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BANA DITZALA

Bi tunika dituenak bana ditzala ez duenarekin; jatekoa duenak egin beza
gauza bera.
Gogoeta eginez gero, bizitzeko behar duguna baino askoz gehiago dugula
ikusiko dugu eta batzuetan beste hainbat gauzaren irrikaz
gaudela. Askotan ez ditugu nahiko baloratzen ditugun gauzak
eta, ondorioz, oinarria, garrantzitsuena, galdu egiten dugu.
Ohartu zara ezer ez duen jendeaz?
Asteko erronka: Aste honetan, gehiago banatu behar dugu.
Banatu zure paga behar duen norbaitekin. Banatu irribarrea
ikastetxeko umeen artean eta banatu maitasuna banatzea
nekeza egiten zaizun norbaitekin.
Esaiozu Berari: “Jesus, zure antzeko izan nahi dut. Begira
diezaiedala pertsonei Zeuk begiratzen diezun bezala,
maitasunez beteriko bihotzarekin”.

Haur Misiolariak

Abendualdian MISIORA
Zerbait gertatuko da. Oraindik ezin dizut zer den esan, baina OSO GARRANTZITSUA da
eta ezinbestekoa da zu prest egotea. Bisitan joan zaizun adiskideren bat
etxean hartu aurretik dena garbi eta txukun izan nahiko duzu.
Une honetan, bihotza izan behar duzu txukun eta garbi.
Adi, ez arretarik galdu!
Asteko erronka: Beharbada ez zara konturatu, baina
zure inguruan bada behar zaituen pertsonarik:
ikaskideak, lehengusuak edo gurasoak. Ireki begiak eta
bihotza eta lagun iezaiezu.
Esaiozu Berari: “Jesus, lagun iezadazu esna egoten,
egunez egun nire inguruan ikus zaitzadan eta nire
beharra duenari baiezkoa eman diezaiodan”.

Munduko haurren
sarea haurrei
laguntzeko

egutegia

Prest egon, bada, zuek ere, gutxien uste duzuen orduan etorriko baita
Gizonaren Semea.

Abendualdiko egutegiari jarraitu badiozu, Haur
Misiolariak zeu zarela ikusiko zenuen. Baina beste
herrialdeetako haurrek ere Jesus gure adiskidea dela
kontatzen dute eta anai-arrebok elkarri laguntzen
diogu. Otoitz egin, lana eskaini et dohainak banatzen
ditugu. Sinetsi, bizi eta banatu. Haur Misiolariak
delakoari buruz gehiago jakiteko:
www.infanciamisionera.es
Hainbat sorpresa dugu zuretzat. Haurrek haurrei
laguntzen diete!
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Ahots bat oihuka ari da basamortuan: “Prestatu bidea Jaunari,
zuzendu bidexkak hari”.

Ba al dakizu zer izan nahi duzun nagusitan? Seguruenik hainbat aldiz
pentsatu duzu, eta oraindik baduzu denbora jakiteko. Edozer aukeratuta ere,
ez ahaztu Jesusen mandatari zarena eta Berak bidali zaituela guztiak maite
dituela jakinarazi diezaiezun gainerako guztiei. Jesus jaioko da, baina
zu, Joan bezala, aurretik zoaz. Horregatik, bi lan dituzu orain: Jaunari
bidea prestatu, hau da, zure bihotza prestatu, eta besteei beren
bihotza prestatu egin behar dutela ohartarazi.
Asteko erronka: Zeure barruan begiratu. Seguruenik gauza gehienak
primeran egingo dituzu, baina baliteke zerbait hobetzeko egotea ere.
Pentsatu gurasoekiko, anai-arrebekiko edo adiskideekiko dituzun
makaltasunetan eta hobetzen saiatu.
Esaiozu Berari: “Jesus, zain naukazu. Lagun iezadazu bidea eta
bihotza prestatzen, harrera egin diezazudan eta gustura egon
zaitezen”.

BERAK SALBATUKO
DU BERE HERRIA
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Semea izango duzu eta Jesus ipiniko diozu izena, bere herria
bekatuetatik salbatuko baitu.
Jainkoak Maria aukeratu zuen Jesusen ama izateko, munduarentzako argiaren
eramaile izateko. Eta baietz esan zuzen hark! Jainkoak Zuri eta kristau
guztioi dei egiten digu Jesus eraman diezaiogun bidean aurkitzen
ditugun guztiei. Mariak baietz esan zuen uste osoz, eta zuk, konfiantza
osoa ote duzu Jainkoarengan baietz esateko? Ohartu zara marrazkiko
haurraren itzalaz? Badakizu nor den?
Asteko erronka: Jesus jaio aurreko azken astean gaude, baina
seguruenik egongo da norbait horren berri ez duenik. Aste honetan,
kartela prestatu behar duzu Jesus badatorrela iragarriz, eta etxeko
leiho edo balkoian eskegi.
Esaiozu Berari: Jesus, emaidazu konfiantza zure atzetik nekatu gabe,
leialtasun eta pozez jarraitzeko. Nire
ekintzetan zure itzala isla dezadala.

