da 
munduan egin behar duen ebanjelizatze-lana, eta orantza edo legamia bezalakoa izango 
da, Jainkoaren Erreinua etor dadin mundua prestatuz.

2. Egin dezagun une batez otoitz elkarrekin.
- Jar gaitezen Jainkoaren aurrean. Horretako, Espiritu Santuari abes diezaiokegu (edota 

entzun) kanturen bat. 

- Entzun dezagun Jainkoaren Hitza: 1 Ko 12, 4-11

- Une batez, egin beza isilik nork bere baitan otoitz.

- Adieraz diezaiogun elkarri, hausnartu dugun testuan zer diotson Jainkoak bakoitzari.

3. Irakur dezagun, hausnartu eta geure artean hitz egin, Gotzainen Sinodoa prestatzeko 
Dokumentuko 15. puntua.
Testu hau, taldekidearen 2. fitxan dugu, liburuxka honen 23. orrialdean.

4. Erantzun diezaiegun ondoko galdera hauei:
- Zein pauso ematera deitzen gaitu Espirituak sinodaltasunean hazteko? ¿Zein  urrats egin 

behar genuke geure parrokian? Eta artziprestaldean? Eta  Elizbarrutian?

- Zer egin dezakegu elkarri laguntzeko geure misioa ahalik eta gogotsuen betetzen 
(prestakuntzan, partekatzean, ospakuntzan…)?

5. Egin dezagun bereizmena elkarrekin
Une batez isilik, hausnar beza bakoitzak entzundakoa eta elkarrizketan azaldu dena.
Ondoren, egin dezagun elkarrekin bereizmena, denen artean erantzun bat aurkitzeko, talde 
osoaren iritzia jasoko duen erantzuna. Jaso beza arduradunak erantzun hori idatziz..

6. Bukatzeko, Gure Aita esan dezakegu. 

BIGARREN BILERA EGITEKO 
URRATSAK

Animatzailea-

rentzako gida
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Jainkoaren Hitza: 1 Ko 12, 4-11
Era askotakoak dira dohainak, baina Espiritua 
bat bakarra; era askotakoak zerbitzuak, baina 
Jauna bat bakarra; era askotakoak egintzak, 
baina Jainkoa bat bakarra, guztiengan guztia 
egiten duena. Bakoitzari denen onerako ematen 
dizkio Jainkoak Espirituaren dohainak. Honela, 
bati jakinduriaz hitz egitea ematen dio Jainkoak 
Espirituaren bidez; beste bati, Espiritu beraren 
arabera, ezagueraz hitz egitea; bati, Espirituaren 
egitez, sinesmen-dohaina ematen dio; beste 
bati, sendaketak egiteko dohaina; bati mirariak 
egiteko ahalmena; beste bati Jainkoaren izenean 
hitz egitea; bati espiritu faltsua eta benetakoa 
bereiztea; besteari hizketa arrotzez mintzatzea, 
eta beste bati hizketa horren esanahia adieraztea. 
Hori guztia, ordea, Espiritu batek berak egiten 
du, bere dohainak nahi duen bezala bakoitzari 
emanez.

Gotzainen Sinodoa prestatzeko Doku-
mentua. 15. puntua 
“Denok gaude bide honi ekitera deituak. 
Horrek esan nahi du Eliza sinodala zer den eta 
nola egiten den ikasten saiatu behar dugula. 
Eliza sinodal horretan «bakoitzak du zerbait 
ikasi beharra. Fededun herriak, Apezpikuen 
Kolegioak, Erromako Apezpikuak: denok elkarri 
entzunez eta denok Espiritu Santuari entzunez, 
“egiaren Espiritua baita”  (Jn 14,17), Berak “Elizei 
esaten diena” (Ap 2,7) jakiteko» (19). Erromako 
Apezpikuak, Elizaren batasunaren hastapen eta 

oinarri delarik, Apezpiku guztiei eta Eliza partikular 
orori, hauetan eta hauengandik abiaturik baita 
Eliza katolikoa, bat eta bakarra (ik. LG, 23. zk), 
eskatu die sar daitezela konfiantzaz eta ausarki 
sinodaltasun-bidean. “Bidea elkarrekin ibiltze” 
honetan, Espirituari eskatu behar diogu lagun 
diezagula ikusten elkartasuna, dohain, karisma 
eta zerbitzu ezberdinak batean bilduz, misiorako 
dela: Eliza sinodala “kanpora ateratzen den” 
Eliza da, Eliza misiolaria, «ateak irekiak dituena» 
(EG, 46. zk). Berekin du honek, gainerako Eliza 
eta kristau-elkarteekin harremanak sakontzeko 
deia, Bataio bakarrak elkartzen baikaitu horiekin. 
“Bidea elkarrekin ibiltze” horren ikuspegia 
zabalagoa ere bada, gizadi osoa hartzen baitu, 
zeren   «gizon-emakumeen poz eta itxaropenak, 
tristura eta larritasunak» (GS, 1. zk) geure 
baititugu. Eliza sinodala zeinu profetikoa da 
batez ere nazioen komunitatearentzat, ez baita 
gauza proiektu partekatua proposatzeko, denen 
ongia lortze aldera: sinodo-eran jokatzea du gaur 
egun Elizak «salbamen-sakramentu unibertsal» 
(LG, 48. zk), izateko eta «Jainkoarekin estu-
estu batzearen eta gizadi osoaren batasunaren 
ezaugarri eta tresna». (LG, 1. zk) izateko erarik 
argiena.”

Erantzun diezaiegun ondoko galdera 
hauei:
- Zein pauso ematera deitzen gaitu Espirituak 

sinodaltasunean hazteko? ¿Zein  urrats 
egin behar genuke geure parrokian? Eta 
artziprestaldean? Eta  Elizbarrutian?

- Zer egin dezakegu elkarri laguntzeko 
geure misioa ahalik eta gogotsuen 
betetzen (prestakuntzan, partekatzean, 
ospakuntzan…)?

2
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1. Sinodoaz sarrera.

Ikus liburuxka honetako … orrialdeetan Sinodoaz datorren azalpena
Pertsona guztien parte hartzea eta guztiekin egindako elkarrizketa lortu nahi du Sinodoak. 
Prozesu honetan ezin zaizkigu ahaztu behartsuak gaixoak eta baztertuak. 

2. “Bidea elkarrekin ibiltzeak” zer esan nahi duen ikusiko, hizketatuko eta hausnartuko 
dugu, galdera batzuk eginez, elkarrizketa ahalbidetzeko. 
“Bidea elkarrekin ibiltzea” esaten dugunean, askotan ez ditugu behartsuak, gaixoak eta baztertuak 
bide horretan ikusten. Ez diegu parte hartzerik eskaintzen parroki elkartearen bizitzan eta jardueran. 
Haien zerbitzura egon behar dugula iruditzen zaigu eta haien behar materialei erantzun, baina ez 
dugu aintzat hartzen halakoek duten gaitasuna edota izan dezaketen protagonismoa gizartean 
eta, zehazki, gure Elizan. Sinodoak eta Frantzisko aita santuak senide izanez bizitzera etengabe 
egiten digun deiak honako galdera hauek eginarazten digute: Non dira pertsona behartsuak, 
gaixoak...? Hitz egiten al dugu halakoekin? Saiatzen al gara kristau-elkartean horiek ere ekile 
izan daitezen? Non da zure anaia? Galdetzen du Jainkoak Hasiera liburuan (Has 4,9). 
Fratelli tutti entziklika laburbiltzen duen bideoa ikus dezakegu, aurrena: https://www.youtube.
com/watch?v=dWL_MX64peU
Gero, ondoko galdera hauek erantzun diezaiekegu, Sinodorako bide honetan gogoeta egiten 
lagun baitiezagukete taldekooi eta kristau-elkarte osoari: 

3. Egin dezagun zeinu sinodala 
Agian, gogoeta honek lagunduko digu zein pauso eman ikusten, gure auzoetan beharrean edota 
baztertuak dauden pertsonek prozesu honetan bere izan dezaten. 
Honako zeinu sinboliko eta esanahitsua egin dezakegu: itsatsi kartulina batean zenbait pertsonaren 
izenak eta aurpegiak, eta jarri bilduak gaudenon erdian, nahiz batzarrean nahiz ospakuntzan, hau 
da, elkartearen bizitzaren erdigunean. Agian, halako batean izen eta aurpegi horiek bizirik izango 
ditugu geure artean, eta ez dugu paperean itsatsiz aipatu beharko. Etorkizuneko Elizarentzat oso 
garrantzitsua da halakoak berekin aurrez aurre dituela ikustea. 

 4. Egin dezagun otoitz elkarrekin eta abes dezagun ozenki… ¡¡¡Sopla¡¡¡  (Haize eman) 
(25. or.)

Espirituari buruzko kantua: 
Sopla Señor  (Haize eman) https://youtu.be/bzSJL88cqIo 

Animatzailea-

rentzako gida
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Bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=dWL_MX64peU      

“Bidea elkarrekin ibiltzeak” zer esan nahi duen ikusiko, hizketatuko eta hausnartuko 
dugu, galdera batzuk eginez, elkarrizketa ahalbidetzeko. 

- Gonbidatzen al ditugu beharrean dauden pertsonak bidea elkarrekin ibiltzera, elizkide 
garenez gero? Esan al dezakegu parrokiaren bizitzan protagonista direla? 

- Zein pauso eman behar genuke, beharrean dauden pertsonek ibilbide sinodal honetan 
parte hartzeko egokiera izan dezaten? 

- Ebanjelioko mezuan erdigunean daudela diogu eta, horregatik, Elizaren erdigunean ere 
egon behar luketela, baina entzuten al diegu inon? Adieraz al dezakete inon beren iritzia? 
Non azal ditzakete beren bizi-esperientziak? Non ospatzen dugu halakoekin esperantza 
edota bizi ahal izatea bera?  

- Zein baliabide erabil dezakegu pauso horiek emateko, halakoen parte hartzea ahalbideratzeko 
eta elizkide direla aitortzeko?  

Egin dezagun otoitz elkarrekin eta abes dezagun ozenki… ¡¡¡Sopla¡¡¡  (Haize eman) 
Haize eman, Jauna, haize eta berritu nazazu.
Haize eman, Jauna, laztandu Zuk nire sentimenduak
Ta zure Espirituak eragin diezadala,
Haize eman, Jauna, zure hitzak gida nazan beti.
Begira zeure onginahiz, ta bedeinka senideak.
Zure enborrean nahi nuke txertatua beti bizi,
Zure hitzak argitua, Espirituak hartua.
Haize eman, Jauna, agertu zeure bihotz on handia
Ahula naiz, Jauna, baina izan nakizula leial,
Bildu nazazu zeure arnasaz,
Berri nazazu zeure argiaz.
Haize eman, Jauna, haize eman.

Haize eman, Jauna, arren, geldi zaitez nire baitan,
Zeren zure maitasunak baretu bainazake ni.
Haize eman, Jauna, indartsu, eta ingura nazazu.
Eraberritu nazazu Espirituaren ufaz.
Eror naiteke ni, baina egin nazazu Zuk leial.
Haize eman, Jauna, nik tristura gaindi dezadan. 

Haize eman, Jauna, agertu zeure bihotz on handia
Ahula naiz, Jauna, baina izan nakizula leial,
Haize eman iezadazu, beldurra gaindi dezadan.
Zu gabe galdua bainaiz, zure argi gabe itsu.
Haiz eman, Jauna, haize, murgil nazazu Zeuregan.
Zure zerbitzuan bizi nahi nuke gizartean.
Har ezazu ni naizena eta nik dudan guztia,
Akatsak eta nekeak, eta eralda nazazu.
Haize eman, Jauna, haize, eta ingura nazazu,

Egokiera ederra dugu oraingo hau Elizan bidean 
elkarrekin nola gabiltzan aztertzeko eta kristau-
elkartearen gogoetetan, elkarketetan, erabakiak 
hartzean, ospakuntzetan beharrean dauden 
pertsonei parte hartzeko modua eskaintzen 
diegun ala ez  ikusteko. Zalantza baizik ez 
duen gizarteko giro honetan, itxaropena pizteko 
eginkizuna du kristau-elkarteak, harrera-guneak 
antolatzekoa, giza eskubideak defendatzekoa.

fitxa
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Sinodaltasunaz Gotzainek egitekoa duten Sinodoa prestatzeko elizbarrutian egiten ari 
garen epealdian erroketako bat hauxe da: Elizaz kanpo bizi diren pertsonak elkarrizketara 
biltzea. Egiazko kontsulta izan dadin nahi da, ez nolanahi egina, baizik eta era zabalean eta 
denak onartuz egina, urrutiratuak gonbidatuz eta halakoengana iristeko moduak bilatuz. Ez 
zaizkigu beraiek beren kabuz etorriko. Homilietan edota parroki orrietan gonbidapena egite 
hutsez ez gara horiengana iritsiko. Halakoak dabiltzan tokietara joan beharra dago, aurrez 
aurreko elkarrizketa egiteko prest egongo liratekeen fededunekin, parrokietan nahiz kontseilu 
presbiteraletan nahiz taldeetan landuko diren galdeketak eta planteamenduak ez, baizik beste 
batzuk eramanez.. 

Horregatik, parrokiako pastoralean ari ez den edota urrutiratuak dagoen pertsonaren batekin 
nahiz batzuekin elkarrizketa izatea proposatzen dugu. Honako galdera hauek lagun diezagukete 
horretan: 

Bukatzeko, parte hartu duten pertsonei eskerrona ager diezaiekegu, honelatsu: 

Eskerrik asko elkarketa honetan izateagatik,
lasai entzun eta begirunez hitz egin ahal izan dugulako,
eskerrik asko elkar aberastu dugulako,
zubiak eraikitzen saiatu garelako
eta elkarrengana gerturatu eta aurrez aurre egon ahal izan dugulako. 

1. Zure ustez, Elizak entzuten al die elizkide ez direnei 
eta ba al du elkarrizketarik halakoekin?

2. Zergatik da garrantzitsu Elizak pertsona urrutiratuekin 
hitz egitea?

3. Zein ekarpen egin diezaiokete Elizari pertsona 
urrutiratuek? Eta Elizak halakoei?

4. Zer kritikatuko zenuke gehien Elizari begira? Eta zer 
balioztatuko zenuke gehien? 

5. Izan al duzu Elizari buruz esperientzia nabarmenik? 
Baikorra? Ezkorra?

6. Zein da Elizak duen erronkarik handiena? 

7. Zer iruditu zaizu Eliza eta pertsona urrutiratuen artean 
egin dugun elkarketa hau? Nola sentitu duzu zeure 
buruz elkarketa honetan? 

Animatzailea-

rentzako gida

1 



Sínodo-erako lan kuadernoa

Urrutiratuentzat

271 



 Sinodoaren elizbarrutiko Fasearen kronograma 
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