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Abenduaren 27an 
FAMILIA SANTUA. JESUS, MARIA ETA JOSE 

Agurra 

Jainkoaren familia egin gaitu Jesusek. 
Haren grazia eta bakea zuekin! 

Sarrerako Oharpena 

Eguberri zortziurrena edo oktaba ospatzen ari garela, Familia 
Santuaren jaia dugu gaur. Nazareteko familia ospatzeak Jesusen 
gizon egite apalera gerturatzen gaitu: Mesias giza-elkartera etorri da, 
giza-familiara. Mesias gu sakonetik berritzera etorri da, gutako bat 
eginez. 

Ospa dezagun Igandeko familia-batzarra: Eukaristia. Bertan ematen 
zaigu ogi-ardotan geureganatzen den Hitza. 

Damu-otoitza 

Salbamenaren misterioa ospatzera goaz. Zabal dezagun gure bihotza 
Jaunaren erruki mugagabera. Eska dezagun barkamena. 

¾ Jesus Jauna, Mariagandik jaio / eta gure senide egin zinen 
Jainkoaren Semea: erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, gure ahuleriak ezagutzen / eta maitasunez ulertzen 
dituzun Gizonaren Semea: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, gu guztiokin familia bat bera egiten duzun / Aitaren 
Lehen Semea: erruki, Jauna. 

Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, 
eraman gaitzala betiko bizira. 
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Otoitza 

Oi Jainko, egiazko bizi-eredua eman diguzu Familia Santuagan; 
egizu, onbera, izan ditzagula geure familietan ere 
haien harreman eta maitasun berberak, 
betiereko zoriona izan dezagun zeruetako zure etxean. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santurekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Familian denak izan behar du maitasun. Errukizko bihotzik eta 
gertutasunik gabe zaila da familiak sendo irautea. Odoleko 
familiaren harremanak kristau-familiara ere zabal daitezke. Bietan da 
ezinbestekoa ulermena, onarpena eta maitasuna. Nazareteko Familia 
dugu honen guztiaren adibide eta eredu eder. 

Lehenengo irakurgaia (Si 3, 3-7. 14-17a) 

Siraken liburutik 

Goresgarriago egiten du Jaunak aita, seme-alabak baino; eta amari 
eskubidea ematen dio bere umeen gainean. Aita goresten duenak 
bere bekatuak ordaintzen ditu; eta ama goresten duenak ondasunak 
pilatzen. Aita goresten duenak poz izango du bere seme-alabetan; 
eta otoitz egunean entzun egingo zaio. Aita goresten duena luzaro 
biziko da; eta Jaunak entzuten dio, amari atsegin ematen dionari. Ene 
seme, iraun zeure aita goratzen, eta ez utzi bizi daino. Burua galtzen 
badu ere, izan zakizkio bihotz handiko eta ez gutxietsi bizi zareino; 
aitari emandako laguntza ez da ahaztuko, bekatuen ordain izango 
duzu; zoritxar egunean, gogoan hartuko dizu Jaunak. 

Erantzun-salmoa (Sal 127. 1-2. 3. 4-5) 
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Dohatsu, Jaunaren beldur dena, 
Haren bideetan dabilena! 
Zure eskuen lana baituzu jango, 
zoriontsu izango zara eta ongi zaizu joango. R/. 

Zure emaztea, mahasti emankorraren antzean, 
zure etxe barnean; 
zure seme-alabak badirudite olio kimuak, 
zure mahai inguruan. R/. 

Begira, hala izango da bedeinkatua gizakia,  
Jaunari beldur diona. 
Jaunak Siondik bedeinka zaitzala, 
Jerusalem dohatsu ikusiz beti bizi zaitezela. R/. 

Bigarren irakurgaia (Kol 3, 12-21) 

San Paulo Apostoluak Kolosarrei 

Senideok: Jantzi zaitezte bihotz errukitsuz, onberatasunez, 
apaltasunez, egokitasunez, eraman onez, Jaungoikoaren herri 
aukeratu, santu eta maitea zaretenez gero. Eramazue ondo elkar eta 
barkatu batak besteari, inork inorentzat ezer baleuka. Jaunak barkatu 
dizuen bezala, barka zuek ere. 
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Guzti horien gainetik, ordea, izan ezazue maitasun; hori baita 
lokarririk bikainena. Kristoren bakeak agindu beza zuen bihotzetan, 
bake horretara deituak zaretenez gero gorputz batean; eta izan esker 
onekoak. Oparo bizi bedi zuengan Kristoren hitza: jakinduriarik 
osoenean elkar argituz eta berotuz; salmoak, goratzarreak, eta goi 
arnasezko abestiak Jaungoikoari bihotzez eta eskerronez kantari. 
Edozer esaten edota egiten duzuela, egizue dena Jesu Kristo Jaunaren 
izenean, Beraren bidez Jaungoiko Aitari eskerrak emanez. 

Emazteok, zaudete zeuen senarren menpean, Jaunarengan egoki den 
bezala. Senarrok, maita itzazue zeuen emazteak, eta ez izan 
gogorrak haiekin. Seme-alabok, egin zeuen gurasoen esana gauza 
guztietan, hori nahi du eta Jaunak. Gurasook, ez sumindu zeuen 
seme-alabak, gogoa gal ez dezaten. 

Aleluia (Kol 3, 15a. 16a) 

Kristoren bakeak agindu beza zuen bihotzetan; 
oparo bizi bedi zuengan Kristoren hitza. R/. 

Ebanjelioa (Lk 2, 22-40) 

Homiliarako argibideak 

Maitasuna guztiaren gainetik 

Frantzisko Aita Santuak, Amoris laetitia edo Maitasunaren alaitasuna 
izeneko gutuna idatzi zuen duela urte batzuk. Gutun horretan, 
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familia pastoraltzaren ibilbide-orri berria markatu zuen. Zalantzarik 
gabe, Kristau ezkontzan, bizitza osoan maitasunez bizitzeko 
konpromisoa hartzen da. Ezin diogu uko egin ideal horri. Baina, 
agertzen ari diren egoera berrien aurrean, Elizak haiengana hurbildu 
behar du, hartu, lagundu, bereizi, aholkatu eta laguntzeko. Eta dena 
errukiarekin. Zalantzarik gabe, familiaren funtsa baldintzarik gabeko 
maitasuna da. 

Maitasun hori ez da kristauen monopolioa, pertsona guztiak daude 
amodioari irekita, eta familia mota bakoitza maitasun hori bizitzen 
saiatzen da egoerak eta baldintzek uzten dioten neurrian. Familiako 
pastoraltzaren erdian pertsona zehatzak daude, eta horiek 
errespetatu egin behar dira eta inolako ideologiarik inposatu gabe. 

Jainkoaren hitzak, jakina, familia mota bati buruz hitz egiten du: 
judua antzina (Si 3,2-6.13-14) edo kristaua itun berrian (Kol 3,12-
21). Familia horietan, batez ere kideen betebeharrak azpimarratzen 
ziren. Familia Santuan ere gauza bera gertatzen da. Gaur egun ez 
zaigu gehiegi gustatzen hitz egiteko modu hori, baina hor gizakiaren 
funtsezko errealitate bat ageri da. Besteen arduradunak gara. Josek 
eta Mariak Jainkoarekiko ditugun betebeharrak ere onartzen dituzte, 
hori baita gure bizitza pertsonalaren eta kolektiboaren oinarria. 

Jesusek familia batean jaio nahi izan zuen, neurri handi batean 
gizartearen oinarria zena eta izaten jarraitzen duena. Familian sentitu 
gara baldintzarik gabe, familiako kide izate hutsagatik: aita, ama, 
semea, arreba, emaztea. Jainkoaren maitasun infinituak gaitasuna du 
pertsona mugatuen maitasunaren bidez adierazteko. Maitasun horri 
esker hazi gara, eta uste osoa eman digu biziak merezi duela. 

Familia etxeko eliza da. Familia Santuarekin, Elizaren hasiera dugu, 
Maria eredutzat duena. Berak erantzun zuen bere fedearekin 
Jainkoaren Herriaren historiaren une erabakigarrian. Azken finean, 
familia guztiak dira fideltasuna eta elkarrekiko maitasuna hitz ematen 
duten bi pertsonen fede-egintza. Bakoitzak bestearengan sinesten du, 
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bestea dela Jainkoarekin topo egitera iristeko bidea. Seme-
alabengan, senar-emazteek Jainkoaren maitasun hori aurkitu dute. 
Familiari harrera egiteko eta bizitza sustatzeko ardura eman zaio. 
Jainkoak senar-emazteak beren ekintza sortzailearekin lotu nahi izan 
ditu. Jaiotza bakoitza Gabonetako misterioaren luzapena da. Bata 
bestearekin eta biak Jainkoarekin fidatu diren bi pertsonen 
maitasunaren emaitza da. Jainkoa da bere leialtasunaren eta 
maitasunaren betikotasuna berma dezakeen bakarra. 

Maria eta Josek, Jesus tenpluan aurkeztuta, onartu dute Jainkoaren 
dohaina dela, eta bere zaintzapean utzi dutela. Simeon eta Anak adi-
adi entzuten dituzte haur horren bizitzaren norabidea argitzen duten 
profeziak (Lk 2,22-40). Gabonetako poztasunaren erdian lehen 
itzalak agertzen dira. Haur hori bandera eztabaidatua izango da, eta 
haiek ezin izango dute ezer egin amaiera tragikoa saihesteko. 
Eukaristiaren ospakizunak maitasuna sendotu dezala gure familien 
barruan, eta gizateria guztiak Jainkoaren seme-alaben familia 
osatzen duela jakitera eraman gaitzala. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: egin diezaiogun otoitz Jesu Kristo Jaunari, familia 
santutzeko giza familia batean bizi nahi izan zuenari: 

Erantzuna: Erakuts guri, Jauna, zure bihotza ona. 

¾ Maria eta Joseren etxean familia-bizitza elkarbanatu zuen Jaunak, 
zaindu dezala bakean kristau-familia guztien elkarbizitza. Egigun 
otoitz. R/. 
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¾ Senargai eta emaztegai guztiak, Jainkoaren presentzia sumatuz eta 
elkarren maitasuna biziz, egoki presta daitezen Ezkontzako 
Sakramenturako. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jainkoak familia zatituak argitu eta gogoberotu ditzan. Lana dela 
eta bereiztuta bizi behar duten senar-emazteak, familia 
zatituetako kideak, haurrik ez dutelako sufritzen dutenak eta 
senideren baten heriotza dela eta negarrez daudenak, indartuak 
gerta daitezen. Egigun otoitz. R/. 

¾ Gure familian eta kristau elkartean bakean bizitzen saiatzen 
garenon alde: gaindi ditzagula ontasunez, ulermenez eta 
maitasunez izan ditzakegun zailtasun eta konponezinak. Egigun 
otoitz. R/. 

Jainko Jauna, gizaldi guztiak baino lehen sortutako zure Semea giza 
familia baten kide egin zenuen; entzun gure otoitzak eta egizu 
gurasoek parte izan dezatela zure maitasun ugarian, eta seme-alabak 
hazi daitezela jakindurian, ulermenean eta grazian zure aurrean eta 
gizaki guztien aurrean. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Prefazioa: Eguberritako II. Prefazioa. (Meza-liburua: 474. or.) 

Jaunartze-ondorengo otoitza 

Aita guztiz ona, 
sakramentu honen bidez indarberritu gaituzunok 
Familia Santuaren antzera bizi gaitezela, 
lur honetako estualdien ondoren 
Berarekin batean betiko zoriona iritsi dezagun. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Bedeinkapen Nagusia (Liburuxka honetan: 19. or.) 




