
SARRERAKO OHARRA 
2019 urte honetako Esku Elkartuen kanpainan, orain  
60 urte Acción Católika elkartearen emakume taldeak, 
gizatasuneko zentzu handi eta begirada 
sinestedunarekin, gosearen aurkako borroka proiektu 
kolektibo bihurtu zuen. Proiektu honetan pertsona 
batzuk parte hartzen dugu. Gizakiaren aldeko maitasun 
orokorra eta eraginkorra emateko Jesukristok deituak 
sentitzen ziren emakume hauek, ez zuten gizakiaren 
erdia gosea jasan dezala amore ematen eta gosearen 
aurkako gerra deklaratu zuten. 
 
Solidaritate eta gosearen aurkako borroka istorio 
honetatik, pertsonen duintasunaren aldeko lan istorioa 
dena, eta Jesukristoren maitasuna behartuta, bizitza 
duinaren aldeko borrokako 60 urte izeneko Kanpainako 
Eukaristia bizitzera goaz. 
 
Jaunak gonbidatzen gaitu eta indarrak ematen dizkigu 
hainbeste pertsona behartsuen arrantzaleak izateko,  
giza eskubide eta pertsonen duintasunak defendatzeko 
adore handiz jarraituz. 
 
BILKETA OTOITZA 
(Meza-liburu erromatar berria. 1047 orrialdea) 
 
OHARRA IRAKURGAIEI 
Para la salvación o crecimiento integral de las personas y 
de los pueblos, en la Historia de la Salvación, Dios tiene 
necesidad de enviados. 
 
1. Irakurgaia: Isaias 6, 1-2a. 3-8 

Nor bidaliko dut? Nor joango da nire ordez? 
Erantzun nuen. Hemen nago, agin nazazu 

 
2. Irakurgaia: 1 Cor 15, 1-11 

Pablo, biztueraren heraldoa. 
Kristautasuna: bizitza eta optimismoaren mezua 
Jesus berpiztu da, heriotza gainditu du. 

 
Ebanjelioa: Lc 5, 1-11 

Jesusek, MANDATARI nagusiak, misiorako beste 
batzuk bilatzen ditu. 
Ez egon beldur: oraindik gizakien arrantzalea 
izango zara. 
Itsasontziak lurrera atera zituen, eta dena utzita, 
jarraitu zuten. 

BERBALDIRAKO LAGUNTZAK: 
s GOSEAREN AURKAKO KANPAINAko 60 urte hauetan, 

eskertu behar diren aurrerapen asko egon dira. 
BAINA, goseak egoten jarraitzen du, eta giza 
eskubideen defentsaren eta errespetuaren falta, 
bidegabekeria, desberdintasuna, zapalketa, gezurra, 
PEKATUA eta pekatuaren egiturak, salbazio osoa  
behar duten pertsonak... 
 
Lehenengo irakurgaiak hauxe esan digu:  
“ezpain zikineko herri baten erdian bizi naiz” Herri 
honetan, PEKATUA, MINA, BIDEGABERIA, 
ZABALKETA, GEZURRA, eta HERIOTZA nagusi dira. 

 
s Jainkoak, bihozberatasuneko aitak, beti salbazioa, edo 

pertsona eta herrien erabateko gauzatze osoa nahi du. 
Pablo VI Aita Santuaren hitzen arabera: (Herrien 
aurrerapena 21.zk.a): 
Pertsonak bihozbera txikiagoko baldintzak izatetik 
bihozbera handiagoko baldintzetara pasa dezaten. 

 
Bihozbera txikiagoak: gauzen gabeziak 
Gabezia moralak… agintekeriatik, langileen 
esplotaziotik edo merkataritzako bidegabekeriatik 
etortzen diren egitura zapaltzaileak 

 
Bihozbera handiagoak: txirotasunetik beharrezkoa 
dena edukitzera pasatzea, hala nola, kultura, begirunea 
handiagotzea, guztion ondasunerako lankidetza, 
bakearen borondatea, balore gorenen onarpena, eta 
Jainkoaren baloreak, FEDEA, Kristoren karitatean batzea 

 
s Jesus-Ebanjelioa, MANDATARIA, “HONA HEMEN 

BERAIENGATIK”. PEKATUA beharrean GRAZIA, MINA 
dagoenean BIZITZA, BIDEGABEKERIA beharrean, 
JUSTIZIA, ZABALKETAREN ordez ASKATASUNA, 
GEZURRAREN ordez EGIA, HERIOTZAREN ordez 
BIZTUERA, …. Honela Jainkoaren proiektua egiten da: 
“bizitza eta bizitza oparoa eduki dezaten” 

 
s MISIO honetarako: 
   ‘ Beti MANDATARIAK behar dira 

Lehen, Isaias, Jesús, Pablo …Apostoluak 
Orain: Esku Elkartuen boluntarioak (Abadeak, fraileak, 
monjak, laikoak, gazteak, umeak …).  
“Guztiak ikasle misiolariak”.  

   ‘ Eta beti Goikoaren laguntzarekin (Otoitza)  
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luchando  
contra el hambre 
y la pobreza



 
JAINKO-HERRIAREN OTOITZA 
 
Abadea.- Jainkoaren maitasunaren larrialditik eta  

   urrienen arazoak kontuan hartuz, otoitz  
   egingo dugu: 

 
l Eleizan parte hartzen dugun guztion alde, Francisco 

Aita Santuaren adorez, “esku antolatuak eta 
bedeinkatuak izan gaitezen, txiroak hartzeko,  
gizarteari esperantza eta gozagarria ekartzeko,  
honen truke ezer eskatu gabe.  
Entzun arren Jauna. 

 
l Umeen heriotzagatik, etxe egokiaren faltagatik,  

gose eta osasunaren arazoengatik larrituta bizi  
direnen alde.  
Entzun arren Jauna. 

 
l Garapen bidean dauden herrietan, emakume eta 

umeek heziketan, osasun arretan, lan zuzenean eta 
erabaki politiko edo ekonomikoan, lor dezaten 
berdintasunaren alde.  
Entzun arren Jauna. 

 
l Gure espainiar gizartearen alde; gosearen aurkako  

gure borrokan, mundu zuzenago eta gizarte 
solidarioagoa eraikitzen laguntzen duen balore,  
jarrera eta portaeren aldaketan aurreratzeko.  
Entzun arren Jauna. 

 
l Esku Elkartuen misioa posible egiten duten guztien 

alde, hainbeste pertsona duintasunez hezteko 
laguntzen dutenak.  
Entzun arren Jauna. 

 
Abadea.- Aitaren Seme maitatua den Jesukristoren alde,  

   guztiongatik emanda, gizaldi eta gizaldietan  
   bizi dadin. 

 
OPARIEN AURKEZPENA 
 
Aldarrikapena  
Eukaristiara beti ekarri behar da bizitzen ari garen bizitza 
edo bizi nahi duguna. Gaur, Kanpainaren kartelarekin  
eta Mezaren ogia eta ardoarekin, 60 urte hauetan, 
gainerakoen alde Esku Elkartuetan egin den guztia 
ekartzen dugu, bai eta 60 urteurren honetan aurrera 
jarraitzeko egin beharko duguna ere. Beti Jainkoaren 
indarretik, Eukaristia bakoitzean guztioi, batez ere 
behartsuenei erabat ematen zaigulako.   
 
 
OPARIEN GAINEKO OTOITZA 
(Meza-liburu erromatar berria. 1047 orrialdea) 
 
 
JAUNARTZEAREN ONDORENGO OTOITZA  
(Meza-liburu erromatar berria. 1047 orrialdea) 
 
 
AZKEN ALDARRIKAPENA.  
KONPROMISORAKO DEIA 
2019 urteko Gosearen aurkako Kanpainaren Eukaristia, 
BORROKAko 60 URTE BIZITZA DUINAREN ALDE,  
elizan bukatzen da, baina orain urte osoan zehar  
jarraitu behar dugu, giza eskubideak defendatzera 
bideratutako Esku Elkartuen Proiektuekin lankidetza 
eginez. Horretarako egituren, balore, jarrera eta 
portaeren aldaketa, guregan eta besteengan, eraman 
ditzaten ekintzak garatu behar ditugu, mundu  
zuzenagoa eta gizarte solidarioagoa eraikitzen 
laguntzeko, hurbil eta urrun.

7Kristau-Heziketa material gehiago:   
manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias

Borondatezko barau eguna: 
2019ko otsailaren 8an, ostirala  
Manos Unidas-en nazioko jardunaldia: 
2019ko otsailaren 10ean, igandea

SINESTEN DUGU PERTSONAREN  
BERDINTASUN ETA DUINTASUNEAN


