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Ez
ditzagun ito

Geure aztarna ekologikoak planetako
baliabideak agortzen ditu eta gizateria
garatzeko aukerak ere murrizten ditu.
UTZI ZURE AZTARNA
POBREZIAREN AURKA
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OTOITZAK - KONTSUMO ARDURATSUA
Sinboloak:

Gogoeta:
Industria-iraultzatik bizitzeko, ekoizteko eta kontsumitzeko praktikan jarri ditugun moduek baliabide naturalak urritu egin dituzte munduan. Basogabetutako basoak, desagertutako ibaiak eta desagertzear
dauden itsasoak, lehorteak, espezieen desagerpena (animaliak eta landareak), goseteak, behartutako lekualdatzeak eta abar dira ingurumenaren gure gehiegizko erabileraren ondorioak; bereziki, planetako estatu aberatsenetako biztanleen erabileraren ondorioak.
Jabetzen gara gure kontsumismoarekin eta diru-xahuketarekin gure planeta suntsitzen laguntzen ari
garela?

Otoitza:
Gaur, Jauna, eskerrak eman nahi dizkizugu:
sortu duzun naturagatik,
lurragatik eta itsasoagatik,
mendiengatik, haranengatik eta ibaiengatik,
lurra landatzen eta lurretik janaria
jasotzen duten pertsonengatik.
Eskerrak eman nahi dizkizugu:
lagun ditugun animaliengatik,
argia ematen digun eguzkiagatik,
bizitzen laguntzen digun lanarengatik,
frutak, zura eta itzala egiten duten orriak
ematen dizkiguten zuhaitzengatik.
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OTOITZAK - GARAPEN IRAUNKORRA
Sinboloak:

Gogoeta:
Kreazioko ondasunak gizadi osoarenak dira. Beraz, lurreko edozein txokotan bizi diren belaunaldien
beharrak ase behar dituzte, ondorengo belaunaldien aukerak eta baliabideak arriskuan jarri gabe.
Zer-nolako planeta utziko diegu gure ondorengoei?

Otoitza:
Aita Ona, gauza guztiak sortu
eta mundu zoragarri bat eman zenigun hori.
Gizaki guztiok Zure sorkuntza
zaintzen jakin dezagula eskatzen dizut.
Animalien eta basoen
bizitza errespeta dezagula.
Ez dezagula natura gaizki erabili,
ez eta kutsaduraz zikindu ere.
Edertasun naturalak eta galzorian dauden espezieak
babesten dituztenen alde eskatzen dizut,
mundu garbiago bat izateko
lan egiten dutenen alde.
Pertsona orok naturaz eta naturakematen dizkigun
ondasunez gozatzeko aukera
izan dezan eskatzen dizut.
Ez dakiola inori falta Zuk eskuzabalez
guztioi emandako janaria.
Aita Ona, lagun iezaguzu planeta zaintzen,
eta naturaren ondasunak
guztion onurarako banatzen.
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OTOITZAK - AZTARNA EKOLOGIKOA
Sinboloak:

Gogoeta:
Lur bigun batean gainean gabiltzanean gure aztarna uzten dugun bezalaxe, gure bizierak ere “aztarna ekologikoa” uzten du. Gutako bakoitzak ingurumen-inpaktu espezifiko eta jakin bat eragiten du.
Inpaktu hori handiagoa edo txikiagoa izango da, pertsona bakoitzaren kontsumo-ohituren eta egunerokotasuneko beste hainbat faktoreren arabera.
Gure bizitzan, ahalegintzen gara gure aztarna hautemanezina izan dadin?
Birziklatzea, berrerabiltzea eta hondakinak murriztea funtsezkoa da planetaren etorkizunerako. Gure
bizitzan praktikan jartzen ditugu?

Otoitza:
Gure Aita
mundu zoragarri honen diseinatzaile eta sortzaile zaren hori,
bidal iezaguzu Espiritua:
• Behin betiko, gure planetaren egoera larriaz
• jabetu gaitezen.
• Gure ohiturak aldatzeko indarra eman diezagun,
eta kutsatu gabe eta dirua xautu gabe bizi gaitezen.
• Gure nagikeria alde batera uzten lagun diezagun,
eta birziklatzerakoan eta berrerabiltzerakoan irmo joka dezagun.
• Animalien, basoen, itsasoen eta ibaien bizitza errespeta dezagun,
eta, horrela, gure aztarna murritz dezagun.
• Suntsiketa hau guk, gizakiok, soilik, aldatu eta gelditu dezakegula jabe gaitezen.
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OTOITZAK - EKOSISTEMEN BABESA
Sinboloak:

Gogoeta:
Behin, mendi aldean nenbilen, eta zera esan zidan loreak gustuko zituen gizon xume batek, loreak
zaintzen ari zelarik: “Jainkoak eman dizkigun gauza eder hauek zaindu egin behar ditugu. Kreazioa guretzat da, guk ondo erabiltzeko, baina ez esplotatzeko, zaintzeko baizik. Izan ere, zuk ondo jakingo
duzu, apaiz jauna: Jainkoak beti barkatzen du, bai, hori egia da, beti barkatzen du; guk, gizakiok, gizon-emakumeok, batzuetan bai, barkatzen dugu, baina, beste batzuetan, ez dugu barkatzen. Baina
Kreazioak ez du inoiz barkatzen, eta, zaintzen ez baduzu, suntsitu egiten zaitu. Zerbait pentsarazi behar digu horrek, eta zientziaren dohaina eskatu behar diogu Espiritu Santuari, Jainkoaren oparirik ederrena Kreazioa dela ondo ulertzeko. Jainkoak esana baita: ona da hau, ona, eta hartu, beraz, nire
oparia; baina nire sorkaririk onena gizakia da. (Francisco Aita Santua)

Otoitza:
Barkatu, Jauna,
airea, haizea eta lainoak kutsatu ditugulako,
eta baita inguratzen eta babesten gaituen atmosfera ere.
Barkatu, Jauna,
gure arduragabekeriagatik eta egoismoagatik,
ura kutsatu baitugu eta, orain,
ez pertsonek, ez animaliek ezin baitute edan arriskurik gabe.
Gure erruagatik, arrainak hiltzen ari dira itsasoan,
ibaiak zikinduta daude, eta ezin da horietan bizi.
Barkatu, Jauna,
nuklearizazioak eskuetatik ihes egin digulako,
gure oharkabetasunean mehatxu bihurtu baita
Barkatu, Jauna,
lurra ondorengo belaunaldientzat
basamortu bihurtzeagatik,
ustiatu, arpilatu eta elkor egin baitugu.
Aurrerapenaren izenean,
pozoitzen eta basogabetzen utzi diogu.  
Barkatu, Jauna,
ez diogulako arretarik jarri
senide eta ama dugun lurraren oihuei.
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OTOITZAK - IZAKI GUZTIEN ALDEKO KANTIKA
Sinboloak:

Gogoeta:
Ura kutsatzea, pribatizatzea eta galtzea gizakiaren eta Jainkoaren izakien duintasunaren aurka doazen
bekatuak dira, haren dohain diren heinean. Ezin dugu salatu gabe utzi uraren erabilera eta balio komertzial soila; merkatuaren gaiztotasunagatik, izaki guztiek balio komertzial hutsa dute, eta giza bizitzaren beraren aurka doa hori. Gure espiritualtasunak bere gain hartu behar du uraren defentsako
konpromiso profetikoa, bizitzarako ezinbesteko elementua eta Sortzailearen ontasunaren, emankortasunaren eta samurtasunaren sinbolo baita.

Otoitza:
Gorespen zuri, Jauna, zuk sortutako izaki guztiengatik,
eguzkiagatik batik bat,
eguna argitzen eta ekartzen baititu, ederra baita bere distira guztian,
eta zure maitasunaren berri ematen baitu zeruetan
Gorespen zuri, Jauna, argi txikiagoko ilargi zuriagatik eta
zure ahalmenez sortu zenituen izarrengatik:
hain dira garbiak, ederrak, biziak...
Zeuk eginak dira zeruan, argitsu, xarmant, eder.
Gorespen zuri, Jauna, haizea eman diguzulako,
eta airea, eta hodeiak,
eta izar-ihintza, eta gainerako guztiak,
zure izakien bizigarri.
Gorespen zuri, Jauna, ura eman diguzulako bere xalotasun guztian,
horren baliagarri dugun ur garbi eta umila.
Gorespen zuri, Jauna, suagatik,
gaua argitzen digulako,
eder eta alaia delako,
indartsua eta sendoa delako.
Gorespen zuri, Jauna, suagatik,
gaua argitzen digulako,
eder eta alaia delako,
indartsua eta sendoa delako.
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