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ez Suenens Kardinaidea, orain arte ia ikuru
gai batzuetaz bere
dauala ta?
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Obispoak Coi¡e-n (Suizitanean, egun harree-

¡rri beratan, beste abade
{¡itsu bat alkartu zala ta?

Porduan erabiü wan dan
<abade izatea munduan
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kondenatu edo albo-

l¡doazan abade ta ekintzai-
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aitzaki bita¡tean ipiniaz?
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agertubeharra, zabaf,
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gizonari ta gaurko munta enotea: guztion eginhau. Baina horretarako,
erria ezagutu eginbehar,

sartu; ta bam¡tik
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Joan dan ilaren l5-etan izan nran, Ubidean, bere jaioteüan, Jon
Gurutz Abadearen lur-emore ta óbi
. tea*. Zontxartez, ni ezín izan nin''tzan joan, nekez eldu zalako nire
belarrietara bere il-ba¡ria. Bizitza,
eritxi baten, luze sa-arra izan üu.
Larogei urte. Baina oso-oso eragina.
Lan ikaragamia egin üu. Ei da
langile bakarra izan. Bere esku-idaztiak makinara pasatzen asko be asko
lagundu izan dautsona, beragaz urte
luzeetan bizi izan dan berJ areba
maistrea l¿art da.

Ibargunrik ursune andia ixten
dau gure artean. Bere beharizan
andia geunkan une honetan, batez
be Liturgi-bamitze aldi honetan.
Bere bizitzako elburu¡ik* andienak,
eibairik bage*, honeerek biok izan
zi¡ala dirudi: Kristinau ikasbidea t¿
Liturgia. Kristinau ikasbidearen azalpe-n osoa egin eban, sakonki, úCr tA

biho¿ez. <<Orixe> ren (NikolaiOrmaeb<earen) e¡itviz, Egr:skiaa Eusklazaindikoaren ondorá , a da inoíz
izan honen bestekorik Bizkaian uken aldi honetan.

_ Liturgia, Euskalerdan

ez da gaur-

koa baka¡rik. Antzinakoa da. IÉusi,
esaterako, Aita Ped¡o Antonio r{ñibamok, San Frantzisko¡en Ordenakoak, 1852 ganeÁean, ida:al--, ebana:
<Mezemoilearen iantziak... adierazoten daben¿>. Honek hemen argi

Egia, Elizer, gaina batzvetan aldatze¡ doala, urte gut:<ian aldaketa
asko izan dira.'Izlruntzan eta ohitu-

retan orain arteko bardintazuna
(esate baterako, üt"rgla arloan)
apurtzen ari* da, e¡rien bereiztasu-'
nak* artuaz eta errespetafiaz. BaLna, beste aslcotan ez ote doa astiroegi, gizonei eta erriei arantzun
argi bat emon barik gelditzen da-

eu etztar.

daben;

Orain artean e, dala Linugiarik
irakatsi Euskale¡rian? Nok -esan
!au,? Jaigi* zaite,, Aita Pedro, ilobltik 9ta zapuztu ei^n ujalsin glntiok. Jaigi zaita,, baita zu be, IÉar-

gutxi, zeure ilobitik eta erakutsi
eioezu zúpúi guzti honeei zuk zeurc <Ikurton¿,€> übun¡an, !932 garren r¡rtean, 347 ganen onan idazten zenduana. Litursiarik a, dala
irakatsi hemen?
Abade

Ohin¡ta bai, berba politak esan,
entzun eta idazten: bakea, maitasuna... gehienetan berba utsak, mami bakoak, otsak era absuaktoak.

gazteak ez dabe ondo eza-

gutu Ibargutxi. Euskera gab(a eukala esaten izan dabe. Ez -da euron

errua izan. Euroli ez dabe beste

euskemri.k jakin, amak irakatsitakoa
ta eurok euronez ilcasitakoa baino.

Baina

hod gu*i izan, Ibargut-ik

erabiü izan dituan gai guztia[ uler-

tuteko. Bera ez r* *¡¡¡¡áitc jirabi¡aka ibilten, erroz, susftajz eta
4zene.an baino; eia, j¡tin¿, i¡q¡
inoiz ibili e, dan bidea beti sasiz
be_tea. Beste gauza askoren artean,

<O¡ixe> ren Misala bizkaieraz ipini

eban, eta argitaratu gura izan e6an.

ünrrgi4ren au¡relari
-batIbargud,
izan da. Nok egin dau isilean
Liturgiaren .ldq bá"t gn lzan
dauan beste...?

lose Antonio OAR-ARTETA
.Apaizz

Ohituta gaurho Eukaristi-Batza-

nakaz, hain jokabide ezbardineko
gizonak alk¡tu, eta maitasun ez
batasun giro barik, guzurresko anaitazun bat adierazo gura dat'ean.
Ohituta gure Eliz-zuzendariak bildurrez ikusiagaz, eliztanen problemei erantzun ts¡ rrLatu edó luze,.tlJ3;gaz.
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adie¡azoten dau, Mezemoilearen soinekoak (ornamentuak) zer esan nahi

E'lizea barriztatu egin beharko,
_barrizatuae. Geu- gata eJizea',

getr

a

Kristoren Salbadd Ekintzan
bat artu nahi dogu.
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