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Azaroaren 2an
HILDAKO FEDEDUNEN OROIPENA
Agurra
Heriotza garaiturik hilen artetik piztu zen Kristo izan bedi zuekin.
Sarrerako oharpena
Hildako senideak gogoan ditu gaur Eliza osoak. Bada San Agustinen
otoitz bat gaur gogoan duguna: “Jauna ez dizut aurpegiratzen senide
hau kendu izana; baizik eta eskerrak ematen dizkizut eman
zenidalako”. Gu ere esker onez, gu ere erromes garela gogoratuz eta
hildakoen aldeko otoitzak on egiten digula jabetuz Eukaristia
ospatzera gatoz.
Damu-otoitza
Senideok, apaltasunez beterik jo dezagun errukiaren iturrira eta eska
dezagun gure bekatu guztien barkamena:
¾ Aitortzen diot...
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizitzara
¾ Erruki, Jauna... Kristo, erruki... Erruki, Jauna...
Otoitza
Bihotz onez entzun, Jauna, gure eskariak,
eta sendoago egizu, arren,
zure Seme hilen artetik piztuagan dugun fedea,
gure senide hilak piztuko diren itxaropena ere
gugan sendoagoa izan dadin.
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Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Edota:

Zu zara, Jauna, fededunen bizia,
Zu zitzoen zoriona;
Zuk salbatu gaituzu zure Semearen heriotza eta piztueraz;
erruki zaitez hildako gure senideez,
eta Kristogan piztuko garela sinetsi duten ezkero,
goza dezatela betiko zoriona.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Edota:

Jauna, zure Seme bakarra piztu egin zenuen,
heriotza garaiturik, zure erreinuan sar zedin;
egizu, hildako gure senideek ere,
beren izate hilkorra garaiturik,
betierean ikus zaitzatela Zu,
beren Egile eta Salbatzaile Hori.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Irakurgaiak Hileta-mezarako ematen direnetatik aukeratu behar
dira gaurko irakurgaiak. Hemen, erantzun salmoa eta
aleluia proposatzen ditugu:
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Erantzun-salmoa (Sal 77, 3-4. 23-24. 25 eta 54)
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Aleluia (Jn 11, 25a. 26)

Ni naiz piztuera eta bizia,
dio Jaunak;
Nigan sinesten duena ez da betiko hilko. R/.
Homiliarako argibideak
Oroimena duten erromesak
On egiten digu hildakoen egun honek. Erromes garela oroitarazten
digu, eta bidean goazela zeruan bizitzera deituak garelarik; ahaztu
ez dezagun hemen ez gaudela betirako, baizik eta bizitza hobea eta
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amaiezina dugula helburu.
Heriotza zerbait serioa da, zalantzarik gabe. Gertu tokatzen
zaigunean minez betetzen gaitu, eta zalantzaz, kezkaz eta beldurrez
ere bai. Galderak sortzen dizkigu, heriotza misterio bat delako.
Kristok berak ere negar egin zuen Lazaro adiskidearen heriotzan eta
beldurra eta ezina nozitu zituen Bere heriotza gertu ikusi zuenean.
Guk ordea fedearen begiekin begiratzen diogu heriotzari. Heriotza
bera da, baina begiratua ezberdina. Kristoren pazkoak argitzen
duelako, ez misterio hori edo zailtasun hori deseginez, bain bai
zentzuz bizitzen lagunduz; eta horrela, etorkizunari itxaropenez
begiratzen laguntzen digu. Gure etorkizuna Berri Onez betetzen
duelako, itxuraz dena ilun eta gordin gertatzen bada ere. Ez dakigu
egiaz nola, baina sinesten dugu heriotzak ez duela azken hitza.
Jainkoak bizitzarako sortu gaitu. Era berean Kristoren gurutzea ere ez
zen azkena izan, aintzazko bizi beterako bidea baizik.
Mezetako testuek laguntzen digute gure heriotza Kristoren
heriotzaren ikuspegitik begiratzen: “Bera da hilen arteko lehen
Semea”, Bera da “piztuera eta bizia”, Berari begira aitortzen dugu
Kristo piztu zen bezala gu guztiok ere piztuko garela azken egunean.
Meza oro gogoan ditugu hildakoak, ez gaur bakarrik. Eukaristi
Otoitzean bat egiten dugu “sinestearen ezaugarriarekin joan eta
orain bakezko lotan diren” hildako senideekin. Kristau ez zirenak ere
gogoratuz, hildako guztiak gogoratzen baititugu, Jainkoak “bakarrik
dakiela fededun hil diren guztiak” aipatzean. Guztientzat eskatzen
diogu Jaunari atsedena eta bizi betea eta erregutzen diogu har ditzala
Bere Erreinuan, Jainkoaren aurpegiaren argia goza dezaten.
Eukaristia da hildakoen aldeko otoitzik ederrena. Horregatik esaten
diogu Jaunari: “ireki iezaiezu, Jauna, hidako gure senideei argi eta
bake den zure etxea”; edota “zure Semearen sakramentua harturik,
gure senide hilen alde eskatzen dizugu: Kristoren pazko-misterioan
garbituta, zorion betea iritsi dezatela piztuera-egunean...”.
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Jainkoaren herriaren otoitza
Egiogun otoitz konfiantzaz beterik errukiaren Aitari eta eska
diezaiogun Jaunagan hil diren gure senideen betiko atsedena:
¾ Kristok, bere heriotzaz heriotza suntsitu eta bere piztueraz mundu
guztiari bizia eman zionak, eman diezaiela argia eta betiko
zoriona gure anai-arreba hildakoei. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Kristok, errukiaren maisuak barka diezazkiela hildakoei, gogapen,
hitz eta egitez eta egin beharrak ez eginez egin zituzten bekatu
guztiak. Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Kristok, Eukaristiako ogiaz eta Liburu Santuko hitzaz janaritzen
gaituenak, sendo dezan Eliza santua, tristeziaren eta ezinulertuaren kateekin loturik daudenentzat poz eta argi izan dadin.
Eska diezaiogun Jaunari.
¾ Kristok, bere mahaiaren inguruan bildu gaituenak, bil gaitzala
gero ere, hildako zintzo guztiekin batean bere erreinuko mahai
santuan, gizaldi eta gizaldietan Jainkoa ikusi eta gores dezagun.
Eska diezaiogun Jaunari.
Entzun gure otoitzak, Jainko Jauna, zabaldu Zure Erreinuko ateak
gure senide hildakoei, Kristo Jaunaren piztuera aintzatsuan parte izan
dezaten betiko. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Ireki iezaiezu, Jauna, hildako gure senideei
argi eta bake den zure etxea,
haien alde ospatu baitugu pazko-sakramentu hau.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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Edota:

Jainko Jauna,
gugatik hil eta aintzaz piztu zen
zure Semearen sakramentua harturik,
gure senide hilen alde eskatzen dizugu:
Kristoren pazko-misterioan garbituta,
zorion betea iritsi dezatela piztuera egunean.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Edota:

Eskaini dizugun opari honen bidez,
isur ezazu, Jauna, zure erruki ugaria
gure senide hilen gainera;
eta Bataioan zure grazia eman zenienei
emaiezu orain betiko zorionaren betea.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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