ADISKIDE
ETA SENIDE
garizuma aldian 2021
14-16 urtekoentzat

AURKEZPENA
Kristauontzat, Jesusen atzetik jarraitu nahi dugunontzat garrantzitsua den Garizuma
aldian gaude, izan ere, jain handirako prestatzen dihardugu. Garizuma aldia, Jainkoak
bizitzarako egitasmo bezala amestu duena –bere bizia ere emateraino- gure artean egia
bihurtzen “saiatzeko” aldia da.
Aurten, ADISKIDE ETA SENIDE – COMUNIDADES ACOGEDORAS ekimena jarri da
martxan, Garizuma eta Pazko aldian gizarte, karitate eta misiolari konpromisoa era
berezian lantzeko asmoarekin. Planteamendu hau, Frantzisko Aita Santuak Fratelli tutti
entziklikan proposatzen digun gizarte senidetasun eta adiskidetasunerako deiak sendotzen
eta indartzen du.
Proposamen horren arabera, ahulezian daudenak, etorkinak, behartsuak, langabetuak,
bakarrik daudenak, gaixoak, baztertuak,… «hartu, babestu, sustatu eta integratu» egin
behar ditugu.

AZALPENA
Jarduera hau, ordubete eta erdi edo bi orduko saioan egiteko pentsatuta dago. Hiru zati ditu,
hain zuzen ere, ikusi, epaitu eta ekin aldiei dagozkienak.
** Talde bakoitzak ikusi aldiko jarduera bat, bi ala hirurak egin ditzake.
Lekuan lekuko taldeetara eta neska-mutikoengana egokituko dira jardunbideak.
Helburuak:
Etorkinen egoera ezagutu
Gazte etorkinen inguruan dituzten sineste eta pentsamenduez jabetu
Taldeari elkarte abegitsu izaten lagunduko dioten konpromiso txikiak hartu
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NOR DA NOR?

Zenbat jende bildu den kontuan hartuta, taldeak osatu. Partaide bakoitza erdian dauden
paperetako batean agertuko dan pertsona izango da. Zein pertsona den ikusi gabe, paperra
bekokian ipiniko du eta gainerako partaideek bakarrik ikusiko dute zein egokitu zaion. Gauza
bera egingo dute partaide guztiek. Sinonimoen bidez, nor diren asmatzen saiatuko dira

Partaideetako batek begirale lanak egingo
ditu eta taldekideek asmatu beharreko
pertsona hori definitzeko darabiltzaten
sinonimo edo izenondoez ohartuko da
(egokia litzateke idatziz jasotzea, gero
batera jartzeko):
MENA (Bakarrik iritsi den adin txikiko
atzerritarra)
JENA (Bakarrik iritsi den gazte
atzerritarra)
Pinc’a aqui
Emakume errefuxiatua
Gizon atzerritarra
Etorkina
Langabetua – bitartekorik ez duena
Bizilekurik gabekoa - eskalea

Bigarren
txanda
batean,
adin
txikiko/gaztea bere herrialdetik ihes egitera
bultza dezaketen arrazoiak erabil daitezke:
Dirua
Ikasketak
Bizi kalitatea
Gerra herrialdean
Gosea
Pobretasuna
Familiaren egoera

Nor naiz? Pertsona…
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ZURE USTEZ...

Migrazioen gaia dela-eta, neska-mutilek aldez aurretik zein ideia duten ikusi nahi da.
AURRETIKO GALDERAK… Galdera hauei ahalik eta bizkorren eta bakarka erantzun
behar diegu.
Bi taldetan banatuko dira. Taldeetako batean, galdera hauei erantzungo diete:

Sakatu ’emen
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Sakatu ’emen
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AURPEGIA / IZENA JARRI

Deskribatu berri ditugu egoeretako bat (etorkinak,
bizilekurik gabekoak, langabetuak…) bizi duten
pertsona ezagunak (gertukoak) gogora ditzatela.
Idatz dezatela kartulina zati batean gutxienez
pertsona horietako baten izena. Idatzi ondoren,
gorde
dezatela
kartulina
aste
santuan
berreskuratzeko.

Hasi aurretik, gogoeta egin eta etorkinei buruz duten irudia
idazteko eskatuko diegu.
Bi bideoak ikusiko ditugu:

JUZGAR

Auzobizi e‘itasmoaren aurkezpeneko
bideoaren zati bat ikusi.

Sakatu ’emen

Sakatu ’emen

Egunkarietako (1. eranskina - sakatu hemen deskargatzeko) hainbat izenburu ozen
irakurri eta banan-banan, aldeko edo aurkako jarrera har dezatela.
Iritziak argudiatu eta horien inguruan eztabaidan jardun.
Bideoak ikusi eta egunkarietako izenburuak
landu ondoren, batera jarri:
Zer gertatu zaigu deigarrien?
Zein irudi dugu orain etorkinez? Bat
ote dator aurretik genuen irudiarekin?
Nola hartzen ditugu pertsona horiek?
Erantzuten diegu beren beharrei?
Nola?
Zeri ezin diogu erantzun? Zergatik?
Zer egiten dugu errealitate horren
aurrean?
Zerdiosku Jesusek?

** Batera jartzeko une honetan,
elkarrizketan jardun dezakegu edo
buru edo bihotzera iristen zaigun
guztia marraztu egin daiteke… Era
batera
edo
bestera
irudika
dezatela eta taldean batera jarri.
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ERREALITATE HORI EBANJELIOAREN ARGITAN AZTERTU

Samariar onaren parabola (Lk 10, 25-37)

Orduan, lege-maisu batek jaiki eta azpikeriaz galdetu zion:

–Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko?
Jesusek esan zion:

–Zer dago idatzia Moisesen legean? Zer irakurtzen duzu?
Hark erantzun:

–Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo osoz, indar guztiz eta adimen guztiz. Eta
lagun hurkoa zeure burua bezala.

Jesusek erantzun zion:

–Ederki erantzun duzu. Bete hori eta bizia izango duzu.
Baina lege-maisuak, bere galdera bidezkoa zela adierazi nahirik, galdetu zion Jesusi:

–Eta nor da nire lagun hurkoa?
Jesusek erantzun zion:

–Behin batean, gizon bat zihoan Jerusalemetik behera Jerikorantz eta lapurren eskuetan erori zen;
zeuzkanak kendu eta, egurtu ondoren, alde egin zuten, erdi hilik utziz. Apaiz bat gertatu zen, hain

zuzen, bide hartan behera, eta, gizona ikustean, bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Gauza bera

egin zuen handik igaro zen tenpluko lebitar batek ere: ikustean, bidetik okertu eta aurrera jo

zuen.

Baina

bidaian

zen

samariar

bat

bertara

iritsi

eta,

hura

ikustean,

errukitu

egin

zitzaion.

Hurbildu eta zauriak lotu zizkion, olioz eta ardoz igurtzi ondoren; gero, bere asto gainean ezarri,

ostatura eraman eta bere ardurapean hartu zuen. Biharamunean, zilarrezko bi txanpon atera eta

ostalariari eman zizkion, esanez: «Zain ezazu eta, gehiago gastatzen baduzu, hurrena natorrenean

ordainduko dizut». Zure ustez, hirurotan zeinek jokatu zuen lagun hurko bezala lapurren esku

eroritako gizonarekin?

Lege-maisuak erantzun zion:

–Hartaz errukitu zenak.
Jesusek esan zion, orduan:

–Zoaz eta egin zuk ere beste horrenbeste.

Zer diosku Jesusek parabola honetan?
Guretzat, nor da lagun hurkoa?
Zer egingo genuke antzeko egoeran?
Zein sentipen sortu zaigu?
Nola sentitzen ote dira beraiek?
Zein ilusio eta aukera ikusten dugu honetan?
Zein zailtasun
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EKIN
Landutako guztia kontuan hartu eta guk ditugun aukerak ez dituzten pertsona horien
aurrean jarriko gara.
Zer ikasi dut saioan? Batera jarri
Zer egin dezaket egoera hau aldatzeko?
Zer egin dezakegu talde bezala egoera hau aldatzeko?

JUZGAR

** Egokia da hartzen diren konpromiso txiki horiek idatziz jasotzea, hurrengo batzarrean
ebaluatu ahal izateko.

Auzobizi e‘itasmoaren aurkezpeneko
bideoaren zati bat ikusi.

Sakatu ’emen

Sakatu ’emen

ACTUAR
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