SAINT-PIERRE apezpiku iauna
(1884 .1951)

•
Euskal-Erriak bere seme obenetarik bat galdu du.
Itzal aundiko gizon bat: MonseigneurJiean Saint-Pierre
apezpikua.
Bayona'h il zen 195 2'ko Abenduaren 16'n. Milafranga'n sortua 1884 garren Martxoaren 18'n. Ez 'tiren gurasoak aberatsetatik eta lanak zituzten beren aurrak azten.
Amar senide bait ziren eta zortzigarrena gure .jloasttipi.
Bizkitartean fede suhar bat bazuten eta orrek bere ondorioak eman zitun. Etxebers eskola-maisua oartu zan :Jioasttipi' ren adimen zorrotzari et irakasletarako gorde nai izan
zuen; baifian beste dei batek oihu biziagoa egifiik mutikoa Larr-esoro'ra bidali zuten. Ez zen aisa lake tu lenengo
egunetan: etx;e-mifia eltz'e n zitzaion Errobi aldera begiratzean, banan Abbadie buruzagi jaunak bazekien nola ar
mutiko orren bihotz 'e ria. Eta laister etx;ean bezala zegon
Larflesoro'n. Emendik Bayona'ko seminario aundi ra joan
ZIen apez egin artio. Au 1908 garrren urtean ' g~erta zan.
lkasklzunak jarraituz Prantzia'ko Tolosa'n «licencie es lettres» tituloa irabazi zuen eta I 9 I o urtean ErrOIna'n Doktor iz,e n ospetsua eman zioten.
Bereala Baiona'ko San Andres',e n apez-Iagun jarri
zuten eta andik aInabost illabete ra Hazparren'go mixiolari
etxerako izendaturik. Bi urtea kurritu zuen Euskal-Erria
jendeak harritzen zituela bere irakaspen eder eta s~rko
rrez eta bere euskera paregabez: Axular, Duhalde, Ar..,
belbide eta Hiriart-Urruti'ren idazkiak lagun zitularik.
19 I 4'ko Otsaillean Seminario aundira deitu zuten
baifian gudatea urbil zegon. Lehen egunetarik mobilisatua sarjento ibilli zen Charleroi, Marne, Verdun eta beste toki askotan, batere arriskoaren ajolarik gabe. Aipa-
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men ederrak egin zizkiaten eta bai eman gurutze eta medailla ainitz. Orduan Euskalduna astekarian idatzi zituen
gerraka berri ta artikula bikainak. Alemanek prisionero
artu zuten Mantsdidier inguruan. Alemani'ra eramana
izan z,e n eta an ere ez zuen astirik galdu: apez-gaientzaka ikastetxe bat antalatu ta zuzendari a~ertzen zaigu.,
N aizpait gudatea amaitu zanean berantetsirik zegan Euskal-Errira itzultz'eaz eta best,e lagun batzuekin .onez abitu z'e n etxeruntz.
Berriz ,e re Seminaria aundian sar arazi zuten «marala »erakustera ta predikaritzan nala bear dun izan. Beste
lan anitzetan leia zan garai artano I 92 I'garren urtean
Blazy, Barbier, Elissalde eta Maulier adiskide ekin «Gme
Herria» aldizkaria sartu zuten.
Euskal idazle bezala ta Anxuberro izen-ardeaz «Kirikma» saria irabazi zuan. 1922;n Apezpikuaren sekretaria izendatu zuten; eta 192 5'n Baiana'ka Katedrala'ren
kalanje. Adema jaunak «Euskalduna» astekariar,e n buruzagitza utzi zualarik Saint-Pierre jauna egin zuten zu2iendari eta bizi berri bat eman zian periadikaari. Aldi
artan Baianan egin Eukaristi-Batzar .ospetsuak su-emaille
ta eragille bizkarrena Saint-Pierre kalanjea izan bide zun.
Kartago'ka Gai-apezpikuak ezaguturik aren baliaa apezpiku mailla gaitarroera iga arazi zuen eta 193a'go Maiat2iean Gardus'eka apezpiku eda g.otzai onetsi zuten aundikiro.
Manseigneur Saint-Piene agurgarria Tunisi'ra jaan
2ien lanera Kartago'ka apezpikuaren laguntz,a lle bezala.
1938 urt,e an itzuli zen Milafraga'ra alabeanez. Geroztik unat ,ez zen alfer egan ez. Bazabillen, kanfirmatzen,
itzaldi ta predikuak ematen, agintzen zizkiaten elizkizun
guzietan. Oraz gainetik Euskeraz, eta Euskal-Errika zeEuskaltzaindi'ka genun,
r,ez arras gagoetatua zagan.
«Gure Herriaren» gidari abar ,e ta abar. I tz batez errateka: denetan argi eta langille.
Othaitz egin zagun beraz gure adiskide min eta apezkiku zen Mgr. SaintPierre'ren alde et jarrrru. dezagun
euskaltzale suhar onek ideki daukun bidean.
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