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Maiatzaren 23an
PENTEKOSTE IGANDEA
Agurra
Kristo piztuaren bakea izan bedi zuekin!
Sarrerako oharpena
Gaur, Jesus piztuak Aitarengandik isurtzen digun Espiritu Santuaren
etorrera handikiro ospatuz, burutzen ditugu Pazkoko jaiak.
Maitasunaren jaia da hau: elkar ulermenaren maitasuna, gure
elkarteak eraberritzeko behar dugun Maitasuna, biziaren Maitasuna.
Bataio-urez zirtatzea
Senideok: Eukaristia ospatzera goaz; Bataiokoan bat egin genuen
era berezian Kristo Piztuarekin eta berak bildu gaitu gaur bere
mahaian. Geure Bataioa oroituz bat egin dezagun Jainkoarekin.
Herria zirtatuko du apaizak elizan barrena ibiliz.
Bitartean kantu egokiren bat kanta daiteke.

Jainko ahalguztidunak garbi gaitzala bekatutik eta, Eukaristia honen
bidez, bere erreinuko mahaian jartzeko gai egin gaitzala.
R/. Amen.
Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.
Kristo, erruki. R/. Kristo, erruki.
Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.
Aintza zeruetan
Aitaren eta Semearen arteko dohain den Espirituaren bizi-pozez,
gorets dezagun Hirutasun santua Aintza zeruetan kantatuz.
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Otoitza
Oi Jainko, gaur ospatzen dugun misterioaren bidez
herri eta nazio guztietan santutzen duzu zeure Eliza osoa;
isur itzazu Espiritu Santuaren dohainak mundu zabalera
eta berri itzazu orain fededunen bihotzean
Ebanjelioa hots egiten hasi zirenean
errukiz egin zenituen mirariak.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Hitzaren liturgiari oharpena
Jesusen Piztuera bizi izan zuten haiek, Espiritu Santua onartzen dute
beren bizitzan. Sakabanatzea eta beldurra, batasun eta bihotz zabal
bihurtzen dira, Mezua mundu guztira hots egiteko.
Lehenengo irakurgaia (Eg 2, 1-11)
Apostoluen Eginak liburutik
Pentekoste-eguna iritsi zenean, leku berean bildurik zeuden ikasle
guztiak. Bat-batean, haize-bolada indartsu batena bezalako burrunba
etorri zen zerutik eta ikasleak zeuden etxe guztia bete zuen. Orduan,
suzko mingainak bezalako batzuk agertu zitzaizkien, eta, banatuz,
bakoitzaren gainean kokatu ziren. Denak Espiritu Santuaz bete ziren
eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi, bakoitza Espirituak eragiten
zion bezala.
Bazen egun haietan Jerusalemen judu jainkozalerik asko,
zerupean diren herri guztietakoak. Burrunba hura entzutean,
jendetza handia bildu zen eta txunditurik gelditu ziren, nork bere
hizkuntzan hitz egiten entzuten baitzien.
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Harri eta zur, honela zioten: «Mintzo direnok, ez al dira guztiak
galilearrak? Nola entzuten diegu, bada, bakoitzak geure jatorriko
hizkuntzan? Gure artean badira partiarrak, mediarrak eta elamdarrak;
baita Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton eta Asian bizi
direnak ere; badira Frigiakoak eta Panfiliakoak, Egiptokoak eta Zirene
inguruko Libiakoak, baita erromatarrak ere; eta denok, judu nahiz
judu berri, kretar nahiz arabiar, geure hizkuntzan entzuten diegu
Jainkoaren egintza harrigarriak hots egiten».
Erantzun-salmoa (Sal 104 [103], 1ab eta 24ac. 29b-30. 31 eta 34)

V/. Bedeinka beza nire arimak Jauna!
Jauna, ene Jainkoa, bai handia zarela!
Bai ugariak, Jauna, Zuk eginak!
Zure sorkariz betea dago lurra. R/.
V/. Zuk arnasa kendu, eta hil egiten dira,
hauts izatera itzultzen.
Zuk arnasa bidali, eta berriro sortzen dira,
berritu egiten duzu lurbira. R/.
V/. Izan bedi betiko Jaunaren ospea!
Poztu bedi Jauna bere eginetan!
Atsegin bekio nire kanta,
Jaunagan izango dut neure poza. R/.
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Bigarren irakurgaia (1 Ko 12, 3b-7. 12-13)
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik
Senideok: Ezin du inork esan «Jesus da Jauna!» Espiritu Santuak
eraginda ez bada. Era askotakoak dira dohainak, baina bat bakarra
Espiritua; era askotakoak zerbitzuak, baina bat bakarra Jauna; era
askotakoak eginbideak, baina bat bakarra Jainkoa, guztiengan guztia
egiten duena. Bakoitzari denen onerako ematen dizkio Jainkoak
Espirituaren dohainak.
Gorputzak, bat izanik ere, atal asko du; baina atal guztiek, asko
izanik ere, gorputz bat bakarra osatzen dute. Gauza bera gertatzen
da Kristorekin ere. Gu guztiok, judu nahiz greziar, esklabo nahiz
libre, Espiritu bat berarengan izan gara bataiatuak, gorputz bat
bakarra egiteko. Eta guztiok Espiritu bat beretik edan dugu.
Edota:

Ga 5, 16-25

San Paulo Apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik
Senideok: Bizi zaitezte Espirituari dagokionez, eta ez grina txarrei
jarraituz. Giza grinak Espirituaren aurkakoak dira eta Espiritua giza
grinen aurkakoa. Bi indar horiek elkarren aurka dabiltza; horrela, ez
duzue nahi zenuketena egiten. Espirituak gidatzen bazaituzte, ez
zaudete legearen menpe.
Giza grinetatik sortzen diren egintzak ezagunak dira: lizunkeria,
zikinkeria, nasaikeria, idolatria, sorginkeria, etsaigoa, haserrea,
bekaizkeria, gorrotoa, norgehiagokeria, alderdikeria, zatiketak,
ikusiezina, hordikeria, sabelkeria eta horrelakoak. Eta lehen esan
nizuena diotsuet berriro ere: horrela jokatzen dutenek ez dute
Jainkoaren erreinua ondare jasoko.
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Espirituaren fruitua, berriz, hau da: maitasuna, poza, bakea,
pazientzia, bihotz ona, onginahia, leialtasuna, otzantasuna, bere
buruaren jabe izatea. Ez da legerik horrelakoak gaitzetsiko dituenik.
Eta Kristo Jesusenak direnek gurutzean hilarazi dute bekatuzko beren
giza izaera, bere gurari eta grinekin. Bizia Espirituak ematen badigu,
jokatu ere joka dezagun Espirituaren arabera.
Aleluia

V/. Zatoz, Espiritu Santu,
bete ezazu zeure fededunen bihotza,
eta piztu haiengan zeure maite-sua! R
Ebanjelioa (Jn 20, 19-23)
Homiliarako argibideak
Bakoitzak bere hizkuntzan entzuten zieten
Zailtasun handiak ditugu fedea belaunaldi berriei transmititzeko.
Kontua ez da propaganda-mezu bat bidaltzea soilik, baizik eta gure
garaiko pertsonak Jaun berpiztuaren esperientzia kristauan sartzeko
gai izatea.
Espiritu Santuaren etorrerari esker izan zen posible ikasleen
iragarpena; izan ere, euren beldurretatik askatu eta eraldatu zituen
irteteko beldurrez etxean sartuta zeuden apostoluak (Jn 20,19-23).
Hala, plazan agertu eta Jaun berpiztuaren lekukotza emango dute.
Geuk ere gure beldurrak eta lotsa faltsuak gainditzeko garaia da,
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kristautasunetik urrundu diren gure lagun askoren artean Jainkoaren
gaia ateratzeko garaia. Gero eta garbiago ikusten da familian bizi
behar dela fedea, transmitituko bada. Familiak ez badu bizipen hori
babesten, berniz hutsa izango da haurren katekesia, eta, batzuetan
Jaunartzea egin orduko desagertzen da. Espero dezagun familia
kristauak euren seme-alabak kristautasunean hezteko euren misioaz
jabetu daitezen. Betebehar hori onartu zuten euren seme-alabentzat
bataioa eskatu zutenean.
Espirituari esker, hizkuntzen, kulturen, herrien eta erlijioen oztopoak
gainditzen dira. Espiritua ez da Elizaren monopolio. Denon
bihotzean eragiten du. Baina Jainkoarengandik datozen eta Jesusek
agertu dituen Espirituaren dohainak pertsona guztiei eramatea da
Elizaren zeregina. Hura da Aitaren, Semearen eta Espiritu Santuaren
bat egitean bildutako komunitatea. Dohainak eta karismak eman
dizkigu sinestun guztioi, Kristoren gorputza eraikitzeko. Horrela,
batasunean txertatzen du aniztasuna (1 Ko 12, 3-13).
Gure munduan, kontrakoak diruditen mugimenduak ikusten ditugu.
Europan batez ere, integrazioa eta estatu nazionalen mugan
gainditzea bilatzen da; aldi berean, baina, gero eta autogobernu
modu handiagoak eskatzen dituzte hainbat herrik. Ez da erraza bi
joera horiek bateratze eta harmonikoki antolatutako gorputz baten
orekari eustea. Espirituak historiako mugimendu handiak animatzen
baditu ere, pertsonen bihotzean zentratzen da eta Jainkoaren semealaba egiten ditu. Hura da gure bihotzaren auhenak eta izena apenas
jartzen dakigun antsiak interpretatzen dakiena. Gizaki zehatzaren
duintasuna dago jokoan, pertsona zehatzak erantzuten baitio
Jainkoaren ekintzari Espirituaren bitartez. Pertsonak jasotzen du
Espiritua, pertsonak bizi ditu bakea, poza eta barkamena.
Elizaren bidea, ebanjelizazioaren bidea, gizaki zehatz horren
bitartez pasatzen da. Gizaki zehatza salbatu behar da. Gizakiek
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Elizaren hizkuntza uler dezaten, gizaki zehatzarengana hurbildu
behar du Elizak, horrek egoera zehatzera. Ezin du egiaren jabe den
katedratik hitz egin, dagoeneko, gizakien ondoan eman behar ditu
urratsak. Azken batean, maitasun errukitsuaren hizkuntza da gizaki
guztien ulertzen duten hizkuntza. Hizkuntza horren zain daude
errefuxiatu eta etorkinak. Hori da Eukaristian eragiten duen Espiritua,
Jesusen misterioa guretzat gaurkotzen duena. Hark eman
diezazkigula gure mundua ebanjelizatzeko indarra eta gogoa.
Jainkoaren herriaren otoitza
Egigun otoitz uste onez beterik, Kristo bitarteko dugula:
Erantzuna: Entzun Zuk, Kristo, herri honen oihua!

¾ Aitaren eskuinaldean dagoen Jesus Jaunak, isur dezan ugari
Elizarengan Espiritu Santua. Egigun otoitz. R/.
¾ Espiritu Santuaren argiak, uxa ditzan gizakien ilunak, eraman
ditzan egia ezagutzera, eta bihur dezan gorrotoa maitasun,
sufrimentua poz, eta indarkeria bake. Egigun otoitz. R/.
¾ Espiritu Santuaren indarrak sendo ditzala bihotz-berritzearen
bidean ahul bizi direnak. Egigun otoitz. R/.
¾ Jakinduriaren Espirituak murgil gaitzala Jainkoaren misterioan eta
Kristok irakatsi diguna etengabe gogoratuz sendo dezala gure
fedea. Egigun otoitz. R/.
Entzun, Jainko Ahalguztidun, Aita-maitasunez, herri honen otoitzak,
pozik jaso baitu lehen-dohain bezala hitz emandako Espiritu Santua.
Zurekin eta Zure Semearekin errege bizi dena gizaldi eta gizaldietan.
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Eukaristiaren liturgiari oharpena
Jainkoaren Hitzak iragartzen duena Eukaristiaren mahaian gertatu
egiten da. Espiritu Santua eskatuko dugu orain ere eta Aitak isuriko
du elkarte honetara, Jesusen gurutzeko eskaintza aldare honetan
gertaberritzerakoan.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Zuk ematen dizkiozu Elizari, Jauna, zeruko dohainak;
zaindu ezazu beragan Zeuk emandako grazia;
indarberri ditzala gugan beti Espiritu Santuak
berak guri emandako dohainak,
eta hartu dugun janari santuak
eraman gaitzala salbamenaren betera.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Bedeinkapen nagusia
Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.
Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko.
(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:)

Argi guztien Aita den Jainkoak
ikasleen gogoak argitu zituen gaurko egunez
Espiritu Santua isuriz;
poztu zaitzatela bere bedeinkapenaz
eta aberastu bere Espirituaren dohainez. R/. Amen.
Ikasleen gainera harrigarriro agertu zen suak
garbi ditzala zuen bihotzak gaitz guztietatik
eta edertu bere argiaren distiraz. R/. Amen.
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Hainbeste eratako jendea
fede beraren aitormenean bat egin zuen Espiritu Santuak
gorde zaitzatela fede berean,
eta orain zuentzat itxaropen dena
gerta dakizuela egunen batean egiazko ikuskizun. R/. Amen.
Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak:
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/. Amen.
Zoazte Jaunaren bakean, aleluia, aleluia!
R/. Eskerrak Jainkoari, aleluia, aleluia!

