
ELEIZA

URIARTE JAUNA, GOTZAIN EREDU

Guztiok dakigu zelan Juan Mari Uriarte Jauna'ri
Erroma'ko Aita Santuak emon deutsan Eleizearen zeregiñ
ardurazko bat: Bilbo'ko Eleizbarrutian Gotzain-lagun zane-
tik Zamora Lurraldean Gotzain izenezko izatea.

Berak ixil-ixillik, bear dan lez, artu dau Lanbide-
Nagusitza.

Gure Juan Mari gogo-jardunetan trebe ta egoki izan zan
(da ta izango da astitrik euki ezkero). Zamora, Soria,
Segovia, Avila, Gaztela'ko errietan entzute andia eukan.

Bere irakaste sakon ta zabalagaitik, bere biotzaren onta-
sun samurrak omen gorena artu eban eta egin deutsoe.

Ni neuk bein, bera zuzendari dala, gogo-jardunak egin
dodaz Berriz erritxuko Lekaime etxean.

Berak iñoskun esakune sakon bat marraztu neban eta
buruan sartu. Bakez-bake norbera egoteko da, batez be urte-
dunak. Ona emen: "Garean gareana eziñean onartu, geiago
ez garala jakiñik".

iBenetan aolku jakintsua! Zeozegaitik lortu eban psikolo-
gu mailla Lovaina' n.

Alan be, ez litzake ona izan aitatu dogun esakun edo aol-
kua gogo goren-mailletan dagozanentzat.

94 urtedun Barrena'tar Aita Erasmo pasiotarrak beste
gogo-aolku bat emoten dau: "Aurrera beti, gora biotzak.
i Dan-dana al dot indarra damosten Jesukristo Jainkoa'gan!".

Baita Aita Patxi'k be orixe esango eban.
Augaitik ederto diñoskue Teologu jakintsuek: "Gure

Biblia-idazteuna jainkoz argitua da eta adorea ta itxaropena
damoskuz.

Uriarte'tar Juan Mari Gotzaña bere ikaste sakonakaz eta
oar-ikasiaz naikoa agertu jaku orain arte agintza ta jardun-

aldi egitezko ta berbazkoekin Eleiz-gizon abadientzat onei
aolku egokiak emonaz. Eleiz-gizon abadiek euren lanetan
ekin bear dabe.

Orrillaren 27'an 1991'ean Madrid'en, berbaldi ikaragarri
bat egin eutsen abadeai. Esan eban guztiarena laburpena
auxe da: Oraingo Eleiz-gizonentzat laguntza-ezaren egoera
onetan Eleiz-Nagusi guztien alegiñak dira, barruz, ornidu,
tresnatzeko. Gaiñez, agirikoz lagundu. Barruko laguntzak
gogo-ezpirituzkoak, batez be, bear dabe izan. Ez dago, ez
teoloji sakonik, ez atzalpen argizkorik ezpiritu gogotasunari
tokia kendu leionik.

Gure Gotzain Nagusi Jaunak bost Ezpiritu-gogotasun
zenbatzen ditu: I) Uste onaren gogotasuna, ez baikortasuna-
rena. 2) Zintzotasunaren gogotasuna, ez ondorenarena. 3)
Otseiñaren gogotasuna. 4) Baretsu dan bakeginaren gogota-
suna. 5) Jainko-gurariaren gogotasuna.

Olangoxe gai gogo-ezpirituzkoak irakasten ebazan gure
Uriarte Zamora'ko Gotzain izendatukoak.

LETONA' K

IPUIN-SARIKETA
(BILBAO ' KO UDALAREN BABESPEAN)

EUSKERAZALEAK ALKARTEA'k, urte guztietan lez aurten
be, ipuin-sariketea iragarten dau, oiñarri-arauak oneik dirala:
– Ipuiñak euskeraz eta erriak erabilten dauan euskalkia erabi-
lliaz idatziak izan bearko dabe eta idazkerea, EUSKERA-
ZAINTZA'k argitaratua eta ZER aldizkarian erabilten dana.
– Ipuiñak asrnaurikoak edo errian batuak izango dira, ez idatzita
dagozanak edo itzulpenak.
– Luzeerea iru orrialdetik lau orrialdera, idazkiñez idatzita eta
bitarte bi dirala. Saria irabazten dabenak ZER'en argitaratuko
dira. Saririk irabazten ez dabenak be bai ipuiñaren barrenean
idazleak bairnena ernoten dauanean.
– Azillaren azkenerako EUSKERAZALEAK ALKARTEA'ren
etxean (Bilbo'ko Colon de Larreategi 14, 2. a , eskoia) egon bear

dabe. Abenduaren azkenerako ernongo da rnaikoen erabagia eta
ZER'en agertuko da, Urtarrillean, baita DEIA Egunkarian be
albait lasterren.
– Sariak lau izango dira:
l.

a 40.000 pezeta.
2. a 30.000 pezeta.
3. a 20.000 pezeta.
4. a 10.000 pezeta.
– Ipuiñak izen-ordeagaz bialdu eta karta-azal txiki baten
barruan izen-ordea ta izena
OARRA: Epea urtearen azkenera arte luzatzen da.
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