ZEDARRIAK
INAUGURAZIOA

2021eko maiatzak 20,
Iruñean.
Ignazio zauritu zen eguna eta tokia.

MUNDU OSOKO
OSPAKIZUN EGUNA

2022ko martxoak 12.
Loiolako Ignazioren kanonizazioaren
400 urtemuga.

AMAIERA-EKITALDIA

2022ko uztailak 31,
Loiolako Santutegian.
San Ignazioren jaieguna, hil zen eguna.

GAUZA GUZTIAK
KRISTOGAN BETI BERRI
Ez da nobedadea maitasuna,
–betierekoa baita–.
Ez da arraroa zuri deitzea
gure ametsetan,
eta ez da harritzekoa
gure zain zaudela jakitea.
Ez da Justizia
lehenengo aldiz entzun dugun eskea.
Ez da ezinezkoa barkamena,
eta zure jarraitzea ameskeria ere ez.
Baina, aldi berean, dena da berria:
maitasuna eta irrika
gure ametsak
eta zure itxaronaldia.
Berria justiziaren oihua,
berria barkamena eta zure urratsei
jarraitzeko bidexka,
zure bandera jasotzeko.
Zuk, pobre eta umil,
zure begiekin erakusten diguzunean,
zure Erreinua ikusiko dugu
eta zure lurrean biziko gara.
José María Rodríguez Olaizola, sj

www.ignatius500.org

ZER DA
1521eko maiatzaren 20an Iñigo Loiolakoa Iruñea defendatzen ari zela zauritu
egin zen. Gaixondoan bizitako esperientziaren ondorioz, bere etxea utzi eta
Jainkoaren nahiaren bila abiatu zen. Manresan cova batean egiten zuen otoitz eta
hori hasi zen gero «Gogojardun» bihurtu
ziren ideiak idazten.
Ignatius 500 Ignaziotar Urtea da eta
Loiolako Ignazio betirako eraldatu zuen
esperientziaren bosgarren mendeurrena
ospatuko dugu. Esperientzia horren
ondorioz sortutako espiritualitateari
esker, hainbat belaunaldik errazago egin
dute Jaunarekin topo.
Garrantzi unibertsaleko gertakari historikoa gogoratzeaz gain, esperientzia hura
gugan eguneratzeko aukera ere
bada; Jainkoarekin, besteekin eta
Kreazioarekin dugun harremanean eguneratzekoa

BIZI
PARTE HARTU

Hitzaldietan, kontzertuetan, topaketetan, erromesaldietan… Ignatius500eko jardueren agenda
Jesusen Lagundiko sektore
guztien, CVXen eta ignaziotar elkarte zabalaren
inplikazioaren emaitza
da.

SARTU

esperientzia hau online partekatzen duen komunitate zabalean.
Webgunean bideoak eta otoitzak
aurkituko dituzu, zuri laguntzeko
pentsatu eta egindakoak dira,
baina #Ignatius500 denok egiten
dugu. Baita zuk ere. Zure zain
gaude.

EGIN

Gogojardunak. Hainbat testuinguru
eta kulturatako pertsonei Jainkoarekin pertsonalki elkartzeko
aukera eman dien metodoa.
Gaur egun zure inguruabarretara eta egoerara
egokitzen diren formatuetan eskaintzen dira.

ETORRI

Ignazioren konbertsioa bizi-bizirik dagoen tokira: Loiolako santutegira eta ezagutu «konbertsioko kapera»; Inaziotar Bidera
eta jarraitu Ignazioren urratsei,
eta Manresako Santutegira eta
ikusi Cova.
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