
Katekesia:

n Haurrak n Nerabeak  
n Gazteak n Helduak

GARRANTZIA
DUENA PARTEKATU 

Heziketa Kristauko
Materialak

Katekista eta 
hezitzaileentzako gida

7 2
0

18

Borondatezko Barauko Eguna:
2018ko otsailaren 9, ostirala
Manos Unidas-en Nazio-Jardunaldia:
2018ko otsailaren 9, igandea



2

MANOS UNIDAS 
ZER DA ETA ZER EGITEN DUGU?

ZER NAHI DUGUN

Manos Unidas Espainiako lankidetzari eskaintzen zaion eta
Jesukristoren hitzei bizitza ematen dien Eliza Katolikoaren
Elkartea da: “Gose izan nintzen eta jateko eman zenidaten;
egarri izan nintzen eta edateko eman zenidaten”.

Manos Unidas-en gure anai-arreba
behartsuenen ahotsa komunitate urrienetan 
entzun dadila nahi dugu eta bizitza duin eta 
osoa izan dezaten haiekin lan egin. 

Heziketa jardueren bitartez egiten dugu garapenerako:
hitzaldiak, ikastaroak, kanpainak, argitalpenak, lantegiak,
erakusketak, filmak, ipuinak..., eta garapenerako
lankidetza proiektuen bidez soinez soin gure bazkide
lokalekin eta laguntzen dieten komunitateekin lan eginez.

Kristau komunitatea sentikor bihurtzea eta bizitza, esperientzia eta
ondareak partekatzera gonbidatzea; horrela, batera, Jainkoaren
ametsa egia bilakatuko dugu: guztiak bizitza duina izan dezagula
eta ongia, ontasuna eta edertasuna bilatzeaz ardura gaitezela. 

Umeei, nerabe, gazte eta helduei zuzendutako baliabideak, 
katekista eta hezitzaileei eskaintzea, garapen osoagatiko
konpromisoari eta jarrera kontsumisten aldaketari laguntzen dien
heziketarako, bekatu-egituren betikotzean dugun erantzukizunaren
kontzientzia hartuz.

Francisco aita santuak, Laudato Si gutun entziklikan, 
gure erantzukizunaren kontzientzia hartzen laguntzen digu.

“Jatorri komuneko kontzientzia behar da, elkarrekiko
kide izatearena eta guztiek

partekatutako etorkizunarena” (202 LS).

“Ongira, egiara eta edertasunera irekitzea guztiz
baliogabetzen duten sistemarik ez dago, ezta giza

bihotzen sakonetiko Jainkoak adore ematen jarraitzen dion
erreakziorik” (206 LS).

“Bizimoduetako aldaketak presio osasuntsua egin lezake
botere politikoa ekonomiko eta soziala dutenen gainean.”
(206 LS).

“Indibidualismoa gainditzeko gai garenean, benetan
ordezko bizimodua gara daiteke eta gizartean aldaketa

garrantzitsua posible bilakatzen da” (208 LS-a).



“Aurre egin iezaiozu goseari” hirurtekoko hirugarren

urtean gaude, 2016an hasi genuena. Munduan gosea

gutxitzeko eta planetako pertsona behartsuenen

Elikadurarako Eskubidea indartzeko helburua 

du Hau da gure sortze-misioa. 

Gosea ez da halabeharra, munduan pertsona askok ihes egin ezin duten norakoa da; 

aurre egin eta ezaba daitekeen bidegabekeriaren emaitza da: humanitate guztiarentzat

eman zena, nahiko guztientzako, gutxi batzuek bereganatu dute eta duinki bizi izateko

beharrezkoa ez duten asko daude. Ugaritasunaren paradoxa da. (Juan Pablo II)

Manos Unidas-en 58 urte daramatzagu Jainkoak nahi duenaren aurkako egoera bidegabe

honen kontra borroka eginez.

Solidaritateak gure lana oinarritzen du. Erakusten digu “gu” garela ulertzea, ez ni eta zu

soilik; komunitate osoa eratzen dugula, etxe komuna partekatzen dugula, baliabide batzuk,

behar batzuk eta aukera batzuk. Pertsona guztiek gure ahalmenera dagoenekoan partea

har dezakegunean egiten da. Gainera, Jesusenganako fedeak bizimodu bezala

partekatzera gonbidatzen gaitu. Jaunaren jarraitzaileak garenaren seinale adostasunean

jartzen dugula da, “komunikatzen dugu”, gure bizitza, gure poztasunak eta penak, gure

egonezinak eta itxaropenak, gure ondareak, Jesusek inauguratu zuen Erreinuan parte

hartuz.

Hirurtekoko hirugarren urte honetan, “Garrantzia duena partekatu” lemaz, komunean

jarriko ditugu solidaritate hori bizi izaten laguntzen diguten  esperientziak, ekimenak eta

aldaketak, PARTEKATUZ: 

A. Giza kontsumorako elikagaietarako sarbideko ekimenak eta ez etekin ekonomikorako,

ekoizpeneko eta kontsumoko alternatiben eta espekulazioaren kontrako

salaketa akzioen bitartez.

B. Jasangarritasuneko ekoizpen-sistema ingurumenarekiko iraunkorrak, iraunkortasunaren

heziketaren bidez, ekoizpen iraunkorraren eta nekazaritza-ekoizpen eutsezinaren

egiturazko kausen salaketa.

C. Proposamenak eta esperientziak elikagai galeraren eta hondakinaren kontra txirotutako

herrietan eta Espainian: kontsumo taldeak, hiri-baratzeak... Gainera, salatuko ditugu

errealitatea eta aipaturiko galeraren inpaktuak.

“Planeta zaintzen baduzu, pobrezia borrokatzen duzu” (Lot zaitez Justiziagatik

ekimenaren barruan, Caritas-ekin, Justizia eta Bakearekin, REDES eta CONFER-ekin) eta

“Planetarengatik alda gaitezen- zaindu ditzagun pertsonak” (Garapeneko Antolaketa

Katolikoko Nazioarteko Aliantzarekin) kanpainetan parte hartzen dugu.
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Garrantzia duena partekatzea gure bizitza, gure ondareak eta mundu hobeagatiko gure
konpromisoa komunean jartzea da, pertsona bakoitza bere duintasunaren arabera zoriontsu 
bizi daitekeena.

GARRANTZIA
DUENA PARTEKATU 



EZAGUTZEN DUGU 

Inork zenbat jendek pasatzen duen gaur gosea munduan galdetuko baligu,

beharbada ez genuke hari erantzuten jakingo.

HAUSNARTZEN DUGU ETA KONPROMISOA HARTZEN DUGU

Partekatzea da Jesus nor den gainerakoei kontatzeko dugun modua, nola

egiten zituen gauzak, zen esaten zien bere dizipuluei garrantzitsuena zena.

Batera zerbait abiatzea ere esan nahi du. Laguna hitzak ogi bera jaten duena,

partekatzen duena, nahi du esan. Zuek lagun asko dituzue zeinekin ikastetxea,

jolasaldia, jokoak, partekatzen dituzuen, baina munduan ume eta neska asko

daude hori guztia partekatzeko ez dutenak.

Janaria zuen familiarekin partekatzen duzue ere. Zuek bezalako beste umeek

bizi izateko beharrezko janaria ez dute, ezin dute partekatu. Jesusek

proposatzen digu guztiak bizi izan ahal gaitezen eta inor goseaz ez dadila hil

duguna komunean jartzea.

4 25,31-46 Mt-en Irakurketa (Irakurtzea eta elkarrizketan ari izatea)

4 Partekatzea garrantzitsua dela uste duzu? Zergatik?

4 Zer parteka dezakezu zuk?

4 Zu bezala, bizi izateko behar adina ez duten beste pertsona batzuekin 

parteka dezaten, nola anima ditzakezu beste umeak?

Ume-Katekesia
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Lagun diezaguketen datu batzuk:

l Bost urteko baino gutxiagoko 3 milioi ume baino gehiago

goseaz hiltzen dira desnutrizioagatik urtean munduan. 

(Madrilek dituen biztanleak bezala gutxi gorabehera).

l Gosea pasatzen duten 795 milioi pertsonen gehiengoa

txirotutako herrietan bizi dira. 

(Europako biztanle guztiak baino gehiago).

l 663 milioi pertsona etxetik hurbil ura edateko 

hornikuntzarik gabe bizi dira. 

(Apur bat gehiago 14 aldiz populazio espainiarra baino).

l 66 milioi ume eta neskato ikastetxera doaz gosearekin. 

(Apur bat gutxiago Frantziako populazioa baino).

EZAGUTZEN DUGU
KONPROMISOA HARTZEN DUGU

OSPATZEN DUGU
PARTEKATZEN DUGU

HAUSNARTZEN DUGU
7



KONPROMISOA HARTZEN DUGU

OSPATZEN DUGU ETA PARTEKATZEN DUGU

Elkar gaitezke jaia, partekatzearen jaia, egiteko katekesietako talde guztiak.

Bakoitzak zerbait ekartzen dugu: janaria, kanta, jokoa... eta partekatzen dugu.

Eraman ditzakegu dirua eta munduko edozein lekutan gure solidaritatea

itxaroten duten beste batzuekin partekatzeko mezuak. 

Ospakizun/askarian ipuin bat irakurriko dugu:

Bazen behin Antonio izeneko jostailu asko zituen haurra, baina xuhurra zenez

ez zuen lagunik. Hark zioen, “nik ez dut lagunik behar, nire jostailuekin nahiko

dut”. Egun batean ibilaldi bat antolatu zen bere ikastetxean. Zentroko ikasle

guztiak asko poztu ziren eta bakoitza bere lagunen bila joan zen batera

jartzeko autokarretan eta behin elurretan batera jolasteko. Guztiek bere

koadrila zuten, barre egiten zuten, jokatzen zuten, baina gure

protagonista bakarrik aurkitzen zen, lagunik gabe, ez zuen inor jolasteko.

Guztiak dibertitzen ziren hura ezik.

Orduan lagun bat jostailu bat baino hobea zela ulertzen hasi zen. Honetan,

bere adin bereko mutil bat hurbildu zen eta lera uzteko eskatu zion. Antonio-k

une bat pentsatu zuen eta gero utzi egin zion. Esker oneko mutilak harekin eta

bere lagunekin jolastera gonbidatu zuen. Antonio-k ezin zuen sinetsi: lehen

aldiz lagunak aurkitu zituen. Egun hura bere bizitzako onena izan zen eta

pentsatu zuen: jostailuek ez dute ezer balio norekin partekatu ez badut”.

María Salsamendi - 14 urte (1981eko buletinean).

Otoitz honekin amai dezakegu:

Gure Aita,

Eskertzen dizugu, sorreraren mirariengatik, lagunengatik,

familiagatik, uragatik eta elikagaiengatik.

Duguna gehiago behar dutenekin partekatzeko eskuzabalak

izatea erakuts diezaguzula eskatzen dizugu.

Jesusen irakaskuntzei jarraitzeko konpromisoa hartu nahi dugu

eta beti gure anai-arrebei laguntzeko prest egon. 

Amen 
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Zer egin dezakegu? Nola parteka dezakegu gehiago?

n Gugandik irten eta gainerakoei hurbildu.

n Pertsonak, ez soilik teknikariak, izateko heztea.

n Natura ulertzea eta maite izatea.

n Lagunekin lan egitea eta ulertzea.

n Eskuzabalki ematea.

n ......................................................
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Nerabe-Katekesia7

EZAGUTZEN DUGU

Galdeketa bete eta pentsatu:

Kontsumo-alternatibak: Gehiegikeriaren kontra, kontsumo-ohitura berriak.

Beharbada gauzek eta plazerrek zoriontsu egingo gaituztela pentsatuko dugu.

Beharbada pentsatuko dugu publizitateak eta inguratzen gaituen giroak

erostea erabakitzen dugunean ez digutela eragiten hura non erosi. Ziur? Irakur

ezazue testu hau eta ikuska itzazue galdeketari eman dizkiozuen erantzunak.

Konklusio batzuk atera ditzakezue.

Espainian, kontsumitzaileak ez dauka beharrezko informazioa beti

aukerarik onena aukeratu ahal izateko. Gaurko gizartea pasatu da, 

bizi izateko behar duen hura kontsumitzetik, gehiegizkora eta, sarritan,

behargabeko kontsumismora. Horregatik, jarraibide-saila definitzea, 

datu oso soil eta errazki ulergarrien bitartez, irizpideak eman

diezazkiguke erosketaren unean erabakia hartzeko.

Gurea gaurko kontsumismoa kalte handia sortzen ari da ingurumenerako,

hala ere, eraginez kontsumo iraunkorra posiblea da kontsumitzaileak bere

erosketa-boterean diharduen tokian. Gainera, jasangarritasun-irizpideak,

solidaritatea eta arrazionalizazioa kontuan hartzen badira, lagun daiteke

ekoizpen-modelo berria sortzeko era eraginkorragoan.

Arropa erosteko orduan merkeena erosten dut beti. 

Erosten dudanean azalera handi batera joatea nahiago dut. 

Erosteko orduan gustatzen zaidanari begiratzen diot bakarrik. 

Arropa erosi baino lehen ekoizpen-baldintzen gainean informatzen naiz.

Zerbait gutiziatzen dudanean sasoi-produktu bat den pentsatzen dut. 

Arropa erosteko orduan marka ezaguna dena soilik erosten dut.

Erosketak egitera joan baino lehen benetan behar dudanean pentsatzen dut. 

Estresatuta nagoenean erostera joaten naiz horrek lasaitzen nauelako. 

Marka batez gutiziatzen naizenean, 
ez dut zerbaitek eraginda nagoenik pentsatzen.

BAI egiten dut   EZ dut egiten   
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EZAGUTZEN DUGU
KONPROMISOA HARTZEN DUGU

OSPATZEN DUGU
PARTEKATZEN DUGU

HAUSNARTZEN DUGU
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Pentsatzeko datu batzuk

HAUSNARTZEN DUGU ETA ULERTZEN DUGU

Elizarentzako lehentasuna beti izan da guztiei zuzenduta dauden ondareak

partekatzea. Partekatzeko garrantzia nabarmendu da, (ondareak ez soilik,

baizik eta bizitza-esperientziak eta aldaketa-alternatibak ere), fededunen

konpromisoa bezala guztien artean mundu zuzen ere eta solidarioago bat

eraikitzeko.

Espainiako etxeetako HONDAKINAREN proportzioa da

Espainiako etxeek erositako elikaduraren guztizkoaren

gaineko % 4,53koa. Erosten dena ez da alferrik galtzen

proportzio berean, desberdintasun adierazgarriak daude

produktuengatik.

10 etxe bakoitzeko 8k zaborrera elikagaiak botatzen dituzte

(prozesatu gabe) haiek egoera onean uste ez izateagatik. 

Fruituak, barazkiak eta ogi freskoa, elikagai baztertuenak, 

hondakin-bolumenaren %48,1 irudikatzen dute.

Urtarokotasuna nabari egiten da zaborrean: osagaietan hainbeste,

plater prestatuetan bezala, janaria prestatu gabe. Udaberri-udan

udazken-neguan baino %9,4 gehiago alferrik galtzen da.

Iturria: Nekazaritzako eta Arrantzako, Elikadura eta Ingurumena Ministerioa, 
(Etxeetako elikadura-hondakineko Lehen kuantifikazio Taula. www.mapama.gob.es)



Hausnartzeko eta elkarrizketan ari

izateko hiru talde antolatu. Talde

bakoitza aipu hauetako batean

erdiratzen da eta hurrengo galderak

erantzuten ditu:

4 Ezagutzen duzu beharrak 

pasatzen dituen inor 

(lagun, auzotar, lagun)?

4 Beharrak pasatzen dituztenei

pertsonalki laguntzeko zerbait egin

dezakezula pentsatzen duzu?

4 Behar zuenarekin partekatu 

duten pertsonetako esperientziaren

bat ezagutzen duzu?

4 Zuk ezer partekatu duzun

egoeraren bat gogoratzen duzu? 

Nola sentitu zinen?

Gogoetarako minutu batzuk utzi eta

talde bakoitzak galdera hauen gainean

pentsatu duena kontatzen du.
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KONPROMISOA HARTZEN DUGU
Zure eguneroko bizitzan egin ditzakezun konpromiso txikiko zerrenda bat egin.

Bakoitzak, publikoki, konpromisoa hartzen du zerrendako batekin.

EUSKARRI-BALIABIDEAK: 

Manos Unidas: Baliabide hezigarriak 

http://www.manosunidas-online.org/biblioteca/index.php/videos 

“Txokolatea ereinez”

http://www.youtube.com/watch?v=AzgAy6fgtOI 

Mundu garaikideko bidegabekeriarik handienetako bat da
hain zuzen honetan: gutxi samar direla asko daukatenak, 
eta asko ia ezer ez daukatenak. Banaketa txarraren
bidegabekeria da jatorrian guztiei zuzendutako ondare 
eta zerbitzuena.

(Sollicitudo Rei Socialis, n. 28)

“Gaur, fededunak eta ez fededunak ados gaude lurra
jaraunspen komuna dela, zeinen fruituek guztioi on egin
behar diguten. Fededunentzat, hau Sortzailearenganako
fideltasun kontuan bihurtzen da, Jainkoak mundua
guztiontzako sortu zuelako.”

(N.93 Laudato Si’)

“MUNDUKO ONDAREAK DITUEN
BATEK, BERE ANAIA BEHARREAN

DAGOELA IKUSTEN BADU ETA BERE
ERRAIAK IXTEN BADIZKIO, NOLA
MANTENDU LITEKE JAINKOAREN

MAITASUNEAN? (1JN 3, 17)

JUAN PABLO II: GUTXIK ASKO DAUKATE, 
ASKOK EZ DAUKATE IA EZER.

FRANCISCO AITA SANTUA:
ONDAREEN NORAKO KOMUNA

PARTEKATU



OSPATZEN DUGU ETA PARTEKATZEN DUGU 

Oturuntza.

Francisco aita santuak dio:

“Kontsumismoa –gure gizarteek ikusten sartu ikusten direnak– dago gu ohitzera

alferrikakora eta elikagaiko eguneroko hondakinera induzitua, zeinei batzuetan jada

ez gara balioa emateko gai ere, parametro ekonomiko hutsetatik harantz doana.

Baina baztertzen den elikagaia behartsuaren mahaikoa lapurtzea bezala dela

gogoratzeak ondo eragingo digu. Errealitate honek eskatzen digu bideak eta, halako

arazoei serio aurre eginez, ibilgailua diren moduak identifikatzeko galeraren eta

elikagaiko hondakinaren arazoaren gainean hausnartzea solidaritateko eta

behartsuenekiko partekatzerako”.
(Elikagaietako Munduko Programako Batzorde Betearazlearen urteroko saioan Aita Santuaren

diskurtsoa, 2016ko ekainaren 13)

Garatutako herrietan kontsumitzen diren elikagai asko baino produzitzen dira

gehiago, elikagai horien kantitate handiak alferrik galtzen diren aldi berean.

“Oturuntza” deitu diogun hurrengo proposamena egin.

,

Hasi baino lehen pentsa dezagun: Islatzen dena justua iruditzen zaigu? Zein izan

daitezke hau bezalako errealitate kausak? Planteatutako egoerarako

konponbiderik dago?

Bi mahaiak elkartu eta elikagai prestatu guztiak partekatu, pertsona guztien beharrak

independienteki bere jatorriko herrialdearen asetzera zuzenduta daudenak.

Jainkoari eskerrak ematen dizkiogu lehenik eta behin mahaia bedeinkatuz.

Eskerrik asko, Jauna; bilketa honengatik, oturuntza honengatik eta batera

ikasi dugunagatik. Eman iezaguzu bihotz sentibera, gure anai-arreben

beharrak aurkitzeko, eta eskuzabala duguna eta garena behartsuenekin

partekatzeko. Amen
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l Antolatu hamaiketako ona (edo askaria).

Parte hartuko duten pertsona-kopurua

kontatu eta prestatu elikagai nahikoak

guztientzako: ogiak, hestebetea, ura,

freskagarriak, gosegarriren bat eta fruitua.

l Jar aurka ipinita egongo diren bi mahai.

Batean, ogia, ur botila bat eta fruitu-pieza

bat jarri. Bestean, gainerako elikagai guztiak.

l Banatu mahaikideak. Parte-hartzaileetako

bakoitza jaio da zozketagatik erabakiko den

herri desberdinean. (Garatutako herri izenak

eta hiru eta zazpi proportzio bitartekotako

herri urriak paperetan idatzi, gutxi

gorabehera). Parte-hartzaile bakoitzak 

paper bat hartzen du “jaiotzea” egokitu 

zaion herriaren izenarekin. Herri urria bada,

elikagai gutxiko mahaian jartzen da, herri

aberatsa bada elikagai ugariekin mahaian

kokatzen da.

l Aurrez aurre janari gutxirekiko talde ugaria

eta elikagai askorekiko talde txikia geratzen

dira.



EZAGUTZEN DUGU

Zer dakizu goseari buruz?

Interneten, munduko gosearen mapa,

bilatu:http://www.fao.org/3/a-i4674s.pdf

Mapa ikusi eta gose-egoera bizi den eskualdeen eta

herrien erlazioa egin.

HAUSNARTZEN DUGU ETA ULERTZEN DUGU 

Kontzientzia hartzeko galdera batzuk. Non kokatzen naiz?

l Zenbat aldiz alferrik galdu dut urik edo elikagairik azken aste honetan?

l Eguneroko zenbat akziotan egin dut energiaren gehiegizko kontsumoa?

Adibidez: autoa erabili dut garraio publikoaren ordez; berokuntza edo aire

girotua beharrezkoak izan Gabe piztu ditut; argiak piztuta utzi ditut ...

l Zenbat aldiz bota dut janaririk ez zitzaidalako gustatzen edo gehiago ez

nintzelako gose? Zenbat gehiagoko jan dut?

l Ingurumena kutsatzen ez duten elikagaietako ekoizpeneko erak daudela

badakizu?

Gazte-Katekesia7
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700 milioi pertsonek 1,90 dolar baino gutxiago dituzte 

egunean bizitzeko, muturreko pobrezian bizi dira.

795 milioi pertsonek elikagai nahikoak falta dituzte. 

Desnutrizioa da umeen heriotzen %45en kausa.

Gaiaren gainean gehiago jakiteko:

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/
estrategia-mas-alimento-menos-desperdicio/

(Definizioa elikadura-hondakina eta gaurko zifrak 
Espainian eta munduan, Nekazaritzako eta I
Ingurumeneko Ministeritzarenak)

EZAGUTZEN DUGU
KONPROMISOA HARTZEN DUGU

OSPATZEN DUGU
PARTEKATZEN DUGU

HAUSNARTZEN DUGU



Elikadurarako eskubidea 1948an Giza Eskubide-Unibertsalaren Adierazpenak

aldarrikatutako printzipioetako bat da. Hura gorabehera, elikagai zarrastelkeria

dago, hura ikustera ohituta gaude. FAO-aren arabera, (Elikadurarako eta

Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundea) urtero produzitutako elikagaietako

heren bat alferrik galtzen da.

Hartako lekukoak garenean: 

w oroitzen gara munduko populazioko askok gosea sentitzen duela egunero, 

horrekin bizi dela edo harekin ozta-ozta bizi dela, hura lagun moduan 

aukeratu gabe?

w zer egin behar dugu?

Ebanjelioan hitz egiten da gosea

pasatzen duten eta egarri direnez,

eta nola arduratzen diren kristauak

haietaz, Jesus bera izango balira

bezala: “Gose izan nintzelako, 

eta jateko eman zenidatelako;

egarri izan nintzen, eta edateko

eman ninduzuen; (...) `Jauna, noiz

ikusi zintugun goseti, eta jateko

eman genizun; edo egartsua, eta

edateko eman genizun?’ (...) Eta

Erregeak esango die: `Egiaz diot

zenbat nire anai-arreba txikiago

hauetako bati egin zeniotena, niri

egin zenidatela’.” (25,31 Mt- 46)

Francisco aita santuak

birziklatzera orientatutako

neurriak babesten ditu:

“Garraioaren kudeaketa ona aipa

dezakegu ere edo eraikuntzako

eta bere kontsumo energetikoa

eta bere poluzio-maila

txikiagotzen duten eraikinetako saneamenduko erak. Bestalde, akzioa politiko

lokala orienta daiteke kontsumoaren aldaketara, hondarretako eta birziklatzeko

ekonomiaren garapenera,  espezie-babesera eta labore-txandaketarekiko

dibertsifikatutako nekazaritzaren programaziora” (Laudato Si-ra, 180)

w Maiztasun gehiegirekin, munduko gosea eragiten ez digun arazoa dela

pentsatzen da eta bakarrik politikariek eta erakundeek konpondu

behar dutela. Hau horrela dela pentsatzen duzue?

w Munduko gosearen errealitatea eta zuen kontsumo-ohiturak ikusi

ondoren, atera itzazue konklusioak ebanjelioaren argitan eta

Elizaren irakaskuntzatik..
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OSPATZEN DUGU ETA PARTEKATZEN DUGU 

Ia Manos Unidas-eko ordezkaritza guztietan “gosearen afariak” antolatzen dira,

munduan gosea pasatzen duten milaka pertsonen errealitatearen gainean

sentikor bihurtzeko eta haiekin bat egiteko.

Azter ezazue zuen parrokian jarduera hau egiten den; horrela bada, elkar

zaitezte ospakizunera; ez bada, zuek afari–otoitz bat antola dezakezue, parte

hartzera parrokiako komunitatea gonbidatuz. Afari urria eta ekarpen

ekonomikoa, garapen-proiekturako adibidez, nekazaritza iraunkorrekoa.

Amai ezazue otoitzarekin:

Bizitzako jauna, Jainkoa guztia txeratsua. Eskerrak ematen

dizkizugu oparitu dizkiguzun ondareengatik. Egin gaitzazu

gure anai-arreben beharrekin sentibera eta eman iezaguzu

bihotz eskuzabala. Kontsumismotik askatzen ikas dezagun,

laztasunarekin bizitzera, gure etxea den lurra zaintzera, eta

behar dutenekin partekatzera. Amen

KONPROMISOA HARTZEN DUGU 

Gure kontsumo-ohiturek zarrastelkeria eta desberdintasuna sortzen dituzte.

Aurten pertsonalak eta erkidego esperientziak PARTEKATZEN DITUGU,

elikagai-hondakinari dagokionez eta birziklatzeari. Errealitatea aldatzea

helburua da. Erabaki txikiek aldaketa handiak sortzen dituzte. Aurreko pausoa,

eta garrantzitsuena, gure bihotza aldatzea da.

Zer egin dezakegu? Munduko gosearekin bukatzeko

keinu erraz, baina erabakigarriak:

l Kontsumo ekologikoa

(Txikiagotu, Banatu, Berrerabili, Birziklatu).

w Documentala: Demain. Nekazaritzak, ekonomiak, 

energiak, berriz asmatzen dituzten ekimenak ditu. 

w Baratza ekologikoa “Lurra arreba”

http://www.huertohermanatierra.org/

l Kontsumoa solidarioa (bidezko merkataritza).

Erosketa arduratsua. Beste janari batzuetako hondarrekin 

sukaldaritza sortzailea, truke solidarioa...

l Hondakina: Lurretik Hamabi ordutan” bideoa. Planteatzen du kontsumoaren, 

ingurumenaren eta garapenaren arteko erlazioa Santo Domingon, Liman eta 

Madrilen. (Datuak nahiko zaharrak dira, baina mezua gaurkoa da). 

https://www.youtube.com/watch?v=Mo7vKkkRg_4 

l Birziklatzea: hurrengo web-orrietan esperientziak daude.

w Birjostailua: http://www.santegidiomadrid.org/?p=25      

w Jostailuak jolasten: http://jugandojuguetes.blogspot.com.es/       



Manos Unidas jaio zen gure anai-arreba

kaltetuenen alde norabide honetan lan

daitekeela uste osoarekin. “Gosearen kontrako

borrokako oztopo bakarra gaindiezina

litzateke: ezinezko garaipenean sinestea”,

zioen bere lehen adierazpenak.

Janaria eta baraua batera doaz “gosearen

afarietan”. Gure gertutasuna erakustea

helburua da munduan beharragatik barautzen

duten milioika pertsonengatik ez egun

bakarrean, baizik eta urte guztian zehar.

Aurtengo kanpaina, “GARRANTZIA DUENA

PARTEKATU” lemarekin erdiratzen da:

s Partekatu komunitate bezala. 

s Esperientziak partekatu. 

s Hegoarekin partekatu.

Partekatzea garrantzitsua da izan nahi duen

komunitate guztian. Guretzat, kristau

komunitate bezala, hau bizikidetasuneko

eta topaketako une bat da; ere, distantzia

geografikotik, baina bihotzaren hurbiltasunetik,

munduko urrienekin partekatzea. 

AFARI/BAZKARIAREN PRESTAKETA
(iradokizunak) 

w Egongela Kanpainako kartelarekin girotu.

w Kontinenteak irudikatzeko moduan mahaiak

banatu eta bakoitza zerbait adierazgarriarekin

apaindu: ohiturak, bizitza-baliabideak,

soinekoak, elikagairen bat.

w Ogi-ogi biribil bat eta ardo baso bat.

Eukaristiako sinboloa dira, janari eta edari

espirituala; haiena egin dezagun, ere, 

gure artean eta apalenekin partekatzearen

sinbolo bat.

w “Gosearen afarietako” altxorrik onena giro

ona da. “Solidarioa”, “hunkiberak”, “alaia”,

“oso atsegina”, “maitekorra”,” lasaia”,

“motibatzailea”.

Heldu-Katekesia

GOSEARAN AFARI/BAZKARIA
Amets batek biltzen gaitu, pertsona zintzo askok  bizirik mantendu duten eta
oraindik egia bilakatu ez dena, baina uko egin ezin diogun amets zaharra:
munduko ametsa zeinetan gainditu ahal daitezen muturreko pobrezia eta gosea.

Ebanjelioaren araberako ideala da:

- “Gose izan nintzen eta jaten 
eman zenidaten” (25 Mt-a).

- “Munduko ondareak dauzkan batek 
bere anaia behartsu ikusten badu 
eta bere erraiak ixten badizkio, 
nola egon daiteke Jainkoaren 
maitasuna hartan?” (Jn 1 3,17).
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afariaren garapena

l Kantua: “Esan iezadazu ogia nola izan”, Salomé Arricibita-ren (Youtube-n ikusi).

l Errealitatearen kontzientzia-hartzea eta gogoeta, janarira pasatu baino lehen.

w Proiekzioa eta Manos Unidas-en Kanpainaren bideoaren 

iruzkina EDS-arekin (Elizaren Doktrina Soziala) Sakondu

w Garapen-proiektuen aurkezpena. 

Lagunduko dugun proiektuak behartsuei aurpegi zehatza jartzea baimentzen du. 

Manos Unidas-eko Diozesiko Ordezkaritzak informazioa eman dezake beraren gainean.

w Lekukotasuna.

Hegoko herrien pobreziaren errealitatea ezagutzen duten pertsonen lekukotasunak. 

Esperientziak, ez soilik ondareak, partekatzea aurtengo Kanpainaren orientazioaren parte da.
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Sakontzeko Elizaren Irakaskuntza Sozialaren aipuak:

n “Gutxi batzuekiko irabaziak esponentzialki hazten diren bitartean, gehiengoenenak, gehiago

gutxiengo zoriontsu horren ongizatetik urrunago daude” (54 Evangelii Gaudium-a).

n “Guztientzako elikagai nahikoa dagoela eta gosea ondareen eta errentaren banaketa

txarraren ondorio dela jakiteak eskandalizatzen gaitu. Arazoa larriagotzen da hondakinaren

praktika orokorrarekin” (191 Evangelii Gaudium-arekin).

l Mahaiaren bedeinkazioa

Ogi biribil hau mundua balitz, mami gehiena 

Europan eta Estatu Batuetan egongo 

litzateke; hemen, han izango litzateke ogi 

biribileko partea gehiago alferrik galtzen 

den tokia edo botatzen dena ere. Gure 

elikagaietako heren bat zaborrean bukatzen da.

Jauna, eman iezaguzu bihotz irekia,
gure ogia eta gure maitasuna
partekatzeko. Lagun iezaguzu zure
aurpegia mundu honetako
behartsuengan ezagutzen. Amen.

l Elikagaiak partekatzea

l Ekarpen solidarioa.

Manos Unidas-ek, duela ia 60 urtetatik, 

berrogeita hamar herri baino gehiagoko 

ehunka garapen proiektu finantzatzen du 

urtero. Solidaritate-historia horri batzen 

gatzaizkio. Gure kolaborazioa Ebanjelioko 

bost ogi eta bi arrain haiek bezalakoa da, 

Jesusek bedeinkazioa haien gainean 

ahoskatzen duenean eta banatzen 

dituenean ugaltzen direnak.

ZENBATU ETA KALKULATU 5 ogiak eta 2 arrainak zenbatetan dauden biderkatuta…



AGURRA

Hemen gaudenok giza duintasuna errespetatzen den eta ondasun erkidea bultzatzen den

mundua nahi dugu, jendetza bizitzako arekan uzten ez duena.

Posible dena egin nahi dugu egun batean familia aparta izan gaitezen eta Lurra etxe komuna

izan dadin. Etxe honetan bizi diren guztiak zain ditzagun eta, batez ere urrienak.

Hau guztia nahi dugu, hau guztia amesten dugu. Ametsak partekatzen direnean mundua alda

dezakete. (Manos Unidas-en kanpainako adierazpena irakur daiteke)

GARRANTZIA DUENA PARTEKATU: EXPERIENTZIAK

Manos Unidas-en Ordezkaritzek antolatzen dituzte urte guztian zehar, eta Kanpaina-irteera

datetan bereziki, jarduera ugari. Tradizionalenetako bat  bazkaria edo “gosearen afaria” da.

“Parrokiaren talde desberdinak elkartu”

(Huelvako Ordezkaritza).

“Afari-bijilia-otoitz” batean elkartzen

gara. Otoitza prestatzen dugu Manos Unidas-en

materialekin, Kanpainako bideoa jartzen dugu,

afariaren zentzua azaltzen dugu eta ogi txikia 

hartzen dugu olioarekin. Esperientzia atsegingarria 

da beti, parrokiaren talde desberdinak gosearen

kontrako borrokan elkartzen dituenez gero.

“Sentsibilizazio-unea eta esker ona”

(Astorga-ko Ordezkaritza).

Otoitz batekin hasten da 

elikagaiak gozatu ezin 

dituztenak gogoratuz. 

Adierazten da nola eta 

non zuzenduko bildutako 

dirua eta gure diozesian 

ditugun proiektuak. 

Hau sentsibilizazioko 

eta esker oneko une ona da. 

Apezpikuak laguntzen 

gaitu eta Kanpainarekin 

laguntzera animatuz 

hitz batzuk zuzentzen ditu.

“Boluntarioek dena prestatzen dute”

(Alacanteko Ordezkaritza).

Boluntarioek prestatzen dute dena,

elikagai komunekin, ogia, olioa, ura, 

gatza diren bezala, kolaboratzaileek emanda.

Gehienetan egintza eukaristiarekin hasten da.

“Mahai-inguru txikiarekin itxi ohi da”

(Donejakue Compostelako ordezkaritza).

Iragartzen da Kanpaina-irteera egintzen artean

eta komunikabideetan.

Barauaren zentzuari buruzko gogoeta egiten da,

kanpaina-bideoa jartzen da eta urteko Lotura

Operazio-proiektua aurkezten da. Elikagaiak

bedeinkatzen dira eta ogia eta ura partekatzen

dira. Parte-hartzaileen arteko mahai-inguru

txikiarekin itxi ohi da.

“Giroa aberasgarria da”

(Tarazona-ko Ordezkaritza).

Afarian parte hartzen duten guztiak

parrokia batean elkartzen dira eta 

ogi-zati bat jaten dute. Aurtengorako

Manos Unidas-en proiektua adierazten 

da eta munduko goseari buruz sentikor

bihurtzeko lan egiteko eraz eta

kaltetuenen egoeraz hitz egiten da. 

bizi den giroa aberasgarria da.
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Kristau- Heziketa material gehiago: manosunidas.org/manoscreyentes 
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