


ZER DIRA
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK?

Gure elizbarrutien konpromisoa da. Beste tokiko
elizekin batera misioen arloko lankidetza
bideratzen du eta baita elkartasuna eta misioaren
aldeko bokazioak sustatzen ere.



ZER EGITEN DUGU?

• Misio eta ekartasun esperientziak
• Sentsibilizazio kanpainak
• Elizen arteko lankidetza
• Elkartasun proiektuak
• “Los Ríos” aldizkaria



MISIO JARDUNALDIA

Urtero San Jose egunaren inguruan ospatzen
da, baina hilabete osoan misio sentsibilizazioa
lantzen da gure elizbarrutietan.



SAN JOSE 2021 – “MISIOA SENIDETASUNA DA”

- Misioa zubiak eraiki, mugak zabaldu
eta senidetasuna besarkatzea da

- Misioa gizaki guztien duintasuna aitortzea da

- Munduko behartsuen alde egitea da



SENIDETASUNA PANDEMIA GARAIAN
• Bide berriak urratu eta “ausardia sortzailea” bilatu
• Munduko hainbat lekutan egoera larriagoa da eta ezin diegu atzea eman
• Ezin dugu aurrera egin bide-ertzean dagoen anai-arrebaren ondotik gelditu gabe

KANPAINAREN BIDE BERRIAK
• Misio ibilaldi birtuala antolatu dugu: “Elkartasun urratsak”
• Senidetasunaren alde ibiltzeko gonbita
• Hiru proiektu – hiru online konexio



OTSAILA
26

Ostirala
19:00

“Promoción de la cultura montuvia”

SAN ISIDRO - ECUADOR

Erreferentziazko misioa: Euskal
elizbarrutietako misiolariak
- Manabíko biztanle montubioek

duten kulturaren alderdi batzuk
berreskuratu eta haien balioa
nahi da: nekazaritza, dantza, 
gastronomia “amorfino” 
izeneko bertsoak, medikuntza
naturala… 

- Museo etnografikoa sortu: 
kulturaren alderdiak erakutsi
ahal izateko, etorkizunari
begira, gal ez daitezen.



MARTXOA
5 

Ostirala
19:00

“Maria do Refugio Etxea”

PEMBA - MOZAMBIQUE

Erreferentziazko misioa: Sakramentu
Santuaren Mertzedariak
- Etxerik gabeko neska umezurtzen harrera
- Jatekoa, jantziak eta osoko heziketa

jasotzen dute
- Baratzea lantzen dute eta oilategian

laguntzen dute



MARTXOA
12

Ostirala
19:00

“UTASA garapenerako zentroa”

EL ALTO - BOLIVIA

Erreferentziazko misioa: El Altoko
Adsis elkartea
- UTASA garapenerako zentroa

hiru arlotan egituratzen da: 
heziketa-elikadura, 
elkartearena eta gazteen
etxea. 

- Parrokia eta misiolari
taldearen etxean kokatzen da.



MARTXOA
19

Ostirala

Zure dohaina zure ordezkaritzako
kontuetara edo Bizum bidez bidal
dezakezu.

(Zure dohaina desgrabatu nahi baduzu, 
bidali zure datuak)

ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZAGATIK


