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GARRANTZIA
duena partekatu



ZER PARTEKATZEN DUT GAINERAKOEKIN?

oTOITZAK

Txikienentzako, gaur hausnartzea eragiten duen, duela 30 urte baino gehiagoko istoriotxo* bat.

*Munduko gosearen kontrako kanpainako buletina. 54 zb 
(URTARRILA 1981).

Otsailaren 18a: 
Garizumako 1. Igandea

Jesus Jauna, 
tentatzen digute guri ere.
Garrantzitsuenak izatea 
gustatuko litzaiguke, gauza asko
izatea, dirudiguna egitea beti.
Erakutsi iezaguzu soilak izatera,
pertsonak gauzak baino gehiago
balioestera, ez dutenekin
partekatzera eta,
adiskidetasunaren poztasuna
aurkitzera.

Amen.

Otsailaren 25a: 
Garizumako 2. Igandea

Jesus maitea, 
Jainkoaren Semea zarela badakigu,
betirako geratu zarela gurekin.
Zurekin egoten zoriontsu sentitzen
gara. Zuk gu beti gonbidatzen
gaituzu zure mahaira, guztiok
batera, komunitatean. Kalera irten
nahi dugu, parkera eta guztion
lagunak izan. Y gainerakoak zuk
ematen diguzun maitasun horrekin
berarekin zaindu. 

Amen.

Martxoaren 4a:Martxoaren 4a:
Garizumako 3. Igandea

Otoiztea zu entzutea da, Aita. 
Bizitza ematerakoan hitz egiten
didazu, maitasuna ematerakoan eta
pertsona hobea egitean. Etengabe
hitz egiten didazu hainbeste
pertsonaren bidez, eta ni bezala
duintasunik gabeko baldintzetan
bizi diren umeen bidez. Zure hitzek
nire bihotza alda dezatela eta
mundua aldatzeko beste batzuekin
bat egin dezadan.
Erakutsi iezadazu
zu entzuten.
Amen.

Bazen behin txokolatea izugarri maite zuten lehoi talde bat eta kantitate
handietan jaten zutena. Bilgarriko aluminiozko papera ere jan ezin
zutenez gero, gordetzen zuten lur urrunetan bizi ziren lehoi behartsuei
bidaltzeko. Lan ona egiten zutela pentsatzen zuten eta pozik zeuden.

Bai... hobea izango litzateke, 
-baieztatu zuen lehoi 
jakintsuak- baina 
oraindik hau asko 
urrunduko litzateke 
Berri Onetik, txokolatea 
oraindik luxua da lehoientzat eta.
Zer da orduan maitasuna, lagun
lehoia?, galdetu zuen pelikanoak.

Lehoia 
pentsakor geratu 
zen eta haren 
atzean zuhaitz 
batean zegoen 
idazkuna seinalatu 
zuen. Jartzen 
duenari 
begiratzen dio: 

Eta orain, pelikano jauna,
galdetzen dizut: Mundua
eraldatzen duen
maitasuna hau da?

Oh ez, lehoi jauna, 
hobea izango litzateke
lehoiek txokolatea 
eman zezatela!

... GOSE DIRENEKIN  
PARTEKATUKO DUZU 
ZURE OGIA... ETA EZ 
DUZU ZURE ANAIA 
ZUGANDIK URRUNDUKO



Martxoaren 11: 
Garizumako 4. Igandea

Martxoaren 18a: 
Garizumako 5. Igandea

Jauna, 
eskerrak ematen dizkizugu
bakeagatik lan egiten duten
pertsonengatik eta mundu
zoriontsuagoa eraikitzen
dutenengatik. Jauna, benetan maite
denean, zailtasunak errazagoak
dira eramaten, bidegabekeriek
atzera egiten dute eta borrokak
bukatzen dira. Maitatzen eta
irribarre egiten erakuts iezaguzu,
itxaropena guztien
eta bakoitzaren
bihotzean lora
dadin. 

Amen.

Martxoaren 25a: 
Erramu-igandea

Jesus Maisua, 
ez naiz ni izan zu aukeratu zaituena,
zu izan zara nire izenagatik deitu
didana, Jerusalemerako bidea
zurekin parteka dezadan,. Zure
adiskidetasuna nire familiarekin
eta nire lagunekin partekatu nahi
dut. Gainerakoekin partekatuko
ditut zure hitzak eta niretzat
garrantzitsuak diren gauzak eta
beste ume batzuek behar
ditzaketenak.
Bizitza ematea
partekatzea
da. 
Amen.

Aita, 
orain elikagai hauek gozatuko
ditugula, bete gaitzazu esker onaren
espirituarekin lauda zaitzagun eta
eskerrak eman haiek partekatzean.
Zure presentziara ekartzen ditugu
janari hau gure mahaian egon 
dadin lan egin duten guztiak. 
Eta partekatzen erakuts diezagun
eskatzen dizugu inori ez dakion falta
beharrezkoa zoriontsu bizi izateko.
Bedeinkatua zaitezen eta laudatua,
orain eta behin betiko.

Amen.

Mahaiko bedeinkazioa:HITZ-IHESA

l Bedeinkatuak irekitzen diren _______________________

_______________ eta haiei laguntzeko: ______________

______ ekartzen duten ____________________ dira.
(Mezua Francisco aita santuaren mezua Behartsuen Munduko 2017 Jardunaldian). 

HARTZEA - ITXAROPENA - ESKUAK - BEHARTSUAK

l _____________________________-entzako dago, baina

____________________ ezin dute _______________:

_______________ inportatzen duena.

JAN - JANARIA - PARTEKATU - GUZTIAK

Testuak osatu beheko hitzekin. 

Gero komentatu itzazu zure
lagunekin, familiarekin edo
katekistarekin. 

Zer erakusten dizute?

Zatoz, Espiritu Santua! 
Lagun gaitzazu Jesus ezagutzen
bere benetako seme-alabak bezala
bizitzera erakuts gaitzan. Familian
maite eta laguntzen gara, eta inork
ez du beharrik pasatzen. Gure
“etxe komunean”, lurrean, gutxi
batzuk asko dugu eta askok ez dute
nahikoa bizitzeko, goseaz hiltzen
dira. Guztiak familia bezala
tratatzea nahi dugu, eta natura,
gure etxea dena, zaindu.
Amen.



Kristau Heziketako material gehiago: manosunidas.org/manoscreyentes

Maly deitzen naiz, loratzea esan nahi du, eta Kanbodiako
iparraldean bizi naiz. Nire herria ederra da, oso natura politarekin
eta baliabide naturaletan ugaria, baina oso gerra luzea pasatu
dugu, jende asko hil da eta nire herrialdea txirotu du. Pertsona
gehienak  landan bizi gara eta gure gurasoak eta nekazariak dira;
batez ere arroza, gure janari gogokoena dena, lantzen dute. 
Klima-aldaketagatik, azken urteetan lehorte larria, uholde-euri
sasoiak eta uholde sendoak daude eta ez dugu elikagairik lortzen
jateko. Erakunde kanbodiar bati eta Manos Unidas-i esker, gure
familiak lehortearekin erresistentziadun arroza lantzen, fruta-
arbolak landatzen, ureztatzen eta ongarri organikoak erabiltzen
ikasten ari dira, eta elikagai onak ditugu jan ahal izateko.

Solidaritate-istorioak

Nire istorioa kontatu nahi dizuet. Liwa-Kashi,
“Udaberri-Ilargia”, naiz Waüpijiwi etniako naiz;
Kolonbian bizi naiz, Amazonas ibaitik hurbil, Hego
Amerikako leku zoragarri bat. Nire herria bilketa,
ehiza eta arrantzatik bizi da. Aldi bakoitzean lurralde
gutxiago utzi digutenez gero, lurra landu eta
animaliak hazi behar ditugu jan ahal izateko. Klaretar
Korporazio baten eta Manos Unidas-en kolaborazioari
esker, nire komunitatea bere eskubideak ikasten ari
da babesteko eta ez desagertzeko; duinki bizi izatea
baimentzen diguten nekazaritza-teknikak eta
abeltzaintza ekologikoa ere erakusten dizkigute.

Mozambike pertsona askok gosea pasatzen duten
herrialde ederra da non, elikatu gabeko dauden,
gaixotasun larriak dituzten eta lan egin edo ikasi ezin
dutenak. Najam naiz, nire izenak “izar bat” esan nahi
du eta Mieze-n bizi naiz, herrialdeko iparrera. Gure
etxeak adobeko eta kanaberako espazio bakarrekoak
dira; ez dugu ur berorik ez elektrizitaterik. Gure
gurasoek nekazaritza lantzen dute, baina oso zaila da
ureztatzerako ura eta ezaguera teknikoak falta
dituztelako. Manos Unidas-ek gure eskolarekin
lagundu du baratze baten eraikuntzan eta
ikasleentzako eta senide nekazarientzako heziketa
planean.
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Kolonbia: 
nekazaritza eta abeltzaintza elologikoak.

Kanbodia:
arroz-laborantzak.

Mozambike:
eskola-baratzeak.


