
BIDEAN ELKARREKIN 

ά9Ǝǳƴ ƘŀǊǘŀƴ ōŜǊǘŀƴΣ ƘŀƛŜǘŀƪƻ 
bi Emaus izeneko herri baten 
ŀƭŘŜǊŀ ȊƛƘƻŀȊŜƴΧ 



EMAUS 
ELKARREKIN EGITEKO BIDE BAT 



Lc 24, 19-24 

HITZ EGIN 

Gertatu zaiguna 
adierazteko tenorea 



Lc 24, 25-28 

Hitzak gure errealitatea argitzen du 
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Lc 24, 29 

ESKATU 

Gera zaitez gure 
ondoan, Jauna 



Lc 24, 30-32 
BANATU 

Ogia zatitzean ezagutzen zaitugu 



Lc 24, 33-35 

Zoazte zuen senideen ondora 
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HIRUHILEKO HONETARAKO MATERIALA: 
 
 
Å  OTOITZ EGITEKO TRIPTIKOA 

 
Å  GALDETEGIAK 



Asaldaketa anitz eta 
sakonak gertatzen diren 
honetan, άƎŀǊŀƛƪƻ Ǝŀǳŀέ eta 
orientabiderik eza agertzen 
diren honetan, norberaren, 
komunitatea-ren eta 
gizartearen sen ona 
beharrezkoa zaigu. 
Zentzugabekeriaren zuloan 
ez erortzeko gidari bekigun 
izar bat behar dugu. 
Kontzientzia-azterketa 
sakona egiteko tenorea da, 
kristau bizitza den 
benetako gizagintzaren 
bidean elkar ezagutzen 
laguntzeko. 
  
 Don Francisco . 

Oi Maria Ama 
Birjina, Espirituak 

eraginik eta 
Betierekoari arras 
emanda, biziaren 
Hitza zure fede 

apalaren hondo-
hondoan hartu 

zenuen zu, lagun 
iezaguzu gure 
άōŀƛŜǘȊέ ȊƛƴǘȊƻŀ 

esaten Jesusen Berri 
Ona zabaltzeari, 
sekulan baino 

larriagoa den premia 
honetan. 

 (EG 288) 
 

ELIZBARRUTIKO PASTORALTZA 
PLANA 

IRUÑA-TUTERA 

2016 - 2020 

ELKARREKIN 
OTOITZEAN 



HITZ EGIN 
Lc 24, 19-24 

Gertatu zaiguna 
adierazteko 
tenorea 

Lc 24, 25-28 

Hitzak gure errealitatea 
argitzen du 

Gera 
zaitez 
gure 
ondoan 
Jauna 

Lc 24, 29 

ESKATU 

Zuek, adiskideok, itzuli zarete, 
nire άǇƻǊǊƻǘŀƪέ zuen begirada 
nahasi du, horregatik galdetzen 
dizuet: άȊŜǊǘŀȊ hitz egiten 
duzue ōƛŘŜŀƴΚέ. Pentsatu eta 
sentitu egiten duzuena adierazi 
behar duzue. Beharrezkoa zait 
gertaerak zuek azaltzea zeuen 
iritziz. 

Orain neu naiz hitz egiten 
dizuna: ez zaituztet datu eta 
errebelazio berriekin harritu 
nahi, gertatutakoa gogora ekarri 
baino ez dizuet egin nahi: 
beharrrezkoa zen Gizonaren 
Semea sufritzea, bere burua 
ematea eta pekatua eta heriotza 
Berak suntsitzea. Geroztik dena 
da Bizia, Grazia eta Erreinua. 

Zuri aditzeak lasaitu gaitu, gure 
esperantza berpiztu du eta 
komunioaren desioa sortu du. Gera 
zaiez gurekin, berandu da eta. Zure 
hurbiltasunak ez gaitu ohikerietara 
mugatuko, baizik eta gure senideoi 
zu bizi zarela jakinaraztera 
bultzatuko gaitu. 

BANATU 

Ogia zatitzean 
ezagutzen 
zaitugu 

Lc 24, 30-32 

Zoazte  senideen ondora 

Lc 24, 33-35 

Mahai inguruan berpiztuko gara 
Galilean barna zurekin ibiltzen 
ginenean bezala. Sagara gaitzazu 
ardoa eta ogia bezalaxe, har gaitzazu, 
bedeinka gaitzazu, zati eta bana 
gaitzazu. Gure bizitza osoa adorazio 
eta gorespen bilakatzen da. 

Aurkitu eta ezagutu egin zaitugu, 
Zu zinen. Gure bihotzak 
aspalditik sumatzen zuen. 
Alferrik bizitzea edo biziraute 
hutsa,noraezean zerrepel 
ƛōƛƭǘȊŜŀΧ ȊŜƴǘȊǳƎŀōŜƪŜǊƛŀƪ 
ditugu. Oinaze batek aintza 
aldera eraman gaitu, eta 
horregatik atera ginen eta ez 
gara berriz geratuko, zerbitzari 
eta profeta egin gaituzulako. 

Zoazte eta eman berria eta 
zerbitzua, jaso duzuen 
ŘƻƘŀƛƴŀǊŜƴ ŀǊŀōŜǊŀ Χ 
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ELIZA DIOZESIARRAREN 
IDENTITATEA ETA MISIOA 

HITZ EGITEKO TENOREA 

GALDETEGIA APAIZENTZAT ETA 
DIAKONOENTZAT 

1 

Ekintza guztien bidez, parrokiak 
bere kideak bultzatu eta formatu 
egiten ditu ebanjelizazio-eragileak 
izateko. Komunitateen komunitatea 
dugu parrokia, egarriz daudenak 
ibiltzen jarraitzeko edatera doazen 
santutegia, eta bidalketa misiolari 
etengabearen gunea. 
 
Hala ere, onartu behar dugu 
parrokiak berritzeko eta orrazteko 
deiak ez duela oraindik emaitza aski 
eman, hain zuzen jendearengandik 
hurbilago egoteko, komunio eta 
parte-hartze biziaren esparrua 
izateko eta misioari arras eusteko. 
(EG 28) 



Zure ustez, zeintzuk dira Elizan laikoek egin 
ditzaketen lanak? 
 
 
 
 
 
 
 
Zer oztopo daude laikoekin edo 
konsakratuekin elkarrekin lan egiten denean? 
 
 
 
 
 
 
 
Zein da nire jarrera Pastoraltza Planaren 
aurrean? 
 
 

Zure ustez, beharrezkoa da aldakuntza 
bat Pastoraltzan? 
Zergatik? 
 
 
 
 
 
 
Zure ustez, zeintzuk dira beharrik 
premiazkoenak? 
 
 
 
 
 
 
 
Nola osatuko zenituzke apaizeen taldeak 
elkarrekin lan egiteko? 
 
 
 



2 

ELIZA DIOZESIARRAREN 
IDENTITATEA ETA MISIOA 

HITZ EGITEKO TENOREA 

Ekintza guztien bidez, parrokiak 
bere kideak bultzatu eta formatu 
egiten ditu ebanjelizazio-eragileak 
izateko. Komunitateen komunitatea 
dugu parrokia, egarriz daudenak 
ibiltzen jarraitzeko edatera doazen 
santutegia, eta bidalketa misiolari 
etengabearen gunea. 
 
Hala ere, onartu behar dugu 
parrokiak berritzeko eta orrazteko 
deiak ez duela oraindik emaitza aski 
eman, hain zuzen jendearengandik 
hurbilago egoteko, komunio eta 
parte-hartze biziaren esparrua 
izateko eta misioari arras eusteko. 
(EG 28) 

GALDETEGIA PARROKIETAKO 
LAGUNTZAILE ETA PASTORALTZA 

ERAGILEENTZAT 



Zein da parrokian egiten duzun zerbitzua? 
 
 
 
 
 
 
Zure ustez, nola dago parrokiaren bizitza? Ba 
al dago taldean, familian, komunitatean 
aritzeko girorik? 
 
 
 
 
 
 
Zure ustez, okerrera edo hobera doa? 
 
 

Parrokia fede-komunitatea dela nabaritzen 
al duzu, bertan norberak ahal duena eman 
eta guztiok jaso egiten dena? 
 
 
 
 
 
Norberaren karismak eta dohainak kontuan 
hartzen dira? 
 
 
 
 
 
Zerbitzatu egiten duzu esker onez, jaso 
duzuna emanez? 
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ELIZA DIOZESIARRAREN 
IDENTITATEA ETA MISIOA 

HITZ EGITEKO TENOREA 

Ekintza guztien bidez, parrokiak 
bere kideak bultzatu eta formatu 
egiten ditu ebanjelizazio-eragileak 
izateko. Komunitateen komunitatea 
dugu parrokia, egarriz daudenak 
ibiltzen jarraitzeko edatera doazen 
santutegia, eta bidalketa misiolari 
etengabearen gunea. 
 
Hala ere, onartu behar dugu 
parrokiak berritzeko eta orrazteko 
deiak ez duela oraindik emaitza aski 
eman, hain zuzen jendearengandik 
hurbilago egoteko, komunio eta 
parte-hartze biziaren esparrua 
izateko eta misioari arras eusteko. 
(EG 28) GALDETEGIA MAIZKO ELIZTARRENTZAT 


