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Aita Arrupe S.J.: Aita Santuaren ikustaldia gaisotegian.

Aurtengo zezeillaren 5'ean il zan Erroma'n
Aita Arrupe Josu-Lagunen ogei ta zazpigarren
Nagusia, gaiso luze batek amar urtetan Erro-
ma'ko Josu-lagunen gaisotegian euki ondoren.

Arrupe'tar Kepa Bilbo'n jaio zan 1907'ko azi-
llaren 14'an. "Gaceta del Norte" egunkariaren
irasle zan etxegille baten semea zan. Gazte zala
Loiola'ko lekaidetegira sartu zan eta Madrid' en
ikasi eban sendakintza. Gero Japon'go misio-
lurrean, Laterri Alkartuen atomo-erasoa izan za-
nean eta Hirosima austu ebenean, bizirik urten
eban.

1965'eko loraillean Nagusi Orokor izateko au-
keratu eben eta lekidekideen Lagundiari 180
maillako itzulia emon eutson. Illa bi geroago
Bilbo uriko seme kutun izendatu eben.

Josu-lagundikoak euren Nagusiaren adieraz-
kizuna onartu eta onen ikuspegiaz bat egin eben.

Josu-Lagundiko Norberto Alcober'ek diñoa-
nez, Arrupe 'ren utopi edo ametsak iru oiñarrizko
besanga edo euskarri eukazan: Berak Bilbo'on

umetatik artu eban kristiñau-sustraia, Madrid'en
egindako ikaspideen ondorena dan jakintsuen
azterketa eta ikasgai oneik kristiñau-mezuaren,
Barri Onaren, barruan sartzeko alegiña, erri-
jakintza orrelan argitzen dala.

Deustu'ko ikastetxeko aztertzailleak ildako
Bilbo'tar eta josulaguna Lagundiaren bigarren
sortzaille lez agertu dabe.

1965'eko loraillaren 22'an, Lagundiaren Ba-
tzar Nagusiko bazkideak Aita Arrupe Nagusi
orokor izateko aukeratu ebenean, bere gain eza-
rri eben Josu-Lagundia oraingo munduaren
otseintzara biurtzeko zeregiña.

Gorputz-itxuraz lotsorra izan arren buruz bi-
detsua zala ba-ekien eta itxaropen osoa euken
arrisku aundien artean aurrera eroango ebazala
bide oneik ainbeste jazoera gatx eta gogorren ar-
tean.

Gure Arrupe Josu-Lagundiaren Nagusia iza-
teko autarkietan edestian lorturiko ondorenik
onena lortu zan, lurrez eta zenbakiz, 400 urtetan
lortu dan ondorenik arrigarriena. Josulagunak
eun laterri baiño geiagotan egozan Barri Ona za-
baltzen.

Arrupe gizon neurriz gorakoagaz Josu-Lagu-
nak, zuzenbidez eta burubidez San Ignazio'ren
karisma jatorrizkoa artu eben barriro eta onoi-
men onek barriztzatzea ekarri eban.

Beraz, lekaidegoari, lagundiko anaiai, biotzez
biurtzera egin eutsen dei. Nagusi eta lekaide iza-
nez, beti buruan erabillen, Lagundia Eleizearen
otseintzara beartuta egoala eta euren aurrean
erantzukizun itzal eta aundi bat eukela berak, sa-
rritan eskatzen eutson Jaungoikoari zeregin au
beteteko bere laguntza emon egiola.
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