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LEHENDAKARIAK SAN IGNACIO KONGREGAZIOA HARTU DU, 300 URTEOTAN EUSKAL 
PRESENTZIA BIZIRIK MANTENTZEAZ ARDURATU DEN ERAKUNDEA 

 

San Ignacio Kongregazioaren ordezkaritza batek ―Madrilen errotuta dagoen euskal 
jatorriko ongintzako erakundea, eta aurten 300 urte bizirik betetzen dituena― lehendakaria 
bisitatu du joan den asteartean, 2015eko martxoaren 10ean, 17:30etan. Ordezkaritzak, San 
Ignacio Kongregazioaren presidente den José Manuel Cajigas izan du buru eta berarekin 
batera bilkuran Arabako bokal eta presidenteorde den Carlos Hernandez, Paco Garcia Ansa 
diruzaina eta Antonio de Orbe aurreko presidentea eta Kongregazioaren kide iraunkorra 
izan dira.  

Kongregazioaren hirugarren mendeurrena dela eta, 2015ean zehar garatuko diren 
ekitaldien programa aurreikusita dago. Jarduera horien artean hirugarren mendeurrenaren 
ekitaldi nagusia nabarmendu behar da: Apirilaren 20an, astelehena, arratsaldeko 
20:00etan, Loiolako Inazio Deuna eleizan egingo den meza, non Iñaki Mendinueta 
txistulariak parte hartuko duen. Ofizio erlijiosoaren ondoren koktel bat zerbitzatuko da 
“Max” jatetxean. Elizaren ondoan kokatuta dago jatetxe hori, eta Prado eta Echegaray 
kaleetatik dauka sarrera. 

Hiru Euskal Probintzietan Jaiotakoen eta Ondorengoen Errege Kongregazioa “San 
Ignazioren Kongregazioa” izenez ezagutzen da. Kongregazioa 1715ean sortu zen Madrilen 
bizi ziren 109 euskaldunen eskutik eta 300 urteotan aktibo izan da. Erakundearen gobernu-
organoetan berdintasunez daude ordezkatuta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurraldeak. 

San Ignacio Kongregazioa Madrilen bizi diren euskaldunen arteko lotura bizirik mantentzeaz 
arduratzen den euskal erakunde aitzindarienetakoa da; bere helburuen artean, hiriburuan 
euskal tradizioak ezagutaraztea, ongintza-lana egitea eta, horrez gain, euskal apaizek 
Hirugarren Munduan bultzatzen dituzten lankidetza-proiektuak sustatzea ditu. Historian 
zehar Ameriketan antzeko erakundeak bideratzeko asmoarekin bitartekari lanetan aritu dira 
Errege eta Aita Santuaren aurrean. 

Ongintzako erakunde honek Loiolako Inazio Deunaren elizan du egoitza, Madrilgo 
Printzearen kalean, Letretako Auzoaren erdi-erdian. Kongregazioa hiriburuan dauden 
euskaldun behartsuez arduratzen da eta bere elizan meza euskaraz eta gaztelaniaz ematen 
da igandeetan eta Inazio Deunaren, Prudentzio Deunaren eta Begoñako Ama Birjinaren 
jaiegunetan. Ezkontzak eta festak ere egiten dira eta horrez gain, konferentziak eta 
kontzertuak antolatzen dira. Kongregazioak elizaren atzean dagoen abade-etxearen zati bat 
utzi dio Euskalerriaren Adiskideen Elkarteari (RSBAP), elkarte horrekin XVIII. mendetik 
datorren elkarlaneko tradizioa baitauka.  


