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Partaideei ondo etorria adierazo. Geure burua aurkeztu.
Berbaldia sinodo-senaren haritik, «Sinodo-seneko Eleizaren alde: alkartasuna,
partaidetza eta misinoa». Garizuma-aldi honetan, geure alkarte izatean sakondu
egin gura dogu, «Bat gara. Alkarregaz bide eginez». Lehenengo berbaldia,
partaidetzan arreta jarriz.

 

GARIZUMA-ALDIA: bizitza Jesusen erara aldatzeko bide
egitea, alkarregaz “paseatzeko”, nork bere burua
besteari zabaltzeko deia. Bihotz-barritzeko deia da,
nork bere buruaren barrualdera begiratzeko deia,
askotariko alderdietan (familian, lanean, alkartean)
alkartearen barrualdera begiratzeko deia.
Hamar minutuko berbaldia entzungo dogu eta
erdialdean geldialdia egingo dogu gogoeta-otoitz
egiteko.
Ondoren, bakarkako lana etorriko da eta, azkenik,
taldean alkarrizketan jardungo dogu.

Pentsatu zure alkartean, zure familian, zure parrokian, zure alkarte erlijiosoan,
eleizan, talderen batean… Beharbada hainbat zarie, baleiteke asko izatea, baina
benetan, gorputz bera Kristorengan. Eta gorputz horren atal bakotxak besteentzat
balio dau, alkarregaz funtzionatu ahal izateko. Bakotxak bere doeak ditu, besteen
doeetatik desbardinak, Jainkoak gutako bakotxa bakar, desbardin, funtsezko egin
dau-eta.

Batzuk sentiberago dira; badira hausnartu eta arazo sakonei konponbideak
aurkitzeko gauza diranak; batzuk bidegabekeriaren astindua sentitu eta ahots
profetiko bihurtzen dira; beste batzuk gaitasun handiagoa dabe fedea helarazoteko;
badira alkartearen bihotzean dagozanak eta kanpoaldeetara joaten diranak; batzuk
entzuten dakie eta besteek hitz egiten. Eta zuk? Zeuk be izango dozu zeure
gaitasuna, talentua, misinoa. Baina, begira, edozein izanda be, egizu benetan,
sakontasunez, irrikaz. Zure maitasuna ez daitela gerrurrezkoa izan. Borrokatu txar
guztiaren aurka, apurtzen edo banatzen dauan guztiaren aurka, eta ahalegindu ona
zabaltzen munduan, bizitzan, zure bidean. 

Maitasunez hartu ingurukoak, eta itzi besteei zeu zaintzen, baina saiatu besteak
zeure burua baino gehiago maitatzen. Ez deskuidatu dagokizun egitekoan. Eta
zaindu zure barruko bizitza, espiritua su izan daiten zuregan. Zerbitzatu Jainkoa
zeure bizizagaz. Itxaropenak pozik irauten lagundu deizula. Zure zerumugan
arazorik egon ezkero, konfiantza izan eta sendo iraun. Sarritan otoitz egin, ahaztu
barik. Lagundu ezer ez daukienei. Onartu zure denpora, hitza, eremua behar
dabenak. Norbaitek kritikatzen bazaitu, bedeinkatuz erantzun eta ez kritikatuz.
Ospatu barre egiten dabenen poza eta bat egin negarrez dagozanen atsekabeagaz.
Batzuk ez hartu bestea baino hobeto. Eta ez bilatu besteak baino hobeto sentitzea.
Alderantziz, pertsona apala zian.
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i. HARRERA ETA AURKEZPENA

2. OTOITZA, “PAULOREN GOGOETAK”

adaptación de Rm 12,5-16, rezando voy.org 

https://www.rezandovoy.org/textos7q=comunidad
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Partaidetzari buruzko bideoa ikusiko dogu
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Bideo “online” ikusi daikegu, lokalean internetera konektatzeko aukerarik badogu,
edo aurretik jatsi daiteke ordenagailura eta gero erreproduzitu, nahiz eta
internetera konexinorik ez izan. Kasu bietan, www.bizkeliza.org webean “bideoa
jatsi” botoia “sakatzen dogunean”, ekipoan gordeko da.

3. GARIZUMA-ALDIKO BERBALDIA

Xabier eleizbarrutiko abade moderatzailea Zornotzan. Mila San Inazio pastoral
barrutiko kidea. Nagore Euskalerriko Eskautak Bizkaia mobimentukoa. Ana Rosa
Zornotzako alkarteko kidea. Amaia Autonomia-Indautxu pastoral barrutiko kidea.
Marili Galdakao pastoral barrutikoa. Tomi Alde Zaharra pastoral barrutikoa. Teresa
Autonomia-Indautxu pastoral barrutikoa.

Bideoa ikusteko

4. BAKARKA HAUSNARTZEKO ETA TALDEAN ALKARRIZKETAN JARDUTEKO GAIAK

Galderez baliatuz, bakarka gogoeta egiteko astia emongo deutsegu eta gero ideiak
batera jarri eta alkarrizketan jardungo dogu taldean.

I. zatia. Galaziarrei 3, 23-29 pasartea irakurri eta hausnartu. 28. txatala
nabarmenduko dogu:

«Ez da behin honezkero diferentziarik judeguaren eta judegu ez danaren artean,

esklaboaren eta librearen artean, gizonezkoaren eta emakumezkoaren artean, ze,

zuok guztiok bat zarie Kristo Jesusengan» gal 3, 28

 
Bateoaren bidez, danon ardura da Eleizaren jardunbidea. Galdetu deiogun
geure buruari…

Ze talentu eta gaitasun jarri neike nire alkartearen esanetara?
Ze egiteko daukat alkartean?

Abade, profeta eta errege izatea, gure Eleizako ardurakidetasun-organoetan
partaide izateko deia da. Galdetu deiogun geure buruari…

Eta nik, zelan parte hartzen dot?
Ze urrats, bide… zaindu behar dogu norbanakook/alkarteak,
partaidetza eta ardurakidetasunean hazi ahal izateko?

II. zatia. Gotzainaren Pastoral Idazkia 2022ko Garizuma-aldirako

Geure buruari galdetuko deutsagu…

“Gure lekuko alkarteak sendotu eta Eleizbarrutiko kide sentitu gura dogu, ez amesten dogun

Eleizbarrutiko kide, existitzen dan eta federa esnatu gaituan eleizbarrutiko kide baino. Ikasi

daigun onartzen, bere ahuleziak onartu eta maitatzen, Kristo, gaur, beti lez, ahulezian ezagutu,

bizi eta sentituko dogula ulertuz”. 

· Zelan gainditu neike kexazko jarrera, Eleizan eta handik kanpo
proposamenezko jarrera erakusteko?
Zer egin beharko geunke edo egiteari itzi, gure alkarteak sendotzeko?

http://www.bizkeliza.org/
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Abiatzea, batez be, norbere baitatik urtetea da.

Geure buruaren baitan 

giltzapetu gura gaituan 

norberekoikeriaren koraza apurtzea.
 

Abiatzea, norbere buruaren inguruan, 

geure burua munduaren eta bizitzaren erdigunea balitz lez,

bueltak emoteari iztea da.

Abiatzea, gure mundu txiki honen 

arazoen zirkuluan 

harrapatzen ez iztea da.

edozein izanda be euren garrantzia, 

gizadia handiagoa da.
 

eta gizadia zerbitzatu behar dogu.

Abiatzea ez da kilometroak eta kilometroak egitea,

itsasoak zeharkatzea,

edo egundoko abiadura hartzea.

Batez be, besteei zabaltzea da,

geure burua agerian jartea, besteen bila jotea.

Nork bere burua beste ideia batzuetara zabaltzea,

baita gure ideien aurka dagozanetara be.
 

Ibiltari onaren tankera izatea da.
 

helder Cámara, pastoral sj
 

 

5. ESKER ONA ETA AMAIERA

Esker ona adierazo partaideei.
Pazkora garoazan Garizuma-aldian “bide egin” eta paseatzen jarraitzeko dei
egin. Etxean jarraitu daikegu hausnartzen eta otoitz egiten.
Eskerrak emongo deutsaguz Jainkoari batzarragaitik eta batera esango dogu…

https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/148-partir-en-camino
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