
GIZARTEA

MIAMSI LAGUNARTEA I

"Gure sinismena ta bizia
bat egiten saiatzen gara"

ZER DA MIAMSI?
Gazteleraz "Movimiento Internacional de Apostolado

en los Medios Sociales Independientes" esan gura dau.
Lagunarte au laikoen artean sortua dogu eta sinismen bide-
an, gizarte giroan eta kristau eliza barruan burututzen ditu
bere egitasmoak eta errukizko egintzak.

Parrokia ontan aspalditik finkatua dogu Lagunarte au
eta ikustekoa da euren su ta garra beartsuen aide jokatzeko.

Kristo'gandik datorkigun alkar maitasuna osoro bizi eta
beartsuei laguntasuna emotea da euren funtsa ta erabakia.

Egizko maitasunak on-egiteak eskatzen ditu bata bes-
tearen alde. Eginbearrik txalogarriena beti izango da alka-
rri gure barruan ditugun ondasunak eskeiñi, gure jakintza,
gure sasoia eta gure aalegiñak.

Jesus'en esana gogoan artu: "Erruki nakio jendetza oni,
artzain bako artaldea dirudi". Gizakiari errukia artzen ika-
si, gizakiari begiramena, itzala, laguntza emoteko prest
egon! Zenbat gizatalde dago gaur, mundu zabalean, erruki
eske, ezer be barik dagozalako.

Alkartasun bizitzan pixka bat burua sartu ezkero laster
ikusten doguz bata bestearen utsak, akatsak, makurrak,
bearrizanak, estutasunak eta larritasunak.

Gizarte bizibidean, barriz, nabari izaten dira geixoa ta
auleria, bakartasuna, gauzeztasuna, zaartasuna, arreta ta
abegi onaren urritasuna, etxekoen artean zaarrak bazter-
tzea, eskontza austea ta ortik datozen buru austeak.

Zoritxar onetan buru-belarriraño sartuta, zer egiñ? Nor-
gana zuzendu begiak? Makiña bat gizaseme bizi dira gaur
egun bizikera larri onetan murgildurik, aberatsak eta txiro-
ak, lanean eta langabezian dagozanak.

Barruko gaitzak dira, izan be, gaitzik zorrotzenak. Egiaz
esan dagikegu larritasun gorrienak ez dagozala poltzikan
eta txanpon kontuan. Andik kanpo, edo obeto esateko, giza
barruan dagoz oñazerik izugarrienak.

Larrialdi oneik ez dira konpontzen sendagilleen itun-
aldietan, maitasun giro beroan baño. Gaitz oneik aztertu eta
baztertu nairik sortu zan MIAMSI Lagunartea. Gaur egun
lurbira osoan zabaldurik dago ta 42 nazioetan saiatzen da
errukizko eginbide ontan. Berrogei millatik gora dira bere
bazkideak.

Eta euren biotz barruetan kezka onen ziria dabe: "Zer
egin dagiket neure urko lagunaren, auzokoaren eta bazter-
tuaren alde? Eta zer, zenbat gauza eder ikasi bear ditut
eurekandik? Irakastera doanak beti dau zer ikasi, batez be
aren nekezko bizikeran!

ON -EGIÑAK
Egitasmoak eta egiteak batera jo bear dabe. Alkar mai-

tasunaren gallurra ekintzetan dago, eta ez mintzoetan.

Emen, arlo ontan dago MIAMSI Lagunartearen ekinbearra.
Lenengo arazoa alkar ezagutzea da. Norberaren burua

ezagutu -arazo, nor naizen eta zeri nakion, zeintzuk diran
nire asmoak, zergaitik arduratzen naizen gizartearen alde.
Eta zelan nabillen Kristo'ren izenean maitasuna, grazia,
alkartasuna ta mesedea noranai eroaten.

Etxetik urrunera joan barik laster sumatzen dira jendeen
nekeak eta lorrak. Bearraldi eta oñazetan bizi diran perso-
nak, barriz, lasaitasunean bizi diranak baño zabalagoak dira
euren aide egiten diran serbitzuak onartzeko.

Beste biotz bat dauke, beste izakera bat, beste tankera bat.
MIAMSI Lagunartea, bere ariketak betetzeko, ez dabil

jaki ta jantziak zuzendu eta zabaltzen, edo etxaguntza lane-
an sartzen. Laguntasunik egokiena biotz barruko zauriak
sendatzea da. Biotzera jo bear da. Biotzak alkartasunera
zabaldu. Alkartasun bidetik sortuko dira, iturri garbitik
bezala, lagunarterik gozoenak eta ekiñaldirik goragarrie-
nak. Danok, danen aide ekiñ Dirurik emon ez arren, gaita-
suna ta aaltasuna eskeiñi bear da. Eta ortarako gizartearen
erakundeak ezagutzeko bideak zabaldu.

Pedrok esandakoa da biderik onena: "Dirurik eta zida-
rrik ez dot, dodana damotzut: "Jagi ta ibilli", asi jauzika
Jaunaren izenean, poztu, argitu zure gogoa. Auxe da, izan
be, Kristo gure Jaunak ekarri euskun alkar maitasuna.

Parrokia ontan pozik gagoz Lagunarte onekiñ. Biotz
illun askotan argi zoragarria biztu da.

Uriguen'tar Zenon
(Jarraituko dau)

ONATIBIA to AUDELA'tar YON FUNDAZIÑOA

—Pozez bete gaitu barri eder onek.
— 1997-09-08 egunean Notario-aurrean fundaziño bat

sortu da, Bilbao'n.
— Fundatzailleak, Gipuzkoar bi, arabar bi, bizkaitar bi,

napar bi.
—Elburua: euskalkiak, batez be bizkaiera, indartu.
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