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ADISKIDETZE SAKRAMENTUAREN 
ELKARTEKO OSPAKIZUNA 

Hasierako oharpena 

Gaurko ospakizun honetan, Jainkoaren errukiak ematen digun 
poza, baita pertsonalki eta elkarte bezala bihotz-berritzeak dakarren 
poza ere sumatu eta ospatu nahi dugu. Gure erruen eta jarrera 
ezkor guztien egiazko damuaren bidez, bekatua gainditzen 
laguntzen digu Jesu Kristok. 

Poztu gaitezen, badakigu eta Jainkoak barkatu egiten gaituela eta 
eliz elkarteak lagundu egiten digula Jainkoarekin eta senideekin ari 
dugun bihotz-berritzean. 

Hasi gaitezen kantari. 

Kantua 

«Dei egingo dit» (Sarrera kantuak 24. or);  
edota: «Basamortuan zehar» (Gora Jainkoa 7, 62. or).  

Batzarburuaren agurra eta hitzak 

Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. R/. Amen. 

Jesu Kristo gure Jaunaren grazia eta barkamena izan bedi zuekin. 
R/. Eta zure espirituarekin. 

Gure bizitza basamortuan egindako ibilbidea bezalakoa da… Bide 
horretan sarri nabaritzen dugu egarria, barkamen eta adiskidetze 
egarria. Zorion egarria. Jainkoaren egarria. Ospakizun hau 
basamortuaren erdian aurkitzen dugun oasiaren modukoa da, 
bertan aurkitzen baitugu Jainkoaren eta senideen barkamenaren ur 
bizia. Edan dezagun eta utz dezagun Kristoren argiak argi dezala 
gure ilunaldia. 
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Otoitza 

Egin dezagun otoitz. 

Isilunea utzi, otoitzerako. 

Aita on, hemen gaituzu barkamen beharra dugun zure seme-
alabok. Askotan antzeman dugu bizitzaren gogortasuna. Baina 
beste batzuetan guk tratatu ditugu gogor besteak. Gaur, garen 
guztia zure aurrera ekarri nahi dugu: gure gogoak eta ametsak, gure 
arrakasta eta porrotak, gure bekatuak eta bertuteak. Dena ekarri 
dugu, Jauna, eta zure aurrean jartzen dugu garbi dezazun eta zure 
bedeinkapenez eraldatu. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. 

Lehenengo irakurgaia 

Ef 5, 8-14 [Garizumako IV. igandeko (A) 2. irakurgaia] 

Erantzun-salmoa 

Sal 102, 1b-2. 3-4. 6-7. 8 y 11: «Erruki hutsa » (Gora Jainkoa 2, 55. or). 
edota: «Eskerrak eman, nire arima» (Gora Jainkoa 7, 160. or).  

Ebanjelioa 

Mt 5, 13-16 [Urtean Zehar 5. igandeko (A) ebanjelioa] 

Homilia / Kontzientzia azterketa 

Errealitatea gordin gertatzen zaio gutako askori. Gehiago dugu, 
baina ez gara gehiago. Denbora eta indarra galtzen dugu azkarrago 
joan nahirik. Zenbaki eta letra gehiago dugu buruan, baina ez 
dakigu gehiago bizitzaz. Gero eta jende gehiago dago munduan, 
baina lagun gutxiago dugu. Hori da errealitatea. 

Garbi esanda, kantitaean irabazi dugun adinean, atzera egin dugu 
kalitatean. Argiaren eta ilunaren tartean dabil mundua. Baina 
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hainbeste laino artean, argiaren garaipena sinesten dugu; 
maitasunak gorrotoa gaindituko duela sinesten dugu. 

Kontzientzia azterketa egingo dugu orain; ARGIAREN aurrean, 
Jaunaren aurrean alegia, zein jarrera dugun ikusiz. Jar gaitezen 
Jainkoaren Hitzaren argitan. Kristau moduan, munduaren erdian 
argi eta gatz izatera deituak gara, benetan gizakiarentzat ongarri 
diren baloreak lehenetsiz, beste balioek indarrik ez dutenean 
fedeak bizitzari eusten diola jakinik. Fedea oinarri dugula, 
alaitasuna jartzen dugu tristura dagoen tokian, gure elkartasuna 
bakardadea dagoen lekuan eta ahaztu egiten gara geure interesez, 
denen ongia bilatuz. 

Horregatik, geure buruari galdetzen diogu: 

• Neure buruari dagokionaz...  

Baieztapena: Jainkoak zu zoriontsu izatea nahi du, zeure burua 
zaintzea eta maitatzea. Zeure burua estimatuz besteak estimatzea 
nahi du Jainkoak. Zeurekiko baikorra izatea nahi du Jainkoak. 

Hausnarketa: Urteen poderioz gizatasun gehiagoz jokatzen dut edo 
atzera egiten dut beti. Bizitzan suertatzen zaizkidan zailtasunen 
aurrean itxaropenez jokatzen al dut? Itxaropena zabaltzen al dut 
nire inguruan ala etsipena eta ezkortasuna nagusitzen dira nire 
bizitzan? Dena gaizki ikusten al dut? Ezkorra al naiz? Zein dira 
pertsona bezala suntsitzen nauten bekatuak? 

• Besteekiko harremanari dagokionaz...  

Baieztapena: Kristo da munduaren argia eta argi izatera 
gonbidatzen gaitu. Idoloak gurtzen dtuen gizartearen gezurrak 
Jainkoaren egiarekin argi ditzagun. Tristeziaren eta beldurraren 
aurrean alitasuna eta itxaropena zabal ditzagun. 
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Hausnarketa: Gai al naiz nire interesak albora utzi eta besteenak 
lehenesteko? Harroa eta handikia al naiz, besteak gutxietsiz eta 
denen gainetik jarriz? Neure irudiarekin arduratuta bizi al naiz edo 
gai naiz neure burua onartzeko? Onartzen al ditut besteak diren 
bezaala? Errespetatzen al ditut besteak, beraien ideiak, beraien 
gauzak? Arduratzen al naiz besteak pozteaz edo beti kexu eta 
eskatuz bizi naiz? Arduratzen al naiz egiaz nire familaz? Maitekor 
eta gertuko al naiz nire emazte, senar edo seme-alabekin? Ejenplu 
ona ematen al diet nire seme-alabei, arduratzen al naiz etxeko 
elkarrizketaz eta elkarbizitzaz? 

•  Nire kristau bizitzari dagokionaz...  

Baieztapena: Kristau izatea Kristoren jarraitzaile izatea da. Bere 
urratsak jarraituz ibiltzea. Bere pausoak jarraitzea, berak bezala 
maitatzea, barkatzeko gai izatea. Ikusi nahi duenarentzat argi 
izatea. Kristau izatea beste Kristo bat izatea da. 

Hausnarketa: Serio bizi al dut nire kristau izatea? Jesusek niri eman 
didan misioaz jabetzen al naiz? Nire harreman guztietan bakez 
bizitzen saiatzen al naiz? Besteen onak kezkatzen al nau edota 
neure erosotasunak bakarrik arduratzen naiz? Senideekin biltzen al 
naiz iganderoko eukaristian? Jainkoa nire bizitzaren alderdi 
garrantitzua al da? Hitz egiten al diet besteei Jainkoaz eta Jesu 
Kristoz edo lotsatu egiten naiz? Otoitz egiten al dut? Zein toki du 
Jainkoak nire familia bizitzan? Otoitz egiten al dut etxekoekin?  

•  Elizarekiko eta nire parrokiarekiko harremanari dagokionaz...  

Baieztapena: Asko dira Kristogan sinesten dutela esan arren, 
Elizarengan sinesten ez dutela diotenak. Baina ez da posible 
fundatzailearengan sinestea eta bere lana ez aitortzea. Fedeak 
berekin du dimentsio pertsonala baita elkartekoa ere. Elkartean, 
Elizaren baitan sinesten dugu eta salbatzen gara. Jesu Kristo 
salbatzaile aitortzen dugunon familia handia da Eliza. 
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Hausnarketa: Laguntzen al diot Elizari bere beharretan? Caritasi, 
Manos Unidas elkarteari edota beste elkarteei sarritan laguntzen 
diet, edo inoiz limosna bat emanda konformatzen naiz? Elizari egin 
diezazkiokedan kritikak maitasunez eta errespetuz eginak izaten al 
dira? Sarritan parte hartzen al dut sakramentuetan? Arduratzen al 
naiz nire kristau hezibideaz? Irakurtzen al dut Biblia? Parte hartzen 
al dut parrokian hausnarketa edo otoitz talderen batean? 

Adiskidetzearen ohikunea 

Apaizak 

Aitaren onginahia gogoratuz, aitor ditzagun gure bekatuak, bere 
errukia eta barkamena irits dezagun. Esan dezagun elkarrekin: 

Guztiek esango dute: Aitortzen diot...  

Orain, elkarte santu eta bekatari garenez, eska dezagun barkamena, 
eskari bakoitzari erantzun diezaiogun: guzti hauek  

 R/. Jauna, izan gutaz erruki (edota: Kyrie eleison.) 

Irakurle batek egin ditzake eskariak: 

– Barkatu, Jauna, askotan ahaztu egiten baitugu zure seme/alaba 
garela baita besteak senide ditugula ere. 

 R/. Jauna, izan gutaz erruki (edota: Kyrie eleison.) 

– Barkatu, Jauna, sasi-jainkoak gurtu eta erosotasunaren eta 
kontsumokeriaren morroi bihurtzen garelako. 

 R/. Jauna, izan gutaz erruki (edota: Kyrie eleison.) 

– Barkatu, Jauna, erdipurdiko jokatzen dugulako, behar bezalako 
testigantza eman beharrean. Ez garelako argi-emaile zure bila 
dabiltzanentzat. 

 R/. Jauna, izan gutaz erruki (edota: Kyrie eleison.) 
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– Barkatu, Jauna, maitasun faltagatik, baita gehien sufritzen 
dutenekin elkartasun gutxi adierazi izanagatik ere. 

 R/. Jauna, izan gutaz erruki (edota: Kyrie eleison.) 

– Barkatu, Jauna, gure itxaropen falta, gure tristura eta 
ezkortasunak. 

 R/. Jauna, izan gutaz erruki (edota: Kyrie eleison.) 

– Barkatu, Jauna, Zuk maite gaituzun bezala ez maitatzeagatik. 

 R/. Jauna, izan gutaz erruki (edota: Kyrie eleison.) 

Apaizak jarraituko du: 

Orain, Jesusek erautsi zigun hitzak erabiliz, eska diezaiogun gure 
Aitari barka ditzala gure bekatuak:  

Guztiek: Gure Aita...  

Apaizak jarraituko du: 

Gure Jainko eta gure Aita, zure seme-alaba izateko aukeratu 
gintuzun, zure aurrean santu izan gintezen eta zure etxean pozik 
bizi; onar gaitzazu eta gorde zure maitasunean, pozez eta 
maitasunez bizi gaitzen zure Eliza Santuan. Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez. R/. Amen.  

Banakako aitortza eta barkamena 

Banakako aitortzak egingo dira une honetan. 

Jainkoaren errukiarengatik eskerrak ematea 

Aitortzak bukatuta, batzarburuak beste apaizak ere ondoan dituela, 
eskerrak emateko eta egintza egokiren bat egiteko deia luzatuko du, 
penitentziaren graziaren adierazgarri izango da hori bai norberaren 
bizitzarako bai elkarteko bizitzarako ere.  
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Hitz hauekin bukatuko du:  

Gurutziltzatu zutenekin Jesusek izan zuen barkamen handiak 
agertzen digu noraino iristen den Jainkoaren errukia, guk geuk 
oraintxe adiskidetze sakramentuan gozatu duguna. Andre Mariak 
adierazten digu Jainkoaren Semearen errukiak ez duela mugarik eta 
inor baztertu gabe guztiongana iristen dela. Amari kantatuko diogu 
orain, errukiaren aurpegia den Jesus Jauna ikusteko gai egin gaitzan 
eskatuz. 

Denek kantatuko dute «Egizu, zuk, Maria... Bekatariok ama». 

Bukaerako ohikunea 

Jauna zuekin.  
R/. Eta zure espirituarekin.  

Makur zaitezte, Jainkoaren bedeinkapena hartzeko. 

Bedeinka gaitzala bere seme-alaba egin gintuen Aitak.  
R/. Amen. 

Indar gaitzala Espiritu Santuak, bere bizitoki egin gintuenak.  
R/. Amen.  

Eta bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak, Aitak eta Semeak + 
eta Espiritu Santuak.  
R/. Amen.  

Barkatuak daude zuen bekatuak. Zoazte Jaunaren bakean.  
R/. Eskerrak Jainkoari. 

  




