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Kantua: «ABENDUAREN KANDELAK» 

Doinua: Etxahun Iruri / Hitzak: Unai Manterola Albizu 

1. Abenduko lehen argian / Itun Zaharra da giltza,
antzinatik iragartzen du / Salbamenaren Hitza.
Profeta zaharren itxaropenez / barne-pozez gabiltza,
zori pozgarria dakigun / Erreinuko bizitza.
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Abenduaren kandelak
Musika: Etxahun Iruri

Hitzak: Unai Manterola Albizu
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2. Argi honek indarra du / sugarraren oihartzun, 
 Bataiatzailea mintzo da: / “Datorrenari entzun”. 
 Salbatzailea gertatzen zaigu / promesaren erantzun, 
 bide prestatzea lokarri / ta bakea eraztun. 

 
3. Hiru kandelek digute / barne-gogoa poztu, 
 Andre Mariak erraietan / Jesu Kristo du sortu. 
 Ihintza bezala, gozotasunez, / Jainkoa zaigu lotu, 
 gure barnean salbamena / badaiteke ehotu. 

 
4. Laugarrengo su-argia / bizigarri ez al da?, 
 igo dugu dagoeneko / Abenduaren malda. 
 Maitasun eta itxaropenez / munduaren eztanda... 
 Dena berri gerta daiteke / garen oro emanda. 

 

 
  



ABENDUKO KANDELAK PIZTEA 

Aurreko orrialdean dator kantu bat, Abenduko kandelak piztean kanta 
daitekeena. 1. igandean, agurraren eta oharpenaren ondoren «0» bertsoa 
kanta daiteke, ondoren koroaren bedeinkapena egin, eta lehenengo kandela 
piztean «1» bertsoa. Beste igandeetan, igandeari dagokion bertsoa bakarrik. 

Hona, lehenengo igandean bedeinkapena egiteko otoitza: 

Astero, Abenduko kandelak piztean Eguberriaren argia jasotzeko 
prestatzen ari garela adieraziko dugu. Gaur, bedeinkapen otoitza 
egitera goaz aurreneko argia pizterako. 
(Apaizak edota diakonoak besoak zabalik egiten dute otoitza; Hitzaren 
ospakizunean laikoak egin dezake otoitza, besoak zabaldu gabe). 

Egin dezagun otoitz. 

Jauna, egun hauetan lurra alaitzen da 
eta Eliza pozez betetzen, 
ilunpetan, ezjakinean, atsekabean  
eta bekatuan dauden gizakiengana baitator 
argi amaigabea den zure Semea. 
Jesus datorrela jakiteak sortu dion itxaropenez  
koroa hau (enbor hau) prestatu du zure herriak  
eta kandelaz apaindu. 
Zure Semearen etorrerarako prestaera-garaia hastean 
eskatzen dizugu, Jauna,  
bere distira argi berriz areagotuz doan bezala,  
gu ere argi gaitzazula munduaren argia den  
eta ilunpe guztiak argitzen dituen Jesusen argiarekin 
Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.  
R/. A Amen.



Azaroaren 28an 
ABENDUALDIKO I. IGANDEA (C) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Liturgi urte berri bati hasiera ematen diogu gaur; urtean zehar 
Kristogandik datorkigun salbamenaren misterioa ospatuko dugu era 
askotara. Abendualdia, Eguberrialdia eta Epifania hartzen dituen 
aldia hasten dugu gaur: Espiritu Santuaren egitez Maria Birjinaren 
erraietan gizon egin eta jaio eta herri guztiei agertu zitzaien 
Jainkoaren Semearen oroipena egingo dugu. 

Lau aste iraungo duen Abendualdia hasten dugu, Kristo Salbatzailea 
gizon egin zela eta berriz aintzaz etorriko dela itxaropenez eta pozez 
ospatzeko aldia. 

Abendualdiko argia piztea (Kantua, liburuxka honetan,4-5 orrialdeetan) 

Damu-otoitza (Kandelen ezaugarria egiten bada, utzi Damu-otoitza) 

Senideok: Hitzaren eta Eukaristiaren mahaira gonbidatu gaituen 
Jaunak, aldi honetan bere etorreraren zain gaudela, gure bihotzak 
prestatu eta esna egoteko eskatzen digu. Bekatari garela aitortuz, 
eska diezaiogun apalki errukia. 
¾ Jesus Jauna, mundura gu salbatzera etorria: erruki, Jauna. 
¾ Jesus Jauna, Espiritu Santuaren graziaz etengabe geurekin 

zaituguna: Kristo, erruki. 
¾ Jesus Jauna, gure egintzak epaitzera  egun batean etorriko zarena: 

erruki, Jauna. 
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, 
eraman gaitzala betiko bizira. R/. A Amen. 
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Otoitza 

Jainko ahalguztiduna, emaguzu zeure fededunoi Abendualdia 
hastean, gugana datorren Kristoren bidera egintza onez beterik 
ateratzeko gogoa, azken egunean bera aintzaz etortzean, haren 
eskuinaldean jarririk, zeruko erreinua irits dezagun. Zure Seme Jesu 
Kristo gure Jaunaren bitartez, Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Animoso bizitzeko deia egiten digute irakurgaiek: burua altxata, 
bidean aurrera, duintasun gogoz eta solaridaritza egarriz. Hori da 
Jesusen jarraitzaileoi eskatzen zaigun jarrera: edonolako ustelkeria 
gure bizitzatik kanpo utzi eta Jaunari atsegin zaion bizimodua geure 
egin behar dugu. 

Lehenengo irakurgaia (Jr 33, 14-16) 

Jeremias Profetaren liburutik 

Hau dio Jaunak: «Begira, badatoz nik Israelgo herriari eta Judako 
herriari emandako hitz onak beteko ditudan egunak. 

 Egun haietan eta garai hartan, legezko muskila sorraraziko diot 
Davidi, eta zuzenbidea eta justizia ezarriko du lurrean. 

 Egun haietan Juda salbatuko da eta Jerusalem lasai biziko. Hona 
hiriari emango dioten izena: “Jauna gure zuzentasun”».. 

Erantzun-salmoa (Sal 25 [24], 4-5b. 8-9. 10 eta 14) 
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  V/.  Azaldu niri, Jauna, zeure bideak,  
   erakutsi zeure bidexkak. 
   Gida nazazu zeure leialtasunean, eta irakatsi,  
   Zu baitzara nire Jainko salbatzailea. R/. 

  V/.  Ona eta zuzena da Jauna,  
   bidea erakusten die bekatariei. 
   Apalak zuzenbidez daramatza,  
   bere bidea erakusten die apalei. R/. 

  V/.  Jaunaren bide guztiak maitasun eta leialtasun  
   haren ituna eta aginduak gordetzen dituztenentzat. 
   Bere barrua azaltzen die Jaunak begirune diotenei,  
   bere ituna ezagutarazten die. R/. 

Bigarren irakurgaia (Ts 3, 12–4, 2) 

San Paulo Apostoluak Tesalonikarrrei egindako lehenengo gutunetik 

Senideok: Egin dezala Jaunak gero eta handiago zuek elkarrentzat eta 
denentzat duzuen maitasuna, handia den bezala guk zuentzat dugun 
maitasuna. Horrela, sendo dezala zuen bihotza, Jesus gure Jauna 
bere santuekin etortzean, santu eta esankizunik gabe aurkez 
zaitezten gure Aita Jainkoaren aurrean. 

 Gainerakoan, senideok, eskari hau egiten dizuet, arren eta arren, 
Jesus Jaunaren izenean: Jainkoari atsegin emateko nola bizi gugandik 
ikasi zenutenez, saia zaitezte gero eta gehiago horrela bizitzen. 
Badakizue nolako irakaspenak eman genizkizuen Jesus Jaunaren 
izenean. 
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Aleluia (Sal 85 [84], 8) 

V/.  Erakutsi guri, Jauna, zeure maitasuna, 
eman zeure salbamena. R/. 

Ebanjelioa (Lk 21, 25-28. 34-36) 

Homiliarako argibideak 

JAINKOAREKIN TOPO EGITEKO PRESTATU 

Irakurgaiak 
Liturgi urte hastea, salbamen egintzaren aldi ezberdinak aintzakotzat 
hartzea ere bada. Jeremiasen irakurgaia «Kontsolazio liburuaren» 
zatia da, bertan gatibualdiaren amaiera Jainkoaren leialtasuna 
iragartzen die profetak juduei. Jesu Kristok gizaki guztiei eskainitako 
betirako salbamena susmatzen da dagoeneko, irakurgai honetan. 
Bigarren irakurgaian Jauna, Historia epaitu eta burutuko duena, gertu 
dela adieraziz San Paulok Tesalonikarrei emandako aholkuak entzun 
ditugu. Ebanjelioan berriz, Nekaldi aurreko Lukasen pasarte bat 
aldarrikatu dugu: Jesus bere bigarren etorreraz mintzo da. Bigarren 
etorrera hori piztuera izan daiteke, azken eguneko etorrera, edota 
gure fede bizitzan era isilean Jauna egunero etortzen zaigula adieraz 
dezake. Abendualdian, era diskretuan bada ere, Maria Birjina 
presente sumatuko dugu beti. Altzoan duen Jesus txikiarengana gozo 
makurtutako Birjinaren irudia Elizaren irudia da eta fededun guztion 
irudia. Maria da gure maistra eta gure laguntzailerik onena 
Jaunarekin maitasunez topo egiteko ari dugun espiritu-bide honetan. 
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Mezua 
Abendualdian gogoratzen dugu gure bizitza, sakon sakonean 
Jaunarekin egun batean elkar aurkitzeko itxaronaldi eta prestaera 
aldia dela. Gizon egin zenean etorri zen, beste era batera itzuli zen 
Piztuerakoan eta etengabe ari da etortzen Jainkoaren graziari esker 
eta Espiritu Santuaren eraginez, era espiritualean berarekin bat 
eginda bizitzeko gai egiten gaituelarik. Etorriko da berriro aintzaz eta 
distiraz betea Jainkoaren Erregetza bete-betean eratzera zuzenei 
aintza emanez eta bekatua agerian utziz. 
 Jaunari itxaronez bizitzeak esan nahi du: a) Jainkoa gauza guztien 
gainetik maitatzea eta azken egunean berekin bat egiteko prestatzea; 
b) mundu honetako gauzek eta sasimaisuek engaina ez gaitzaten 
erne egotea; c) Kristorekin bat eginda eta Jainkoagandik gertu 
bizitzen laguntzen diguten ekintza onetan saiatzea: otoitz egitea, 
nekeak pazientziaz eramatea, behartsuekin eskuzabal izatea. 

Bizitzarako iradokizunak 
Abendualdiko lehenengo aste honetan, Mezaren eta igandeko 
otoitzaren luzapen modura, har dezakegu, esaterako, Jeremiasen 
«Kontsolazio liburua», profetaren 30, 31, 32 eta 33 kapituluak eta 
otoitz giroan irakurri; azter dezakegu gure bizitza mundu honetako 
gauzetara gehiegi lotuta ote gabiltzan ikusteko, lotura horrek 
Jaunarekin bat egiteko gogoa lausotzen ote digun; Jainkoaren 
Erreinua gure bizitzan eta munduan gauzatu dadin saiatzen ote garen 
ere aztertuz. Otoitz egin dezakegu Mariarekin batera, bera baita 
Jesusi itxaroten dioetenen eredua, 25. salmoarekin: «Jauna, zugana 
jasotzen dut gogoa». Eta gure otoitzaren fruitu zehatz bezala uko egin 
diezaiokegu lotzen gaituen zerbaiti, alegia, zerbaiten barau egin 
dezakegu edota karitate-egintzaren bat burutu, Jauna ager dadin gure 
laguntzaren bidez norbaiten bizitza poztuz. 
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Jainkoaren herriaren otoitza 
Senideok, egiogun otoitz Jaunari, eta eska diezaiogun uste osoz 
salbamena: 

Erantzuna: R/.   Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

¾ Kristau herriak, erne bizirik, gertu duen salbamena pozik onar 
dezan. Egigun otoitz. R/. 

¾ Munduan bakea nagusitu dadin eta izadiaren aberastasunak gizaki 
guztientzat aurrerabide eta ongizate bilakatu daitezen. Egigun 
otoitz. R/. 

¾ Gaixotasuna nahiz barrengo sufrimendua nozitzen dutenek aurki 
dezatela gugan Jaunak bere etorrerarekin guztiontzat dakarren 
bakea. Egigun otoitz. R/. 

¾ Hemen gauden guztiok arretaz bizi gaitezela beti, ezerk ez gaitzan 
urrundu Jaunaren zain egotetik. Egigun otoitz. R/. 

Jaungoiko Aita ahalguztidun eta betierekoa, gizaldietan zehar leial 
dirauzu Zure agintzarietan; entzun Zeure herriaren otoitzak eta zabal 
itzazu itxaropenera Zure fededunen bihotzak, Jesus, gure 
Salbatzailea bere santuekin etortzean, tinko iraun dezagun bere 
aurrean. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/.  Amen. 

Oparigaien gaineko otoitza 

Onartu, Jauna, zure esku zabaletik hartuta dakarzkizugun dohainak; 
egizu, ogi-ardo hauekin oraingo bizitzaldian ospatzen dugun 
Eukaristia zure erospenaren betiereko sari gerta dakigula. Jesu Kristo 
gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 
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& # #5



ABENDUALDIKO I. IGANDEA 1/13 

Prefazioa: Abendualdiko 1. (Meza-liburua: 466. or.) 

Jaunartze ondorengo otoitza 

On egin diezagula, Jauna, orain ospatu dugun sakramentu honek; eta 
egizu, mundu honetako gauza iheskorren artean erromes gabiltzanok 
zeruko ondasunak maita ditzagula eta horietan jar dezagula geure 
bihotza. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Bedeinkapen Nagusia 

Jauna zuekin. R/. A Eta zure espirituarekin. 

Makurtu burua Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Jesu Kristo etorri dela sinesten duzue 
eta berriro aintzaz etorriko dela itxaroten: 
Jainko ahalguztidun errukitsuak, 
haren etorreraren argiaz, 
santu egin zaitzatela eta bere bedeinkapenaz bete. R/.Amen. 

Bizitza honetan gorde zaitzatela Jainkoak 
fedean sendo,  
itxaropenean alai 
eta maitasunean eginkor. R/.Amen. 

Orain gure Salbatzaile gizon eginaren etorreraz 
pozten zaretenoi, 
gero, berriro aintzaz etorriko denean, 
eman diezazuela betiereko biziaren saria. R/.Amen. 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak: 
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/.Amen. 

Zoazte Jaunaren bakean. R/.Eskerrak Jainkoari.



Abenduaren 5ean 
ABENDUALDIKO II. IGANDEA (C) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Abendualdiko bigarren igande honetan Itun Zaharreko profeta 
handiaren ahotsa mintzo zaigu, Mesiasen etorrera iragarriz eta herri 
guztiak salbatzera eta gure bihotzak bere aintzazko mezuaren pozez 
betetzera datorrela esanez. [Itxaropen pozgarri honek beterik pizten 
dugu orain Abendualdiko bigarren argia]. 

Abendualdiko argia piztea (Kantua, liburuxka honetan, 4-5 orrialdeetan) 

Damu-otoitza (Kandelen ezaugarria egiten bada, utzi Damu-otoitza) 

Senideok: Abendualdian Jaunaren etorrera gogoratzen dugu, eta 
haren etorrera berria prestatzera egiten zaigu dei. Presta dezagun 
geure bihotza Jaunari ongietorria egin ahal izateko. 

¾ Jesus Jauna, gure bekatu guztien barkamen-iturria zarena: erruki, 
Jauna. 

¾ Jesus Jauna, guztiok bihotz berritu gaitezen nahi duzuna: Kristo, 
erruki. 

¾ Jesus Jauna, Espiritu Santuaz bataiatu gaituzuna: erruki, Jauna. 

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

Jainko ahalguztiduna eta errukitsua, lur honetako gauzen ardura ez 
dezagula eragozpen izan zure Semeari bidera gogotsu irteteko; eta 
eraman gaitzazu, jainkozko jakinduriaren irakaspenez, zeure 
Semearekin bat egitera. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Nola entzuten diot Jaunari? Nola uzten diot mintza dakidan? Ez ote 
ditugu bideak itxi, agortu? Guk ezagutzen ez ditugun bide eta 
neurrietan agertuko zaigun Jaunari harrera egin ahal izateko 
ezinbestekoa dugu begirada zabaltzea eta erne bizitzea.  

Lehenengo irakurgaia (Ba 5, 1-9) 

Baruk Profetaren liburutik 

Jerusalem, erantzi dolu- eta atsekabe-soinekoa; jantzi Jainkoak betiko 
ematen dizun aintzaren soineko ederra. Bildu zeure gorputza 
Jainkoak ematen dizun zuzentasunaren soingainekoaz eta ezarri 
buruan Betikoaren aintzaren koroa. Agertuko die Jainkoak zure 
distira zerupean bizi diren guztiei, eta izen hau emango dizu behin 
betiko: «Bakea zuzentasunean, Ospea jainkozaletasunean». 

 Jaiki zaitez, Jerusalem, igo gainetara eta begira sortaldera; ikusi 
zeure seme-alabak, sortaldetik sartalderaino Santuaren hitzak 
bilduak eta pozik, Jainkoa haietaz oroitu delako. Oinez atera ziren, 
etsaiek bultzaturik; baina Jainkoak aintzatan ekarriko dizkizu, errege-
aulkian bezala. 

 Jainkoak agindu du mendi garai guztiak eta betidaniko muinoak 
makurtzea eta sakanak betetzea, lurra berdintzeko; Israel seguru etor 
dadin, Jainkoaren aintzak gidaturik. Jainkoaren aginduz, basoek eta 
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usain oneko zuhaitzek itzal egingo diote Israeli. Pozetan eramango 
baitu Jainkoak Israel, bere aintzaren argitan, bere errukiaz eta 
zuzentasunez. 

Erantzun-salmoa (Sal 126 [125], 1-2b. 2c-3. 4-5. 6) 

 
  V/. Jaunak Sionen zoria aldatu zuenean,  
   ametsetan bezala geunden. 
   Barrez bete zitzaigun orduan ahoa,  
   poz-oihuz mingaina. R/. 

  V/. Jentil-herrietan ere esan zuten:  
   «Handikiro jokatu du Jaunak haien alde».  
   Handikiro jokatu du Jaunak gure alde,  
   eta pozarren gaude! R/. 

  V/. Aldatu, Jauna, gure zoria,  
   euri-jasek basamortua bezala. 
   Malkoz erein zutenek  
   pozez biltzen dute. R/. 

  V/. Negarrez joan ziren, 
   hazi-zorroa eramanez; 
   poz-oihuka datoz, 
   gari-balak ekarriz. R/. 
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Bigarren irakurgaia (Flp 1, 4-6. 8-11) 

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik 

Senideok: Pozik egiten diot beti otoitz Jainkoari zuen guztion alde, 
lankide izan baitzaituztet Ebanjelioa zabaltzeko eginkizunean, 
lehenengo egunetik orain arte. Ziur nago eginbide on hau zuengan 
hasi duenak burutu ere burutuko duela Kristo Jesus etorriko den 
eguna arte. 

 Testigu dut Jainkoa, zein maite zaituztedan guztiok Kristo Jesusen 
maitasun bihotzekoaz. Eta hau da nire otoitza: zuen maitasuna 
zabalduz joan dadila jakintzan eta sentiberatasunean gero eta 
biziago, egokien dena bereizten jakin dezazuen. Horrela, garbi eta 
esankizunik gabe iritsiko zarete Kristo etorriko den egunera, Kristo 
Jesusen bitartez dugun zuzentasunaren emaitzez beterik, Jainkoaren 
aintza eta gorespenerako. 

Aleluia (Lk 3, 4. 6) 

 
  V/.  Prestatu bidea Jaunari, zuzendu bidexkak hari; 
   ikusiko dute gizaki guztiek Jainkoaren salbamena. R/. 

Ebanjelioa (Lk 3, 1-6) 

Homiliarako argibideak 

BETI IRISTEN DA SALBAMENA 
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Irakurgaiak 
Adore- eta itxaropen-hitzez betea dago Baruken profezia liburua. 
Jerusalemetik kanpo, Babilonian behar bada, bizi zen judu elkarteren 
batean idatzia, seguraski. Idazleak Jainkoaren salbamenean 
itxaropen izateko gogoa piztea du helburu. 

126. salmoak Jainkoak bere seme-alaben alde duen bihotz handia
eta eskuzabaltasuna goraipatzen ditu 
 Maitasunean hazteko eta Kristoren eguna iritsi arte egintza onak 
egiteko deia egiten dio Paulok Filipoko elkarteari. Kristoren egun 
hura, berarekin bat egitea beti presente izan behar du kristauak 
buruan eta bihotzean. 
 Jesusen misioa hasi aurreko garaia adierazten digu Lukasen 
ebanjelioak. Joan Bataiatzaileak, basamortuko profetak Mesias 
onartzeko bihotza prestatzera deitzen ditu juduak. Jesus ere 
basamortura joan zen, bere misio-lana hasi aurretik. Itxaropen giroa 
da gaur nagusi: «gizaki guztiek ikusiko dute Jainkoaren salbamena». 

Mezua 
Abendualdiko bigarren igande honetako mezu nagusia honela 
laburbildu genezake: ez gure bekatuek ezta bizitza honetako 
sufrimenduek ere ez dute gure itxaropena ahuldu behar. Jainkoak 
benetan nahi du gure salbamena. Nahiz eta nekeak eta ezinak bizi 
ez dugu ahaztu behar ha u: Jainkoa gurekin dugu eta bidelagun dugu 
azkenean bizi betera iritsi arte, Berak gure bihotz-berritzea itxaro du 
eta nahi du. Bakardadea eta ezina baliagarri gerta dakizkiguke 
Jainkoaren salbamena amesteko, nahi izateko, bilatzeko eta 
itxaroteko. Ez dezagun itxaropena galdu. Denok ditugu salbamen-
uneak: barruko bakardadea, otoitza, partekatutako bizitza, 
eguneroko pozak… salbamen-une gerta daitezke. Era horretan 
etortzen da Jauna gure bihotzera: isilik. Eta gure bizitzatik salto egiten 
du bizitzako giro desberdinetara. Bizitzaren azkenean beti dago 
“Jaunaren Egun” bat. 
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Bizitzarako iradokizunak 
Abendualdiko mezak jaiera handiz ospatu behar genituzke, kartsuki. 
Jainkoaren Seme eta gure Salbatzailea gure munduan, gure etxean, 
gure bihotzean onartzeko prestatu behar dugu. Ez gara sugegorriak 
bezain gaiztoak, baina guk ere galdetu behar diogu gure buruari 
Jainkoaren aurrean: “Zer egin behar dut salbamena iristeko, hobea 
izateko?” Bakoitzak eman behar dio bere buruari egiazko erantzun 
bat. Adoregabetua edota hoztua sentitzen baduzu barrua, aurkitu 
otoitzerako une gehiago; pentsatu “Jaunaren Eguna” dela, zutitu, 
animatu, jarri Jaunarenganako bidean zure gogoarekin, zure 
arretarekin, egintza onen bat eginik. Eta izan zaitez, Joan 
Bataiatzailearen antzera Jaunaren etorrera iragartzen duen profeta. 
Prestatu sakontasunez Eguberri jaiak, mundua eta bizitza Betleemgo 
argiz argi dakizkigun, Jaunaren aintzan ikusiko dugun argia 
aurreratuz. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Atera gaitezen bakez datorkigun Jaunaren bidera eta egin diezaiogun 
otoitz: 

 Erantzuna: R/. Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

 
¾ Eliza poz handiz bizi dadin beti, eta itxaropen osoz sinets dezan 

Jauna gertu duela. Egigun otoitz. R/. 

¾ Egiazko bakez bizi gaitezen, errukiaren, barkamenaren eta 
adiskidetzearen bidetik. Egigun otoitz. R/. 
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¾ Jaunak, Bere etorreraz, bihotz hautsiak sendo ditzan eta belaun 
makurtuak sendotu. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jainkoaren promesak fede beroz sinets ditzagun eta Beraren 
laguntzaz hitz emandakoak onartzeko prest ager gaitezen. Egigun 
otoitz. R/. 

Maitasunean neurrigabea zaren Jainko Jauna, apalak Zure 
erreinuaren distiraz betetzen dituzu; entzun itzazu gure otoitzak, 
zuzendu gure bideak zugana eta beheratu gure harrokeriaren 
gailurrak, Zure Seme Jesu Kristoren etorrera fede sutsuz ospa 
dezagun. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Oparigaien gaineko otoitza 

Bigun zaitzatela, Jauna, gure otoitz eta eskaintza apal hauek, eta, 
geure aldetik merezimendurik ez dugunez gero, lagun diezagula 
zure errukiak dakigula. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Prefazioa: Abendualdiko 3. (Meza-liburua: 470. or.) 

Jaunartze ondorengo otoitza 

Eukaristiako espiritu-janari honek aserik, otoitz egiten dizugu, Jauna: 
erakuts iezaguzu, sakramentu honetan parte hartu dugunoi, lurreko 
gauzak zentzuz erabiltzen eta zeruko ondasunak maitatzen. Jesu 
Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Bedeinkapen Nagusia (Liburuxka honetan: 13. or.)



Abenduaren 8an 
MARIA BIRJINA DOHATSUAREN SORTZE GARBIA 

Bilbao, Vitoria-Gasteiz eta Donostiako Elizbarrutietan 
Seminarioaren eguna 

Agurra 

Mariaren erraietan gizon egin zen Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Abendua Andre Mariaren hila da. Bera da itxaroten dakiena, bera da 
“Itun Berriaren Kutxa” Jaunak garbi eta eder prestatua. Berari begira 
ikasten dugu Eguzki berria onartzeko bidea egiten. 
Gaur gainera Seminarioaren eguna dugu. San Joseren urte santua 
amaituz gogoan izango ditugu bihotz-bihotzez gure apaizgaiak. 
Ospa dezagun pozik Amaren jaia. Jainkoa goretsiz eta eskerrak 
emanez. Horrek lagunduko digu Eguberria prestatzen. 

Damu-otoitza 

Senideok: Ospakizunaren hasieran gogora dezagun, Jainkoaren 
erruki eta salbamenaren beharrean aurkitzen garela. Eta Maria Birjina 
bekatutik garbi egin zuen Jainkoari, eska diezaiogun barka ditzala 
gure bekatuak. 

¾ Jesus Jauna, zeure herria salbatzeko Maria Birjinagan gizon egin 
zinena: erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, gizadiaren itxaropen guztiak betetzera etorria: Kristo, 
erruki. 

¾ Jesus Jauna, zeure Ama bekatutik garbi eta graziaz betea egin 
zenuena: erruki, Jauna. 

Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, 
eraman gaitzala betiko bizira. R/. A Amen. 
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Aintza zeruetan 

Andre Mariarekin eta santuekin bat eginik eta Eliza osoarekin batera 
gores dezagun Jainkoa Aintza zeruetan [esanez] kantatuz. 

Otoitza 

Oi Jainko, egoitza egokia prestatu zenion zeure Semeari Maria 
Birjinaren Sortze Garbiaz eta, honen Semearen heriotza 
aurreikusirik, garbi gorde zenuen bekatu guztitik Ama; egizu, Maria 
Birjinaren otoitzari esker, gu ere Zugana garbi irits gaitezela. Zure 
Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, Zurekin eta Espiritu 
Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta 
gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Testigu alaiak izateko deia egiten zaigu. Erantzun dezagula Mariak 
bezala: «Hona hemen ni, Jauna, gerta bedi nigan zure nahia». 

Lehenengo irakurgaia (Has 3, 9-15. 20) 

Hasiera liburutik 

Adamek zuhaitzetik jan ondoren, Jainko Jaunak dei egin eta esan 
zion: «Non zara?» Hark erantzun: «Zure oin-hotsa baratzean entzun 
dudanean, beldurtu eta gorde egin naiz, larrugorri nengoelako». 
Jainkoak esan zion: «Eta zeinek jakinarazi dizu larrugorri zeundela? 
Galarazi nizun zuhaitzeko fruitua jan al duzu?» Gizonak erantzun: 
«Laguntzat eman didazun emakumeak eskaini dit fruitua, eta jan egin 
dut». Orduan, Jainko Jaunak esan zion emakumeari: «Zer egin 
duzu?» Emakumeak erantzun: «Sugeak engainatu nau eta jan egin 
dut». 

 Orduan, Jainko Jaunak esan zion sugeari: «Hori egin dualako, 
madarikatua izango haiz abere guztien eta basapiztia guztien artean; 
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sabel gainean ibiliko haiz arrastaka eta hautsa jango duk heure 
bizitzako egun guztietan. Elkarren etsai egingo zaituztet hi eta 
emakumea, hire eta haren ondorengoa; honek burua zapalduko dik, 
eta hik orpotik helduko diok». 

 Gizonak bere emazteari «Eva» ezarri zion izena, bizidun guztien 
ama delako. 

Erantzun-salmoa (Sal 98 [97], 1. 2-3b. 3c-4) 

 
  V/. Kanta Jaunari kantu berria,  

 egintza harrigarriak egin baititu; 
 garaipena eman dio bere eskuinak,  
 bere beso santuak. R/. 

  V/. Bere garaipena ezagutarazi du Jaunak,  
 bere salbamen-egintza agertu nazioen aurrean. 
 Ez da ahaztu bere maitasunaz,  
 Israel herriari dion leialtasunaz. R/. 

  V/. Munduko bazter guztiek ikusi dute  
 gure Jainkoaren garaipena. 
 Egin irrintzi Jaunari, lur osoa,  
 egin poz-oihu eta kantu, jo soinua. R/. 
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Bigarren irakurgaia (Ef 1, 3-6. 11-12) 

San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik 
Bedeinkatua izan bedi Jainkoa, Jesu Kristo gure Jaunaren Aita, 
zeruan, Kristoren bitartez, Espirituaren era guztietako ondasunez 
bedeinkatu gaituena! Kristogan aukeratu gintuen, mundua sortu 
baino lehen, santu eta errugabe izan gaitezen beraren aurrean, 
maitasunez. 
 Bere onginahiak eraginda aurrez zuen erabakia, Jesu Kristoren 
bitartez gu seme-alabatzat hartzea, bere Seme maiteagan eskuzabal 
eman digun dohain zoragarria gorespen-kantu bihur dadin 
berarentzat. 
 Kristoren bitartez gara oinordeko gu ere, israeldarrok, lehendik  
Mesiasengan itxaroten genuenok, gauza guztiak berak nahi bezala 
egiten dituen Jainkoak aurrez aukeratu baikaitu bere asmoaren 
arabera, beraren aintzaren gorespen-kantu izan gaitezen. 

Aleluia (Ik. Lk 1, 28. 42) 

V/.  Poztu zaitez, Maria, graziaz bete hori! 
Jauna zurekin, 
bedeinkatua zu emakumeen artean. R/. 

Ebanjelioa (Lk 1, 26-38) 
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Homiliarako argibideak 

SORTZETIK GARBIA 

Irakurgaiak 
Maria Birjina dohatsuaren Sortze Garbia ospatzen dugu gaur. 
Hasiera liburuko pasarte gogoangarria irakurri dugu, bertan kontatu 
zaigularik lehen-gurasoen bekatua eta salbamenaren jainkozko 
promesa handia. Salbatzailearen Ama Sortzez Garbia da 
salbamenaren promesa horren hasiera. Bigarren irakurgaiak gu ere 
salbamen horren partaide garela gogoratzen digu, mundua sortu 
baino lehen dagoeneko Jainkoak pentsatuak eta aukeratuak garelarik 
Kristogan. Ebanjelioan berriz, Lukasek jasotako adierazpen ederra: 
aingerua Mariari Jainkoaren Semearen gizakundea iragartzen. 

Mezua 
Maria Birjinaren sortze garbiaren jai hau, txundigarria eta 
iradokizunez betea gertatzen zaigu. Gizakion ahultasunarekiko 
gertuko izateaz ez da nekatzen gure Jainkoa. Eta maitasun neurrigabe 
horrek eraginik betiereko bere Semea gizon egin dadin erabakitzen 
du, gutako bat izanik, gure argitze-, berritze-, santutze- eta betetasun-
bide gerta dadin. Erabaki horrek emakumeagandik jaiotzea eskatzen 
du, horregatik Semearen gizon egiteak emakume bat aukeratzea 
ekarri zuen Jainkoaren Semearen ama izateko. Seme santu eta 
santutzailearekin duen loturak, bere ama eta lehen ikaslea, kreazio 
berriaren sorkuntzan laguntzaile bikaina izango zena ere hasieratik 
santua izatea ezinbestekoa zen. Horregatik, Mariaren sortzea grazia-
une eder moduan ospatzen dugu, egunsenti berri baten hasiera, 
gizadi berriaren lehen unea Kristogan eta Kristoren bidez gugana 
iristen den Jainkoaren presentzia eta indarrak berritua, santutua eta 
edertua gertatu baita gizadia. Kristoren ama delako da lehenengo 
kristaua ere, hasieratik, guztia bere Semearena eta Semearentzat, 
Jesusen neurrira sortua gorputz eta arima. Maria, hezur-haragizko 
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txikitasunean, salbatua izan den gizadiaren irudi perfektua da, 
Jainkoak pentsatua eta gertarazia Kristoren bidez eta Espiritu 
Santuaren laguntzaz. 

Seminarioaren eguna 
Abendualdia bereziki da Maria Birjinaren hilabetea. Berak laguntzen 
digu itxaroten eta ikasle izaten. Maria Birjinaren ondo-ondoan egon 
zen, ordea, San Jose Jesusen Aita izateko aukeratua. Duela 150. urte 
elizaren zaindari aukeratua izan zelako San Joseren urtea deitu zuen 
Frantzisko Aita Santuak, hain zuzen gaur burutzen duguna. 
Horregatik gaur Seminarioaren Eguna ospatzean, San Jose hartu da 
gogoan goiburua aukeratzean: «Aita eta senide San Joseren antzera». 
Horretara deituak dira gure apaizgaiak, Kristo protagonista nagusi eta 
denen argitzaile izan dadin hura bezalakoak izatera, San Joseren 
eredu apal eta leialari jarraituz. Eska dezagun, beraz, apaizgaien alde 
eta eska diezaiogun Jaunari jarrai dezala dei egiten eta aurki ditzala 
Mariak eta Josek bezala BAI erantzungo diotenak. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Andre Mariarengan gizakien salbamena hasi zuen Jainkoari, eska 
diezaiogun Jaunaren bidera ateratzeko indarra eta laguntza: 

Erantzuna: R/.  Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

¾ Salbamenaren betea Mariarengan aurreikusi zuen Jaunak, lagun 
diezagula Elizako kide guztioi Kristoren Amaren edertasuna 
islatzen. Egigun otoitz. R/. 
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¾ Andre Mariarengan Salbatzailea ernearazi zuen Espiritu Santuak 
berak mundua bete dezan eta gizaki guztiengan Jainkoaren 
Erreinuarekiko gogo beroa sorrarazi dezan. Egigun otoitz. R/. 

¾ Gure apaizgaiek jaso dezaten kristau-elkarteen harrera eta beroa 
eta Andre Mariaren antzera Jainkoaren aurrean lanerako prest 
agertuko diren apaiz bokaziodunak gure artean falta ez daitezen. 
Egigun otoitz. R/. 

¾ Andre Mariari begira, berak bezala Kristo onartzeko prestatu 
gaitezen eta Haren jaiotzako jaiak bihotzez ospa ditzagun. Egigun 
otoitz. R/. 

Jainko gure Jauna, Andre Mariaren sortze garbian salbamenaren 
egunsentiak argi egin dezan nahi izan duzu; entzun gure otoitzak eta 
egizu Elizaren ekintzaz eta testigantzaz gizaki guztiek ezagutu 
dezatela zugandik datorkigula salbamen betea. Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Eukaristiaren liturgiari oharpena (Diru-bilketa egiterakoan) 

Gaurko diru-bilketa gure Seminarioari laguntzeko izango da. Gure 
apaizgaiak ongi presta daitezen lagunduko dugu, baita bokazio 
pastoraltzak harrera ona egiten jarrai dezan ere. 

Oparigaien gaineko otoitza 

Onartu, Jauna, Maria Birjina dohatsuaren Sortze Garbiaren 
festaburua ospatzean eskaintzen dizugun opari salbagarria; eta hura, 
aurretiaz hartutako zure graziari esker, erru guztitik libre izan zela 
aitortzen dugun bezala, libra gaitzazu gu ere, haren otoitzaren 
laguntzaz, bekatu guztietatik. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A 
Amen. 

Prefazioa: Sortzez Garbiarena (Meza-liburua: 917. or.) 
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Jaunartze ondorengo otoitza 

Jainko gure Jauna, Maria Birjinaren sortzea jatorrizko bekatutik garbi 
gorde zenuen miragarriro; hartu dugun sakramentu honek senda 
ditzala gugan bekatu horren zauriak. Jesu Kristo gure Jaunaren 
bitartez. R/. A Amen. 

Bedeinkapen Nagusia 

Jauna zuekin. R/. A Eta zure espirituarekin. 

Makurtu burua Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Maria Birjina dohatsuagandik jaiotakoaren bitartez 
gizadia bihotz onez salbatu duen Jainkoak 
eman diezazuela oparo bere bedeinkapena. R/. A Amen. 

Bizi-iturria eman dizuen Mariaren laguntza 
izan dezazuela nonahi eta beti. R/. A Amen. 

Eta Mariaren jaia santuki ospatzera etorri zaretenoi  
eman diezazuela Jainkoak 
Espirituaren poza eta zeruko sariaren dohaina. R/. A Amen. 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak: 
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/. A Amen. 

Zoazte Jaunaren bakean. R/. A Eskerrak Jainkoari.



Abenduaren 12an 
ABENDUALDIKO III. IGANDEA (C) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Jauna hurbil izateak sortzen duen poza da Abendualdiko hirugarren 
igande honetako ezaugarri nagusia. Poz horrek ezin du izan kanpoko 
itxura bakarrik Kristok dakarren salbamenak barru-barruraino sortzen 
digun jarrera berria baizik. [Pizten dugun hirugarren kandelak 
irudika dezala Jaunak bere etorrerarekin gure bizitzan sortzen duen 
argitasuna.] 

Abendualdiko argia piztea (Kantua, liburuxka honetan, 4-5 orrialdeetan) 

Damu-otoitza (Kandelen ezaugarria egiten bada, utzi Damu-otoitza) 

Senideok: Jaunaren etorreraren gertutasuna haren errukia gozatzeko 
aukera da. Eska diezaiogun apaltasunez gure bekatuen barkamena. 

¾ Jesus Jauna, zure herriari bakea ekartzera etorri zinena: erruki, 
Jauna. 

¾ Jesus Jauna, galdurik zegoena salbatzera etorri zinena: Kristo, 
erruki. 

¾ Jesus Jauna, mundua berri egitera etorri zinena: erruki, Jauna. 

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

Oi Jainko, ikusten duzu zeure herria, Jaunaren jaiotzako jaia zintzo 
itxaroten; egizu, arren, irits gaitezela salbamen miragarriaren 
zorionera eta gorapen eta pozik handienaz ospa dezagula. Zure 
Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, Zurekin eta Espiritu 
Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta 
gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Nola entzuten diot Jaunari? Nola uzten diot mintza dakidan? Ez ote 
ditugu bideak itxi, agortu? Guk ezagutzen ez ditugun bide eta 
neurrietan agertuko zaigun Jaunari harrera egin ahal izateko 
ezinbestekoa dugu begirada zabaltzea eta erne bizitzea. 

Lehenengo irakurgaia (So 3, 14-18a) 

Sofoniasen Profezia liburutik 

Egin poz-irrintzi, Sion hiri! Egin oihu alai, Israel! Poztu zaitez bihotz-
bihotzez, alaitu, Jerusalem! Urratu du Jaunak zure kontrako erabakia, 
atzerarazi ditu zure etsaiak. Jauna Israelgo erregea zure erdian dago; 
ez zara gehiago ezeren beldur izango. 

 Egun hartan, honela esango diote Jerusalemi: «Ez beldur izan, 
Sion! Ez bitez erori zure eskuak! Jauna zure Jainkoa zure erdian dago 
salbatzaile indartsu! Pozaren pozez alaitzen da zugatik, bere 
maitasunez biziberritzen zaitu. Pozez jauzika dabil zugatik, 
jaiegunez bezala». 

Erantzun-salmoa (Is 12, 2. 3 eta 4bcd. 5-6) 
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  V/. Jainkoa dut salbatzaile!  
   Badut uste on eta ez naiz beldur, 
   Jauna baitut indar eta kemen,  
   hura neure salbamen. R/. 

  V/. Aterako duzue ura pozik ‘ 
   salbamenaren iturrietatik.  
   «Eskerrak Jaunari, dei egin haren izenari, 
   iragarri haren egintzak herriei,  
   aldarrikatu zein bikaina den haren izena. R/. 

  V/. Kanta Jaunari, bikain jokatu baitu, 
   jakin bezate honen berri mundu osoan. 
   Egin poz-irrintzi eta oihu, Siongo bizilagunok, 
   handikiro ari baita zuen alde Israelgo Santua». R/. 

Bigarren irakurgaia (Flp 4, 4-7, 16-24) 

San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei 

Senideok: Zaudete beti pozik Jaunagan; berriro diotsuet, zaudete 
pozik. Ezaguna izan bedi gizaki guztientzat zuen bihotz ona. Hurbil 
da Jauna. Ez izan ezeren kezkarik, baizik eta gorabehera guztietan 
agertu zeuen eskabideak Jainkoari, otoitz eta erregu eginez eta 
eskerrak emanez. Eta guk pentsa dezakeguna baino handiagoa den 
Jainkoaren bakeak gordeko ditu zuen gogo-bihotzak Kristo Jesusen 
bidez. 

Aleluia (Is 61, 1 [ik. Lk 4, 18an aipatua]) 
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  V/.  Jaunaren Espiritua nire gainean dago, 

 behartsuei Berri Ona ematera bidali nau. R/. 

Ebanjelioa (Lk 3, 10-18) 

Homiliarako argibideak 

ZER EGIN BEHAR DUGU 
Irakurgaiak 
Itxaropen-profeziak irakurtzen ditugu Abendualdian. Israel herriaren 
bekatuen ondorioz Jaunaren egun izugarria iragarri ondoren, 
Jainkoaren errukia eta leialtasuna azpimarratzen du Sofoniasek eta 
horrek ekarriko duen Jainkoaren Herriaren barkamena eta askatzea 
hots egiten. Bigarren irakurgaian kristauen bizitza-estiloaz jardun 
zaigu San Paulo: beti “gertu” dagoen Jaunaren etorreraren 
itxaropenak bete behar du gure bizitza. Joan Bataiatzailearen 
predikua agertu da Ebanjelioan. Bide-erakuslea irudi garrantzitsua da 
Abendualdiko liturgian. Profezia guztien ahotsa da bera, gizadi 
zaurituaren esperantza guztien ahotsa. Bere iragarpenak eta bere 
deiak bizirik diraute giza historia osoan, gure bizitzako une 
guztietan. Predikazio hur entzun eta Jaunaren salbamena jasotzeko 
bihotz-berritu eta damutzen zen jendea harengan gure burua ikus 
genezake. 

Mezua 
“Itxaropenaren espiritualitatea” deitu genezakeena proposatzen digu 
gaur entzun dugun hitzak. Jauna gertu da. Gertu da bere azken 
etorrera, mila urte egun bat bezala baita. Eta gertu da gutako 
bakoitzak Berarekin izango duen elkar-aurkitzea. Bizitza laburra da 
eta gure bizitzako une oro Jaunaren betikotasunera zabalik dago. 
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Hiltzen bagara, hil garelako eta bizirik bagaude bere grazia jaso 
dezakegulako beti eta bere maitasun besarkadak biltzen gaituelako. 
Uste sendo horrek bizimodua aldatzen digu: barne-poza, otoitza eta 
esker ona, apaltasuna, eskuzabaltasuna, askatasuna, bihotz irekia, 
ontasuna eta maitasuna egintzetan agertzea. San Paulok erantzun du 
Joan Bataiatzaileari egin zioten galdera. “Zer egin behar dugu?” Beste 
era batera bizi, Jesusen egiazko ikasle bezala bizi. Horixe da hitzez 
hitz gaur Jaunak eskatzen diguna. 

Bizitzarako iradokizunak 
Era batera edo bestera, azterketa- eta penitentzia-aldia da 
Abendualdia. Jainkoaren Semea jaio dela eta gure bizitzako Oinarria 
eta Egia dela egiaz sinesten badugu, ezinezkoa da geure buruari ez 
galdetzea: “Zer egin behar dugu orain? Nola bizi behar dugu 
hemendik aurrera Jesus den Egia eder hau? Joanek bere erara 
erantzun zuen: izan errukitsu eta eskuzabal, ez gezurrik esan, ez 
lapurtu, ez inori minik egin. Paulo baikorragoa eta erakargarriagoa 
da. Bien artean Jesusen presentzia dago. Denok dugu fedea hitz 
politetara mugatzeko arriskua. Gauzak egiteko erak eztabaida 
ditzakegu, ezkerrekoak edo eskuinekoak, aurrerakoiak edo 
kontserbadoreak garela pentsatu. Eztabaida horiek, garrantzitsua 
denetik aldentzen gaituzte. Hobea da egintza konkretuei begiratu: 
damua, bihotz-berritzea, bizitza aldatzea, barne askatasuna, bihotz 
handia izatea, gugan ari den Jainkoaren Espirituarekiko esaneko 
izatea, egintza onak ugaritzea eta senideekin zerbitzari izatea. 
Horrela geu aldatuko gara eta mundua aldatuko zaigu. 
Salbamenaren bizimodu berrian murgilduko gara. Jainkoaren 
graziari eta leialtasunari esker. 
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Jainkoaren herriaren otoitza 

Jauna badatorrela jakiteak poztuta, egin dezagun otoitz senideok, 
gure askatasuna uste onez itxaro dugula  

Erantzuna: R/. A Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

¾ Mundu honetako indarrekin liluratu gabe, Eliza bizi dadila beti 
Jainkoaren gidaritzapean. Egigun otoitz. R/. A 

¾ Jainkoaren laguntzaz eta denon ahaleginez, gure garaiak bakezko 
eta zorionezko egun izan daitezen. Egigun otoitz. R/. A 

¾ Jaunaren etorrerak denon bihotzak mugi ditzan, gaixoen osasuna, 
bakarrik daudenen laguntasuna eta sufritzen duten guztien 
atsedena bila ditzagun. Egigun otoitz. R/. A 

¾ Orain Jaunaren lehen etorrera eta gizon egitea zintzo ospatzen 
dugunok, azken egunean datorrenean ere pozik onar dezagun. 
Egigun otoitz. R/. A 

Entzun gure otoitzak, Jainko ahalguztidun horrek eta berri gaitzazu 
Zure Espiritu Santuaren suaz; egizu, Zure aginduei jarraituz gizaki 
guztiei hots egin diezaiegula Zure Semearen etorreraren berri 
pozgarria. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Oparigaien gaineko otoitza 

Atsegin bekizu, Jauna, gure buruaren eskaintza adierazten duen 
opari hau, eta bete ezazu gugan, sakramentu honen bidez, zeure 
salbamena. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 
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Prefazioa: Abendualdiko 1. (Meza-liburua: 466. or.) 

Jaunartze ondorengo otoitza 

Jauna, zure errukiari deika gaude: hartu dugun sakramentu honek 
senda gaitzala gure jokaera txarretatik, eta datozkigun Eguberri-
jaietarako prestatu. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Bedeinkapen Nagusia (Liburuxka honetan: 13. or.) 



Abenduaren 19an 
ABENDUALDIKO IV. IGANDEA (C) 

Caritasen jardunaldi berezia 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Gaur, gure Salbatzailearen jaiotza-jaia gertu dugula, otoitz bihurtzen 
da gure itxaropena eta Isaias profetaren hitzekin esan dezakegu: 
«Isuri goitik, zeruok, ihintza bezala, isuri, hodeiok, garaipena euria 
bezala! Ireki bedi lurra eta eman beza Salbatzailea!» [Mariak eta 
Josek itxaron zuten bezala itxaron behar dugula oroitarazten digu 
Eguberriak: gogo horrekin pizten dugu Abendualdiko laugarren argia]. 

Abendualdiko argia piztea (Kantua, liburuxka honetan, 4-5 orrialdeetan) 

Damu-otoitza (Kandelen ezaugarria egiten bada, utzi Damu-otoitza) 

Senideok: itxaropen aldian aurrera goaz. Mariaren antzera Jaunaren 
etorrerarako prest egon nahi dugu. Aitor ditzagun apalki gure 
bekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. 

¾ Jesus Jauna, ilunpetan bizi direnei argi egitera zatozen munduko 
argia: erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, zeure artaldea egiaren eta zuzentasunaren bidetik 
eramatera zatozen Artzain Ona: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, aitaren agintzariak bernen betera eramateko, egun 
batean itzuliko zaren Jainkoaren Semea: erruki, Jauna. 

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

Isur ezazu, Jauna, gure bihotzetan zeure grazia, eta egizu, aingeruak 
esanik zure Seme Jesu Kristo gizon egin dela jakin dugunok, haren 
nekaldiaren eta gurutzearen bidez, irits gaitezela piztueraren ospera. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, Zurekin eta Espiritu 
Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta 
gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Itxaroten duenarengan salbamena ertzen dela Mariarengan ikusten 
dugun garbien. Gure ahaleginen gainetik dago Jaunaren dohain 
neurrigabearen indarra. 

Lehenengo irakurgaia (Mi 5, 1-4a) 

Mikeasen Profezia liburutik 

Honela mintzo da Jauna: «Zu, Efratako Betleem, Judako leinuetan 
txikiena, zugandik aterako da Israelen buruzagia. Aspaldikoa da 
honen sortzea, betiereko egunetakoa. Horregatik, utzi egingo du 
Jaunak herria, amak haurra izan dezan arte. Orduan, atzerrian bizirik 
gelditutako senideak Israelgoengana itzuliko dira. Sendo eutsiko dio 
eta artzain bizkorra izango da Jaunaren indarrez, Jaunaren bere 
Jainkoaren izen handiaz. 

 Lasai biziko dira herritarrak; handi agertuko baita hura lurraren 
mugetaraino, eta bakea ekarriko du». 

Erantzun-salmoa (Sal 80 [79], 2acd eta 3bc. 15-16. 18-19) 
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V/. Entzun, Israelen artzain, 
hegodun izakien arteko tronuan zauden hori, 
ager zakizkigu dirdaitsu. 
Suspertu zeure ahalmena 
eta zatozkigu salbatzera. R/. A 

V/. Jainko ahalguztiduna, itzuli, arren, 
begira zerutik, ikusi! 
Hartzazu zeure mahatsondoaren ardura, 
zaindu zeure eskuz landatu duzuna. R/. A 

V/. Emaiozu eskua zeure aukeratuari, 
zeure indarrez jantzi duzun gizasemeari. 
Ez gara Zugandik inoiz aldenduko;  
Zuk bizia emango diguzu 
eta guk dei egingo diogu zure izenari. R/. A 

Bigarren irakurgaia (Heb 10, 5-10) 

Hebrearrei egindako gutunetik 
Senideok: Kristok, munduan sartzean, dio: «Ez zenuen oparirik eta 
eskaintzarik nahi izan; baina gorputza eratu zenidan. Erre-oparirik 
eta bekatuen barkamen-oparirik ez zenuen atsegin izan. Orduan, 
esan nuen: Hemen nauzu, Jainko, zure nahia betetzeko; hau dago 
Liburuan Nitaz idatzia». 
 Lehendabizi dio: «Ez zenuen nahi izan, ez atsegin izan, oparirik 
eta eskaintzarik, ez erre-oparirik, ez bekatuen barkamen-oparirik», 
nahiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan. Ondoren beste 
hau dio: «Hemen nauzu, zure nahia betetzeko». 
 Lehenengo kultua kentzen du, bigarrena jartzeko. Eta Jesu Kristok, 
behin betiko egin zuen bere gorputzaren opariaren bidez, Jainkoaren 
nahia bete duelako izan gara gu sagaratuak. 
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Aleluia (Lk 1, 38) 

 
 

  V/.  Hona hemen Jaunaren mirabea; 
 gerta bekit zuk diozun bezala. R/. 

Ebanjelioa (Lk 1, 39-45) 

Homiliarako argibideak 

BEDEINKATUA ZU EMAKUMEEN ARTEAN 
Irakurgaiak 
Normala den bezala, Abendualdiko irakurgaien xede nagusia 
Jainkoaren Semearen jaiotza da. Itsumustuka bada ere profetek 
iragartzen duten promesa nagusia da. Bigarren irakurgaia, hebrearrei 
egindako gutunetik hartua, gizon egin den Jainkoaren Semearen 
indar santutzaileaz mintzo zaigu, baita bitarteko izateko duen 
indarraz ere. Jainkoaren nahia egitera dator. Era honetan “behin 
betirako” berreskuratuko du eroria zegoen gizadia eta Jainkoaren 
nahiaren arabera munduan gizaki izateko beste modu bat irakatsiko 
digu. Jainkoaren nahia gure salbamena da. Ebanjelioak Eguberri-
aurreko gertakari samurra kontatu digu: Mariak bere lehengusu 
Elisabeti egindako ikustaldia. Mariak gertatu zaiona partekatu 
beharra sentitu zuen, ulertuko zuen norbaitekin partekatu beharra, 
ama bezala eta fededun bezala ulertuko zuen norbaitekin. 
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Mezua 
Lukasen kontakizunak Jainkoaren dohainaren gizatasun handia 
geureganatzen laguntzen digu. Jainkoaren Hitza emakume baten 
egiazko semea da; emakume horrek, bere ama- eta emakume-
maitasun guztia Jainkoaren betierekotasunaz osatua sentitu du. 
Mariaren bidez, Jainkoa geure egin da eta Berak gu bete gaitu, 
Zeruraino igotzen gaituen senitarte batean txertatuak izan baikara 
betiko. Jesusen maitasun-presentziak berritu eta berregin duen gizadi 
berriaren hasiera, ispilu eta eredu da Maria. Bedeinkatua da bera eta 
bedeinkapen hori guganaino zabaltzen da. Denok gara, senide 
bezala, Jainkoaren seme-alaben familia bedeinkatu honetako kide. 
Fedearen eta Elizaren irudi den Mariari esker datorkigu Kristo eta 
salbamenaren iragarpena eta egia dakartza. Elisabetekin batera 
denok esan dezakegu eta esan behar dugu: Bedeinkatua Maria sinetsi 
duelako. Bedeinkatua eliza Jainkoarekiko fedea gorde eta helarazten 
digulako! Nola pentsa nezakeen nik Kristo nire etxeraino, nire 
bizitzaren barne-barneraino etor zitekeenik! Ordutik Jainkoarekin 
bakean bizi gintezke, jakinik egiazko erlijioa, egiaz Jainkoarekin bat 
egitea, bere borondatea maitatzea dela, Jesusen hitzean eta bizitzan 
azaltzen zaigun bezala: bizi nahiz hil Jainkoaren nahia eginez. 

Bizitzarako iradokizunak 
Eguberriaren atarian gaude. Egun hauetarako iradokizun onena 
Eguberria kristau eran bizitzen saiatzea da. Irakurtzeari, isiltasunari 
eta otoitzari astia emanez. Alaitasunari, kantuei eta maitasunez 
egindako opari txikiei toki eginez. Jesusen urtebetetzea da Eguberria 
baita gu guztiona ere, nolabait, Jainkoaren seme-alaba eginak 
baikara Kristogan, gizaki berriak, Kristoren bizimodura gonbidatuak. 
Isabelen profezia gugana iristen da: “beteko da Jaunak esan dizuna”. 
Mariaren fedeak egiaztatu zuen hori. Mezetan Jainkoaren dohaina 
jasotzen dugu esker onez. Zorionak, adiskideok! Jainkoa gurekin da 
betiko, eta gu berarekin. 
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Jainkoaren herriaren otoitza 

Eska dezagun, senideok, Jaunaren laguntza, bere errukiz mundura 
etor dadin eta salbamena ekar diezagun: 

 Erantzuna: R/. Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

 
¾ Fededun guztiak prest egon daitezen Mariak bezala Kristo 

onartzeko eta hark bezala Bere hitzak bihotzean gordetzeko. 
Egigun otoitz. R/. 

¾ Fedetik urrundu arren Eguberriak ospatzen dituzten gure senideek 
aurki dezatela Ebanjelioko berri ona, ez ilunpetako argi-izpi 
bezala bizitza osoa argitzen eta alaitzen duen argi iraunkor eta 
eder bezala baizik. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jaunaren Jaiotza ospatzea gerta dadila zalantzan daudenentzat 
argi eta barne-minez bizi direnentzat babes eta laguntza. Egigun 
otoitz. R/. 

¾ Caritasek gaur gogoratzen dizkigun behar guztiak aintzat har 
ditzagula, gure eguneroko bizitza, eta bereziki Eguberritako festak 
neurritsu antolatzerakoan. Egigun otoitz. R/. 

Jainko gure Jauna, Maria, Israelgo alaba apala, aukeratu zenuen gure 
artean betiko geratzeko bide; entzun gure otoitzak eta emaguzu Zure 
nahia onartuz bizitzea, promesa guztiak betetzera mundura etorri 
zen Zure Semea bezala esaneko izanez. Errege bizi baita gizaldi eta 
gizaldietan. R/. A Amen. 
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Eukaristiaren liturgiari oharpena 

Gogoratu gaurko diru-bilketa gure parrokiako Caritasen 
beharretarako izango dela. Izan gaitezen eskuzabalak. 

Oparigaien gaineko otoitza 

Jauna, Maria dohatsuaren sabel garbia bere indarrez santu egin zuen 
Espirituak sagara ditzala zure aldarera ekarri ditugun eskaintzak. Jesu 
Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Prefazioa: Abendualdiko 4. (Meza-liburua: 471. or.) 

Jaunartze ondorengo otoitza 

Jainko ahalguztiduna, betiko biziaren agiria harturik, hau eskatzen 
dizugu: zenbat eta hurbilago izan salbameneko jaia, presta gaitezela 
hainbat eta gartsuago zure Semearen jaioteguna fede-jarreraz 
ospatzeko. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Bedeinkapen Nagusia (Liburuxka honetan: 13. or.) 



ADISKIDETZE SAKRAMENTUAREN 
ELKARTEKO OSPAKIZUNA 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA 
DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 



CELEBRACIÓN COMUNITARIA 
DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

Canto: Tiempo de espera (CLN, n. 13) 

Saludo 

El Dios del amor que viene a nuestro encuentro esté con vosotros. 

Monición de entrada 

Todo el tiempo de Adviento es una larga preparación para la 
Navidad, para acoger al Señor que viene. El Adviento es una llamada 
a preparar el camino al Señor y escuchar la palabra de Dios.  

En esta celebración lo queremos hacer de una manera más intensa; 
esta celebración quiere ser un paso adelante en nuestra marcha 
peregrina y esperanzada, en nuestro preparar el camino para 
encontrarnos con el Dios que vino, viene y vendrá. 

Oración 

Concédenos, Señor Dios nuestro, 
esperar vigilantes la venida de Cristo, tu Hijo, 
para que, cuando llegue y llame a la puerta, 
nos encuentre velando en oración 
y cantando con alegría sus alabanzas. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. R/. A Amen. 

Primera lectura 

Isaias 40, 1-5, 9-11 [Del II. Domingo de Adviento, Ciclo B] 



ADISKIDETZE SAKRAMENTUAREN 
ELKARTEKO OSPAKIZUNA 

Kantua: Zatoz, Jauna! (Gora Jainkoa 2, 4. orrialdea). 

Agurra 

Gure bidera ateratzen Maitasunaren Aita Jainkoa izan bedi zuekin. 

Sarrerako oharpena 

Abendualdi osoa da Eguberrialdirako prestaera luze bat, badatorren 
Jauna onartzeko prestaera. Jaunari bidea prestatzeko eta Jainkoaren 
hitza entzuteko deia dugu Abendualdia. 

Ospakizun honetan era sendoagoan otoitz egin nahi dugu; 
ospakizun hau gure erromesaldi itxaropentsuan aurrerapausoa gerta 
daiteke, etorri zen, badatorren eta etorriko den Jainkoaren topo 
egiteko prestaera ederra gerta dakigula. 

Otoitza 

Jainko Jauna, 
egizu, erne egon gaitezela 
zure Seme Jesukristoren etorrera itxaroten; 
ate joka datorrenean, 
otoitzean aurki gaitzan, 
Bera goresten pozez kantari. 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Lehenengo irakurgaia 

Isaias 40, 1-5, 9-11 [B urteko Abendualdiko II. Igandekoa] 



ABENDUALDIA - EGUBERRIALDIA [C] – 2021 / 20221/46 

Salmo responsorial 

Salmo 102, 1b-2. 3-4. 6-7. 8 y 11: «Gustad y ved» (CLN, n. 518). 

Evangelio 

Mateo 4, 12-17 [Del III. Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A, abreviado] 

Breve homilía 

El Reino se hace presente en Jesús, en su persona, en sus palabras y 
en sus acciones. La persona de Jesús encarna el Reino. Dios se nos 
comunica en Cristo Jesús y comparte con nosotros su vida. Esa vida 
es el Reino, vida que se hace presente ya ahora en la historia de los 
hombres que se convierten y cambian de vida. 

El Reino se hace presente en la predicación de Jesús. Sus palabras 
son como un grande exorcismo que echa afuera los poderes que 
usurpan la soberanía de Dios. Sus palabras infunden una esperanza 
nueva en el corazón de los hombres. El evangelio es buena noticia 
de la cercanía y amor de Dios. Son palabras de consuelo que curan 
los corazones afligidos que suspiran porque Dios haga justicia en el. 
Las palabras de Jesús hablan de una nueva oportunidad para el 
pecador. Es posible rehacer la vida y reiniciar en amistad con Dios. 

El Reino se hace presente en las obras de Jesús que muestran la 
transformación individual y social que trae el reino. Los diversos 
tipos de curaciones son el signo de que Dios actúa a favor de la 
felicidad del hombre. Dios no reina para sus propios intereses sino 
que busca el bien de sus hijos. 

El Reino se hace presente en la comunidad de los discípulos (Mt 
4,12-23). La venida del Reino cambió la vida de Jesús y cambió la 
vida de los discípulos, que inauguraron un nuevo estilo de vida en 
familia basada no en los lazos de la sangre sino precisamente en el 
seguimiento de Jesús. 
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Erantzun Salmoa 

Is 12, 2. 3 eta 4bcd. 5-6 [Liburuxka honetan, 30-31. orr.] 

Ebanjelioa 

Mateo 4, 12-17 [Urtean Zeharreko III. igandea, A Urtea, laburtua] 

Homilia laburra 

Jesusengan gauzatzen da Erreinua, Berarengan, bere hitzetan, bere 
egintzetan. Jainkoa Jesu Kristoren bidez mintzo zaigu eta 
Hirutasunaren barne-harremana guri ezagutarazten digu. Erreinuko 
bizitza da Jainkoaren bizitza, bihotz-berritzen eta bizitza berriz bizi 
duten gizakien historian presente egiten den Erreinuko bizitza. 

Jesusen predikazioan egiten da presente Erreinua. Bere hitzak 
Jainkoaren nagusitza alboratu nahi duten indarren aurkako arao-
otoitza (exorzismoa) dira. Jesusen hitzek itxaropen berria helarazten 
dute gizakien bihotzetara. Ebanjelioa, Jainkoaren gertutasunaren eta 
maitasunaren berri ona da. Jainkoak munduan justizia egin dezan 
itxaro duten nekatuen bihotzetan, sendatzen duen kontsolamendua 
dira Jesusen hitzak. Bekatariarentzat aukera berriaz mintzo da Jesus. 
Bizitza berregitea eta Jainkoarekin berriro adiskide izatea posible da. 

Jesusen egintzetan egiten da presente Erreinua, egintza horiek 
adierazten baitute Jesusek dakarren eraldaketa bai gizaki 
bakoitzarentzat eta baita gizarte osoarentzat ere. Sendakuntzak 
Jainkoak gizakien zorionerako ari duen indarra adierazten dute. 
Jainkoa ez da bere interesen alde ari, seme-alabon onerako baizik. 

Ikasleen elkartean egiten da presente Erreinua (Mt 4, 12-23). 
Erreinuaren etorrerak Jesusen bizitza aldatu zuen eta ikasleena ere 
bai, bizitza estilo berri bati hasiera eman baitzioten: odolaren lotura 
ez baizik eta Jesusen jarraibidea lokarri duen familia osatuz.  
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Esa comunidad está al servicio del Reino, es una parábola que 
muestra cómo el Reino se hace presente entre los hombres y derriba 
las fronteras sociales y religiosas que tantas veces separan a los 
hombres y mujeres. 

Examen de conciencia 

La lista de preguntas que aquí aparece no es para ser leída, sin más, en este 
momento. La ofrecemos, más bien, como ayuda para quienes tengan que 
preparar el examen de conciencia. Después, cada cual sabrá cómo hacerlo, 
qué aspectos de la fe conviene destacar más en esta celebración, si 
conviene hacer algunas de estas preguntas o formular otras... 

MI RELACIÓN CON DIOS 

¿Reconozco a Dios como Padre y confío en Él? ¿Vivo con alegría y 
esperanza, porque me siento querido y salvado por Él? ¿Dejo que 
ocupe el centro de mi existencia? ¿Lo amo sobre todas las cosas? 
¿Soy consecuente con ese amor a Dios, amando a los hermanos? 
¿Cuido mi salud espiritual, mi crecimiento y maduración en la fe? 
¿Busco apoyos para revisar mi vida y no vivir la fe en solitario? ¿Me 
esfuerzo por vivir desde la síntesis entre fe y vida? ¿Me reconozco, 
en la presencia de Dios, necesitado de conversión? ¿Me preocupo de 
celebrar periódicamente el sacramento de la Reconciliación? 
¿Alimento mi relación con el Señor, en la oración cada día? ¿Sé 
ofrecerle mis ocupaciones, mis alegrías y sufrimientos? ¿Sé 
perdonarme mis propias limitaciones, sabiendo que Dios me 
perdona? ¿Leo la Palabra de Dios, sobre todo los Evangelios, para 
orientar mi vida desde sus criterios? ¿Participo en la Eucaristía del 
domingo, el día del Señor, y la valoro como fuente y motor de mi 
vida cristiana? ¿Vivo con conciencia clara de que mi fe sólo será 
auténtica, si es fe comunitaria? 
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Elkarte hori Erreinuaren zerbitzura dago. Erreinua gizakien artean 
presente nola egiten den adierazten duen parabola da elkarte hori, 
eta gizakiak askotan zatitzen dituen muga sozialak eta erljiosoak 
haustera dator. 

Kontzientzi azterketa 

Hemen datorren galdera sorta ez da, besterik gabe, une honetan 
irakurtzeko pentsatua. Kontzientzi azterketa prestatu behar duenari 
laguntzeko prestatu dago; bakoitzak ikusiko du nola egokitu, zein alderdi 
apimarratu edota zein galdera kendu eta erantsi behar duen, elkarte 
bakoitzaren beharren arabera… 

JAINKOAREKIKO NIRE HARREMANA 

Jainkoa Aita dudala aitortzen al dut? Berarengan konfiantza ba al dut? 
Pozez eta itxaropenez bizi al naiz, Jainkoak maitatua eta salbatua 
sentituz? Jainkoa al da nire bihotzaren mina? Maite al dut gauza 
guztien gainetik? Jainkoaren maitasun hori senideak maitatuz bizi al 
dut? Zaintzen al dut nire espiritu-bizitza, fedean haziz eta 
heldutasuna iritsiz? Bilatzen al dut laguntzarik fede-bidean, edota 
bakardadean bizi dut nire kristau izatea? Ahalegintzen al naiz bizitza 
eta fedea uztartuz aurrera egiten? Konturatzen al naiz, Jainkoaren 
aurrean jarrita, bihotz-berritze beharra dudala? Arduratzen al naiz 
Adiskidetze sakramentua noizean behin ospatzeaz? Jainkoarekiko 
harremana zaintzen al dut eguneroko otoitz eginez? Berari 
eskeintzen al dizkiot nire lanak, nire pozak eta nire ezinak? Ba al 
dakit neure buruari barkatzen, Jainkoak barkatzen nauela jakinik? 
Irakurtzen al dut Jainkoaren Hitza, bereziki Ebanjelioa, nire bizitza 
beraren irizpideeen arabera antolatzeko? Parte hartzen al dut 
Igandeko Eukaristian, Jaunaren egunean, nire kristau bizitzarako 
iturri eta eragile dela aitortuz? Konturatzen al naiz egiaz, elkartean 
bizi den fedea dela egiazko fede?  
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MI RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

¿Cómo es mi trato con los demás?... (familiares, amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo, miembros de la comunidad cristiana? ¿Hago 
lo posible para potenciar el amor y la comprensión entre todos, a 
pesar de nuestras diferencias, o tiendo a encerrarme y acabo 
haciendo imposible el diálogo? ¿Hago mía la apuesta de Dios por los 
pobres? ¿Qué atención dedico a quienes peor lo están pasando? 
¿Practico la justicia y la caridad? ¿Respeto y potencio los derechos 
de los demás?¿Me esfuerzo por tener buen corazón, por ser tolerante, 
capaz de perdonar, y ayudar a quienes más lo necesitan? ¿Doy buen 
ejemplo a los demás, o no me importa escandalizar? ¿Participo como 
miembro activo en los trabajos y tareas de mi comunidad parroquial? 
¿Me preocupo de participar en la reflexión par crear un nuevo marco 
pastoral en nuestra diócesis? ¿Pongo a disposición de la comunidad 
cristiana los dones que Dios me ha concedido, potenciando en ella 
los distintos servicios y ministerios? 

MI RELACIÓN CONMIGO MISMO 

¿Sé hacer autocrítica, reconociendo mis fallos, o estoy en constante 
actitud de crítica a los demás? ¿Me creo justo, como los fariseos, o 
reconozco la necesidad que tengo de conversión y perdón? ¿Domino 
mi genio, mi tendencia a la envidia, o a otras actitudes que hacen 
daño? ¿Vivo con sentido cristiano mis deberes en el trabajo, en la 
vida de familia, en la vida social y política, en la comunidad, en mi 
tiempo de descanso? ¿Soy fiel a las promesas del matrimonio, de la 
vocación sacerdotal o religiosa?  En este tiempo de Adviento, ¿me he 
abierto a la gracia de Dios y procuro vivir con esperanza y alegría mi 
fe cristiana? ¿Tengo presente en mi vida a la Virgen María, como 
Madre y compañera de camino?   
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BESTEEKIKO NIRE HARREMANA 

Nolakoa da besteekin dudan harremana? (etxekoekin, lagunekin, 
bizilagunekin, lankideekin, kristau elkarteko kideekin). 
Desberdintasunak izan arren, saiatzen al naiz denekiko maitasuna 
eta ulermena sendotzen, edota neure baitan itxita bizi naiz inolako 
elkarrizketarik bideratu gabe? Neure egiten al dut Jainkoak 
behartsuekiko duen lehentasuna? Zer arreta eskaintzen diet gaizki 
pasatzen dutenei? Justizia eta karitatea bizi al ditut? Besteen 
eskubideak errespetatu eta babesten al ditut? Saiatzen al naiz bihotz 
oneko izaten, harrera oneko, barkatzen bizkor eta laguntzeko prest 
beti? Eskandalagarri gertatzen natzaie besteei, edo neure jarrera onez 
aberasten ditut? Saiatzen al naiz Elizbarrutiak pastoral erronka berriei 
erantzuteko ari duen hausnarketan parte hartzen? Kristau elkartearen 
zerbitzura jartzen al ditut Jainkoak eman dizkidan dohainak, 
elkarteko zerbitzu eta ministeritza desberdinak bultzatuz? 

NEURE BURUAREKIKO HARREMANA 

Ba al dakit neure erruekiko kritikoa izaten edota besteekiko kritikan 
jarduten naiz beti? Neure burua ontzat daukat, farisearrek bezala, 
edota konturatzen naiz bihotz-berritze eta barkamen beharra dudala? 
Neurtzen al dut nire genioa, enbidia izateko joera edota kalte egite 
dituzten beste hainbat jokabide? Kristau eran bizi al ditut nire ardurak 
lanean, familian, gizarteko bizitzan, elkartean, atsedenean? Leiala al 
naiz ezkontzako, apaizgoko nahiz erlijioso bizitzako promesekin? 
Abendualdi honetan, zabaldu al diot bihotza Jainkoaren graziari, 
kristau bizitza itxaropenez eta pozez biziz? Maite al dut Maria 
Birjina, Ama eta bidelagun bezala? 
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Rito de reconciliación 

Hermanos: confesad vuestros pecados y orad unos por otros para 
obtener misericordia. 

Todos juntos dicen: Yo confieso... 

Hermanos y hermanas, confiemos a Dios nuestra voluntad de 
conversión. Que Él, Padre misericordioso, nos purifique de nuestras 
infidelidades e incoherencias. 

Respuesta: R/. ¡Marana tha! ¡Ven, Señor Jesús! 

¾ Por nuestra pobre fe: por nuestras dudas y miedos, por nuestra 
falta de compromiso y de testimonio, por nuestra rutina y desgana 
para orar te pedimos perdón. R/. 

¾ Por nuestra débil esperanza: por nuestros desánimos y tristezas, 
por nuestras prisas e impaciencias, por nuestro olvido de la 
palabra de Dios te pedimos perdón. R/. 

¾ Por nuestra tibia caridad: por nuestra falta de sensibilidad ante el 
sufrimiento de los demás, por nuestros gastos excesivos, por toda 
violencia, agresividad y rencor te pedimos perdón. R/. 

¾ Y por todos nuestros pecados: nuestras mentiras e hipocresías, 
nuestro consumismo y deseos de tener, nuestras faltas 
generalizadas de prudencia te pedimos perdón. R/. 

Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que venga a nosotros su 
Reino de verdad, de amor y de esperanza, sintiéndonos de la familia 
de los hijos e hijas de Dios: Padre nuestro... 

Confesión y absolución individual 

Lo fieles se acercan a los sacerdotes, que se hallan en lugares 
adecuados, y confiesan de uno en uno sus pecados de los que son 
absueltos. Un canto o una música adecuada puede servir de ayuda. 
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Adiskidetzearen ohikunea 

Senideok: aitortu zuen bekatuak eta egin otoitz elkarren alde, errukia 
iritsi ahal dezazuen. 

Guztiek esango dute: Aitortzen diot...  

Senide maiteok, jar dezagun Jainkoarengan gure bihotz-berritzeko 
gogoa. Berak, Aita errukitsuak, garbi gaitzala gure leialtasun falta 
guztietatik, gure koherentzia faltatik. 

 Erantzuna: R/. Zatoz, Jauna, gu salbatzera! 

¾ Gure fede ahulagatik: gure zalantza eta beldurrengatik, gure 
konpromiso eta testigantzagatik, gure fintasun falta eta gogorik 
ezagatik barkamena eskatzen dizugu. R/. 

¾ Gure itxaropen ahulagatik: gure tristura eta axolagabekeriagatik, 
gure presa eta pazientzia faltagatik, Jainkoaren Hitza ahazteagatik 
barkamena eskatzen dizugu. R/. 

¾ Gure maitasun epelagatik: besteen minarekiko ardura faltagatik, 
gure gastu neurrigabeengatik, gure indarkeria, haserre, gorroto eta 
ikusi ezinagatik barkamena eskatzen dizugu. R/. 

¾ Gure bekatu guztiengatik, gure gezur eta itxurakeriagatik, 
kontsumokeriagatik, gehiegi edukizteko gogoatik, neurri faltagatik 
barkamena eskatzen dizugu. R/. 

Kristok irakatsi bezala, eska diezaiogun Aitari etor dadila gugana 
egiaren, maitasunaren eta itxaropenaren berre Erreinua, Jainkoaren 
seme eta alaben familiakoak garela sumatuz: Gure Aita… 

Banakako aitortza eta barkamena 

Apaizengana gerturatuko dira orain bere bekatuak aitortu nahi 
dituztenak, banaka aitortza egin eta bekatuen barkamena hartzera. 
Bitartean kantu edota musika egokiak lagun dezake giroa sortzen. 
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Acción de gracias por la misericordia de Dios 

Concluidas las confesiones, quien preside la celebración, teniendo al 
lado a los otros sacerdotes, invita a dar gracias y a la práctica de las 
buenas obras, con las que se manifiesta la gracia de la penitencia, 
tanto en la vida de cada uno como en la de la comunidad.  

Canto: El Dios de paz (CLN, n. 1).  

Oración 

Oremos. 

Todos guardan un momento de silencio.  

Señor Jesucristo, rico en misericordia y generoso en el perdón, que 
quisiste aceptar la debilidad de la carne, para que nosotros 
siguiéramos tu ejemplo de humildad y fuésemos fuertes en la prueba: 
haz que conservemos siempre los bienes que hemos recibido de ti, 
y que, por la penitencia, nos levantemos cada vez que caemos en el 
pecado y podamos cantar tu infinita misericordia. Te lo pedimos a ti, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. R/. Amen. 

Rito de conclusión  

El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.  

Inclinaos para recibir la bendición.  

El Señor dirija vuestros corazones en la misericordia de Dios y en la 
espera de Cristo. Para que podáis caminar con una vida nueva y 
agradar a Dios en todas las cosas. R/. Amén.  

Y que os bendiga Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo. 
R/. Amén.  

El Señor ha perdonado vuestros pecados. Podéis ir en paz.  
R/. Demos gracias a Dios.  
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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.  

Kantua: Bakea ta justizia (Gora Jainkoa 2, 7. orrialdea). 

Otoitza 

Egin dezagun otoitz. 

Isilunea utzi. 

Errukian aberatsa eta barkatzen eskuzabala zaren Jesu Kristo gure 
Jauna, giza haragiaren ahultasuna onartu zenuen, zure apaltasun 
ereduari jarraiturik zailtasunean gu sendotzeko: egizu zaindu 
ditzagula beti zugandik hartu ditugun dohainak eta penitentziaren 
bidez altxa gaitezela bekatuak erorrarazten gaituenean zure 
amaigabeko errukia goratu ahal izateko. Errege bizi baitzara gizaldi 
eta gizaldietan. R/. Amen. 

Bukaerako ohikunea 

Jauna zuekin.  R/. Eta zure espirituarekin.  

Makur zaitezte, Jainkoaren bedeinkapena hartzeko. 

Jaunak zuzen ditzala zuen bihotzak Jainkoaren errukian eta Kristoren 
itxaropenean. Bizi berri bat goza dezazuela, gauza guztietan 
Jainkoarentzat atsegin izateko.  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.



Abenduaren 25ean 
JAUNAREN JAIOTZA 

Agurra 

Gu salbatzeko jaio den Kristogan agertu zaigun 
Jainko gure Aitaren bakea eta maitasuna zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Pozik gaude gaur: Jainkoa-gurekin da, gure arteko egin da, gu Bere 
arteko egiteko.  

Bera da gu argitzen gaituen zuzentasun eguzkia, herri guztiei bidea 
agertzera etorria. Onar dezagun, ospa dezagun, gora dezagun! 

(Oharpenaren ordez, nahiago bada, egin daiteke beste sarrera hau “kalenda” 
zaharraren erara emana). 

Senideok, berri on bat, herri guztiarentzat poz handi bat, iragartzen 
dizuegu; pozkarioz entzun ezazue. Milaka urte igaro ziren, hasieran, 
Jainkoak zerua eta lurra sortu eta gizakia bere antz-irudira egin 
zuenetik; eta milaka urte uholdea atertu eta Goi-goikoak, itunaren 
eta bakearen seinale, ortzadarra distirarazi zuenetik; Erroma hiriaren 
eratzearen 752garren urtean, Octavio Augustoren menpeko 42garren 
urtean, lur osoan bakea nagusi zenean, munduaren seigarren 
adinean, orain 2021 urte, Erromatarren menpean zegoen Israelgo 
herri xume den Judako Betleemen, aska batean, ostaturik ez 
zutelako, Daviden jatorrikoa zen Joseren emazte Maria 
Birjinagandik, Jesus jaio zen; betiereko Jainkoa, betiereko Aitaren 
Semea eta egiazko gizona; Mesias eta Kristo zeritzana, gizakiek 
itxaron zuten Salbatzailea. Berari aintza eta gorespen gizaldi eta 
gizaldietan. Amen. 
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Damu-otoitza 

Jaunak agertu digu bere erruki handia Semea gure artera bidaltzean. 
Dohain miresgarri hori eskertuz aitor dezagun bekatari garela. 

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. 

Aintza 

Kanta dezagun pozez beterik Eliza osoarekin, aingeruek gau santu 
hartan Betleemen abestu zuten bezala: «Aintza zeruetan». 

Otoitza 

(Bezpera-arratsaldeko Meza) 
Salbamenaren esperantza pozgarria urtero gure bihotzean suspertzen 
duzun Jainkoa, egizu, zure Seme bakarra gu salbatzera datorrenean 
pozik onartzen dugun bezala, gu epaitzera etorriko denean ere har 
dezagula uste osoz. Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita, 
gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

(Gauerdiko Meza) 
Egiazko argiaren distiraz argitu duzu, Jauna, gau santu hau; egizu, lur 
honetan gertakari honen argi distiratsua ikusi dugunok goza dezagula 
zeruan haren aintzaren ederra. Zurekin eta Espiritu Santuarekin 
batean Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 
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(Goizeko Meza) 
Jainko ahalguztiduna, haragi egin den zure Hitzaren argi berriak bete 
gaitu; egizu, gure bihotzetan argi egiten duen fedeak distira dezala 
gure egintzetan ere. Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita, 
gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

(Eguneko Meza) 
Oi Jainko, era miragarrian moldatu duzu giza duintasuna eta era 
miragarriagoan eraberritu; egizu, gizatasunean gurekin bat egin duen 
zure Semeak bat egin gaitzala berekin jainkotasunean. Zurekin eta 
Espiritu Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta 
gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Gizaldietan isilik egondako Hitza, Profetek fedez itxarondakoa, 
Maria Birjinagandik jaio zaigun Kristo da. Bera da artzainei agertua; 
Bera, herri guztiei adierazia; Bera Elizak pozkarioz altxor bezala 
gorde eta hots egiten duen salbamenezko Hitz bizia. Entzun dezagun 
arretaz. 

Gauerdiko, Goizeko eta Eguneko Meza ospatzen denean, Irakurgaiak har daitezke 
hiru Mezatarako emandakoen artetik. Bezpera arratsaldeko Meza ospatzean, 
bertan egongo den jendeak hori izango badu Eguberri-Meza bakarra, egokiago 
gerta daiteke 25erako ematen diren hiru ebanjelioetako bat hartzea. Hemen, lau 
meza horietako testuak eskaintzen ditugu. 

(BEZPERA-ARRATSALDEKO MEZA) 

Lehenengo irakurgaia (Is 62, 1-5) 

Isaias Profetaren liburutik 

Sionen maitasunez ez naiz isilduko, Jerusalemen maitasunez ez naiz 
geldi egongo; haren garaipena goiz-argia bezala agertu arte, haren 
salbamenak zuziak bezala distiratu arte. 
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 Eta ikusiko dute herriek zure garaipena, errege guztiek zure ospea; 
izen berria ezarriko dizute, Jaunak berak emana. Koroa eder izango 
zara Jaunaren eskuan, errege-diadema zeure Jainkoaren eskuan. 

 Ez dizute berriz deituko «Zapuztua», ezta zure lurraldeari ere 
«Hondatua». «Ene atsegina» deituko dizute zuri, eta «Emazte» zure 
lurraldeari. Atsegin izango baitu zugan Jaunak eta emaztetzat 
hartuko du zure lurraldea. 

 Mutila neskatxarekin ezkontzen den bezala, hala ezkonduko da 
zurekin zure eraikitzailea; senarra emaztearekin pozten den bezala, 
hala poztuko da zurekin Jainkoa. 

Erantzun-salmoa (Sal 89 [88], 4-5. 16-17. 27 eta 29) 

 

 
  V/. Ituna egin dut neure hautatuarekin, 
   David neure morroiari zin eginez: 
   «Sendo ezarriko dut betiko zure errege-jatorria,  

 menderen mende eraikiko zure errege-aulkia». R/. 

  V/. Zorionekoa, Zu pozik goresten dakien herria!  
 Zure argitan ibiliko da, Jauna; 
 zure izenean da egunero alaitzen,  
 zure salbamen-egintzaz harrotzen. R/. 
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V/. Hark dei egingo dit: «Zu nire aita, 
nire Jainkoa, nire harkaitz salbatzailea». 
Beti gordeko diot neure maitasuna,  
sendo eutsiko harekin dudan itunari. R/. 

Bigarren irakurgaia (Eg 13, 16-17. 22-25) 

Apostoluen Eginak liburutik 

Paulo Pisidiako Antiokiara iritsi zen eta, hango sinagogan sartuz, 
zutitu eta isiltzeko keinu eginda, hitz egin zien: «Israeldarrok eta 
Israelen Jainkoa gurtzen duzuen guztiok, entzun: Israel herri honen 
Jainkoak gure aurrekoak aukeratu zituen eta herria ugaritu zuen, 
Egipton arrotz zirelarik, eta bere besoaren indar handiaz atera zituen 
handik. 

 Gero, David eman zien errege, honetaz aitormen hau eginez: 
"Aurkitu dut David, Jeseren semea, nire gogoko gizona, nik nahi 
guztia beteko duena". 

 Hitzemana zuenez, honen hazitik atera zion Jainkoak Israeli 
Salbatzailea: Jesus. Hau etorri baino lehen, Joan Bataiatzaileak 
bihotz-berritzeko bataioa hots egin zion Israel osoari. Eta bere bizitza 
bukatzera zihoanean, honela zioen Joanek: "Ez naiz ni zuek uste 
duzuena; badator nire ondoren beste bat, eta ni ez naiz inor haren 
oinetakoak askatzeko ere"». 

Aleluia 
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V/. Bihar ezereztua izango da lurreko gaiztakeria; 
 eta munduaren Salbatzailea izango da 
 gure erregea. R/. 

Ebanjelioa (Mt 1, 1-25 edota, laburrago, Mt 1, 18-25) 

(GAUERDIKO MEZA) 

Lehenengo irakurgaia (Is 9, 2-4. 6-7) 

Isaias Profetaren liburutik 

Ilunpean zebilen herriak argi handia ikusi zuen; herio-itzalean bizi 
zirenei distira egin zien argiak. Gehitu zenuen poza eta handitu 
atsegina; pozetan dabiltza zure aurrean, uzta biltzean izaten den 
pozez, harrapakinak banatzean izaten den atseginez. Apurtu baituzu 
lepoan zeramaten uztarri astuna, zapaltzailearen aginte-makila, 
Madiango gudarostea apurtu zenuen bezalaxe. Suak erreko ditu eta 
erraustuko lurra danbadaka zapaltzen zuten gudari-botak eta odolez 
zikinduriko jantziak. 

 Haurra jaio zaigu, semea eman zaigu; hari eman zaio aginpidea, 
eta haren izena Kontseilari harrigarri, Jainko indartsu, Aita betiko, 
Errege bake-emaile. Handia izango da haren aginpidea, amairik 
gabekoa bakea Daviden tronuan eta haren erreinuan; sendo egingo 
da eta zuzenbidean eta justizian oinarrituko, gaurdanik eta 
betidaino. Jaun ahalguztidunaren maiteminak egingo du hau. 

Erantzun-salmoa (Sal 96 [95], 1-2a. 2b-3. 11-12a. 12b-13) 
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V/. Kanta Jaunari kantu berria, 
kanta Jaunari, lur osoa,  
kanta Jaunari, bedeinkatu haren izena! R/. 

V/. Hots egin egunez egun salbatzaile dela. 
Zabaldu haren ospea nazioetan,  
haren mirariak herri guztietan. R/. 

V/. Poztu bedi zerua, alaitu lurra,  
egin beza orro itsasoak eta bertako guztiak,  
egin festa landa zabalak eta bertan den guztiak. R/. 

V/. Egin poz-oihu, basoko zuhaitz guztiok, 
Jaunaren aurrean, badator eta,  
badator lurra epaitzera. ‘ 
Justiziaz epaituko du mundua  
eta leialtasunez herriak. R/. 

Bigarren irakurgaia (Tt 2, 11-14) 

San Paulo Apostoluak Titori egindako gutunetik 

Anaia maitea: Agertu da Jainkoaren onginahia, gizon-emakume 
guztien salbamenerako. Salbamen honek Jainkorik gabeko bizitzari 
eta munduko grina txarrei uko egiten irakasten digu, eta neurriz, 
zuzentasunez eta jainkozaletasunez mundu honetan bizitzen, gure 
itxaropen zoriontsua noiz beteko zain, Jesu Kristo Jainko handia eta 
gure salbatzailea aintzaz beterik noiz agertuko zain. Hark bere burua 
eman zuen gugatik, gu gaiztakeria guztietatik askatu eta garbi 
egiteko, haren herri berezi izan gaitezen, on egin zale. 

-1 



JAUNAREN JAIOTZA 1/63 

Aleluia (Lk 2, 10-11) 

 
V/. Poz handia sortuko duen berri ona 
 iragartzen dizuet: 
 Salbatzailea, Mesias Jauna, jaio zaigu gaur! R/. 

Ebanjelioa (Lk 2, 1-14) 

(GOIZEKO MEZA) 

Lehenengo irakurgaia (Is 62, 11-12) 

Isaias Profetaren liburutik 

Hona zer adierazten duen Jaunak lurraren azken mugetaraino: «Esan 
Sion hiriari: Hara, badator zure salbatzailea; berekin dakar garaipen-
agiria, berak askaturiko herria. "Herri santu" deituko diote, "Jaunak 
askatua". Eta zuri, Jerusalem, "Hiri desiratu" deituko dizute, "Zapuztu 
gabeko hiri"». 

Erantzun-salmoa (Sal 97 [96], 1 eta 6. 11-12) 
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  V/. Errege da Jauna! Alai bedi lurra,  

 poztu bitez uharte ugariak! 
 Zeruek haren salbamen-egintza iragartzen dute,  
 herri guztiek haren ospea ikusten. R/. 

  V/. Argia sortzen da zintzoarentzat,  
 poza bihotz zuzenekoentzat. 
 Poztu zaitezte Jaunarekin, zintzook,  
 goretsazue, haren santutasuna gogoratuz. R/. 

Bigarren irakurgaia (Tt 3, 4-7) 

San Paulo Apostoluak Titori egindako gutunetik 

Anaia maitea: Jainko gure salbatzailearen bihotz ona eta onginahia 
agertu denean, salbatu egin gaitu; ez guk egindako zuzenbidezko 
egintzengatik, bere errukiagatik baizik, jaiotza berria ematen duen 
garbikuntzaz eta Espiritu Santuak eragiten duen berrikuntzaz. Espiritu 
hori oparo isuri digu Jainkoak, Jesu Kristo gure salbatzailearen 
bitartez. Horrela, onginahi hutsez Jainkoak zuzen egin gaituelarik, 
itxaro dugun betiko biziaren oinordeko egin gara. 

Aleluia (Lk 2, 14) 

 
V/. Aintza zeruetan Jainkoari 
 eta bakea lurrean haren gogoko gizon-emakumeei. R/. 
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Ebanjelioa (Lk 2, 15-20) 

(EGUNEKO MEZA) 

Lehenengo irakurgaia (Is 52, 7-10) 

Isaias Profetaren liburutik 

Bai ederrak direla mendi gainetan albistariaren oinak! Bakea 
aldarrikatzen du, zorionaren berri ona ematen eta salbamena 
iragartzen! Sioni diotso: «Zure Jainkoa errege da!» Entzun zeure 
zaintzaileen oihua! Oihuka ari dira, poz-irrintzika, guztiak batera, 
beren begiz ikusten baitute Jauna Sionera itzultzen. 

 Ekin poz-oihuka guztiok batera, Jerusalemgo horma eroriok, 
Jaunak bere herria kontsolatu baitu eta askatu du Jerusalem. Herri 
guztien aurrean erakutsi du Jaunak bere beso santuaren indarra, eta 
munduko bazter guztiek ikusiko dute gure Jainkoaren salbamena. 

Erantzun-salmoa (Sal 98 [97], 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6) 

 
  V/. Kanta Jaunari kantu berria,  

 egintza harrigarriak egin baititu; 
 garaipena eman dio bere eskuinak,  
 bere beso santuak. R/. 
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V/. Bere garaipena ezagutarazi du Jaunak, 
bere salbamen-egintza agertu nazioen aurrean. 
Ez da ahaztu bere maitasunaz,  
Israel herriari dion leialtasunaz. R/. 

V/. Munduko bazter guztiek ikusi dute 
gure Jainkoaren garaipena. 
Egin irrintzi Jaunari, lur osoa,  
egin poz-oihu eta kantu, jo soinua. R/. 

V/.. Ospatu Jauna zitaraz, 
zitaraz eta kantu-hotsez, 
turutaz eta adar-hotsez;  
egin irrintzi errege den Jaunari. R/. 

Bigarren irakurgaia (Heb 1, 1-6) 

Hebrearrei egindako gutunetik 

Askotan eta era askotara hitz egin zien antzina Jainkoak profeten 
bidez gure arbasoei; azkenak diren egun hauetan, berriz, bere 
Semearen bidez hitz egin digu. Seme hau egin zuen gauza guztien 
oinordeko, egin ere honen bidez egin baitzuen mundua. 

 Seme hau da Jainkoaren aintzaren distira eta Jainkoaren izatearen 
irudia. Honek eusten die gauza guztiei bere hitz indartsuaz. Eta, 
bekatuen garbikuntza egin ondoren, Jainko handiaren eskuinaldean 
eseri zen zeru-goienetan, aingeruak baino gorago jarria, ondaretzat 
jaso zuen izena ere haiena baino goragokoa denez gero. 
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Aleluia 

 
V/. Argitu du egun santua; 
 zatozte, herriok, gurtu ezazue Jauna; 
 argi handia jaitsi da gaur lurrera. R/. 

Ebanjelioa (Jn 1, 1-18 edota, laburrago, Jn 1, 1-5. 9-14) 

Homiliarako argibideak 

ISILTASUN GAUA 

Gizon egin zen hitza artzain apal batzuei azaldu zitzaien lehenengo 
gau santu hartan. Artzainek fede-erantzuna pertsonalizatzen dute 
misterioaren iragarpenaren aurrean. Artaldea berehala uzten dute, 
atsedena eteten dute; dena bigarren mailara pasatzen da Jainkoaren 
gonbidapenaren aurrean; Mariak jarrera kontenplatiboa eta sakona 
pertsonifikatzen du, isiltasunean misterioa ikusi eta miresten 
duenaren jarrera: «Mariak, gauza horiek guztiak gogoan hartzen 
zituen, eta bere bihotzean hausnartzen zituen». 

Badira hitzekin baino hobeto harrapa daitezkeen egiak eta gertaerak, 
eta horietako bat Gabonak dira. Eguberri kantu askotan agertzen 
zaigu Jesus, behartsu, berotzeko surik ere gabe. Gabonak guregatik 
pobre zenaren maitasun-festa gisa agertzen zaizkigu. Zeruko erregea 
hotzetako eta izotzetako haitzulo batean sortzen da; munduaren 
sortzaileari zapiak eta sua falta zaizkio. Pobrezia horrek hunkitu 
egiten gaitu, jakinik maitasunak pobre bihurtu zuela Jainkoaren 
Semea. Hitz xumeekin, Pablo apostoluak Eguberrien esanahia 
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adierazi digu: «Jesu Kristo Jauna, aberats izanik, behartsu egin zen 
zuengatik, bere behartsu izateaz zuek aberats egiteko». 

Pobrezia-mota ugari daude eta merezi du gogoratzea, beti ondasun 
materialen pobrezian ez geratzeko. Badira afektu-pobrezia, 
hezkuntza-pobrezia, munduan gehien maite zuenaz gabetutako 
pertsonaren pobrezia, bikoteak baztertu duenaren pobrezia; seme-
alabarik izan ez duten senar-emazteen pobrezia, fisikoki besteen 
mende egon behar duenarena. Itxaropen eta poztasun pobrezia. Eta 
pobrezia triste askoa: Jainkoaren pobrezia. 

Badira txirotasunak, norberarenak eta besteenak, eta horien aurka 
borroka egin behar da indar guztiekin, txirotasun txarrak direlako, 
gizatasunik gabeak, Jainkoak nahi ez dituenak, gizakien injustiziaren 
ondorio direnak; baina pobrezia-mota asko ez daude gure mende. 
Azken horiekin adiskidetu egin behar dugu, ez utzi haiek zapaltzen, 
duintasunez eraman behar ditugu. Jesu Kristok pobrezia aukeratu 
zuen; balio eta itxaropen bat dago bertan. 

Bada Eguberri kantu eder bat: “Gabon gaua” izenekoa. Kantu honen 
mezua ez dago komunikatzen dituen ideietan, sortzen duen giroan 
baizik: baretasun eta isiltasun giroa, eta guk isiltasunaren behar bizia 
dugu. «Gizateria –esan zuen Kierkegaardek–, izututa dago». 
Gabonak gerta daitezke isiltasun, lasaitasun, elkarrizketa edo 
pertsonekiko uneak berriz aurkitzeko aukera. Gabonetako liturgiaren 
testu batek, Jakinduriaren liburukoak (18, 14-15), honela dio: 
«Isiltasun bareak inguratzen zuen dena eta, gaua bere ibilbidearen 
erdian zegoela, zure hitz ahalguztiduna atera zen zeruko tronutik», 
eta San Ignazio Antiokiak Jesu Kristori «Isiltasunetik sortutako Hitza» 
deitu zion (Magn. 8,2). Gaur ere, Jainkoaren hitza isiltasun pixka bat 
dagoen lekura jaisten da. 

Maria isiltasun maitagarri honen eredu gaindiezina da. Mariaren eta 
artzainen jarreraren arteko aldea nabaritzen da. Artzainak bidean 
jartzen dira esanez: «Goazen Betleema eta ikus dezagun zer gertatu 
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den», eta Jainkoa goratuz itzultzen dira, ikusi eta entzun zuten guztia 
kontatuz. Maria, berriz, isilik dago. Berak «ez du hitzik». Haren 
isiltasuna ez da isilik egote hutsa; miresmena da, gurtzea da, «erlijio-
isiltasuna» da, errealitatearen handitasunak menderatzen duena. 

Gabonetako istorio batek hau dio: Eguberri-gauean Haurra gurtzera 
joan ziren artzainen artean, bazen bat oso pobrea. Hain zen pobrea 
ez baitzuen ezer eskaintzeko, eta asko lotsatzen zen. Haitzulora 
iritsita, denak lehiatzen ziren opariak eskaintzeko. Mariak ez zekien 
nola jokatu guztiak jasotzeko, Haurra besoetan baitzeukan. Orduan, 
artzain-pobrea esku libreekin ikusita, Jesus eman zion, une batez. 
Eskuak hutsik edukitzea izan zen haren aberastasuna. Guri ere gerta 
dakigukeen zorterik ederrena da. Gabon hauetan bihotza hain 
pobrea, hain hutsa eta isila izanik, Mariak, gu ikustean, Haurra gure 
esku jar dezala! 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Fedez beterik bat egin dezagun, senideok, mundu zabaleko kristau 
guztiekin eta egin dezagun otoitz Kristoren jaiotzaz hasitako 
salbamena lurraren bazter guztietara iritsi dadin: 

 Erantzuna: R/.  Erakuts guri, Jauna, zure bihotza ona. 

 
¾ Eguberriaren misterioa alaitasunez ospatzen ari diren Elizaren 

seme-alaba guztiak jaio daitezela justiziazko, maitasunezko eta 
bakezko bizi berri batera. Egigun otoitz. R/. 

¾ Gizaki guztiak Kristo, Jauna, ezagutzera hel daitezen eta Bere 
inguruan betiko bil daitezen, galduta zeudenak bilatzera eta 
salbatzera etorria denez. Egigun otoitz. R/. 
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¾ Gure giza izatea hartu zuen Jainkoaren Semea izan dadila negar 
egiten dutenentzat poz, gaixoentzat osasun, hilzorian daudenen 
babes eta egun hauetan bakarrik eta triste daudenentzat goiko 
indar. Egigun otoitz. R/. 

¾ Jai hauetan elkartzen diren gure familietan haz dadin, Jesus, 
Jainkoaren Seme eta gure Salbatzailearenganako fedea. Egigun 
otoitz. R/. 

Jesu Kristo Jauna, Eguberriaren misterioaren bidez giza familiaren 
nekeak eta mugak zeure egin dituzu; entzun Zure Elizaren otoitza eta 
egizu sinets dezagula Aita eta Zu ezagutzeak dakarrela guztiontzat 
betiko bizia. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Oparigaien gaineko otoitza 

(Bezpera-arratsaldeko Meza) 
Jauna, zeure Semearen jaiotza ospetsuarekin eman diozu hasiera 
gure salbamenari; emaiozu zeure herri honi misterio santu hauek 
maitasunik handienaz ospatzeko grazia. Jesu Kristo gure Jaunaren 
bitartez. R/. A Amen. 

(Gauerdiko Meza) 
Izan bekizu atsegin, Jauna, Eguberri-gau santu honetan egiten 
dizugun oparia; eta gure dohainak sagaratzen dituen harreman santu 
honen bidez, egin gaitzazu zeure Semearen izaera bereko, harengan 
bat egin baikaituzu Zeurekin. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. 
R/. A Amen. 

(Goizeko Meza) 
Izan bitez, Jauna, gure eskaintzak gaur ospatzen dugun Jesusen 
jaiotzako misterioaren neurrikoak, zure Semea gizon egina eta, aldi 
berean, Jainko dena agertu diguzun bezala, lurreko gure dohain 
hauek eman diezazkigutela jainkozko ondasunak. Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 
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(Eguneko Meza) 
Onartu, Jauna, gaurko Eguberri-festaburu honetan, Zurekin 
adiskidetzen gaituen oparia, hau baita gizakiak Zuri eskain 
diezazukeen gorespenik bikainena. Jesu Kristo gure Jaunaren 
bitartez. R/. A Amen. 

Prefazioa: Eguberritako I. Prefazioa. (Meza-liburua: 472. or.) 

Jaunartze ondorengo otoitza 

(Bezpera-arratsaldeko Meza) 
Janari-edari santuak eman dizkiguzu, Jauna, sakramentu honetan; 
egizu, indarberri gaitezela zure fededunok zure Semearen jaiotza 
ospatuz. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

(Gauerdiko Meza) 
Pozez gainezka ospatzen dugu, Jainko gure Jauna, Kristo gure 
Salbatzailearen jaiotza; emaguzu santuki bizitzea, harekin bete-
betean bat egiteko. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

(Goizeko Meza) 
Poz handiz ospatu dugu, Jauna, zure Semearen jaiotza; emaguzu 
misterio honen muina fedez sakontzea eta maitasun handi eta 
emankorrez bizitzea. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

(Eguneko Meza) 
Jainko errukitsua, gaur jaio den munduaren Salbatzaileak Jainkoaren 
seme-alaba bihurtzen gaituen bezala, egin gaitzala hilezkor ere. 
Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 
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Bedeinkapen Nagusia 

Jauna zuekin. R/. A Eta zure espirituarekin. 

Makurtu burua Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Jainko guztiz onak, bere Semea gizon egitearekin, 
uxatu ditu munduko ilunpeak, 
eta Maria Birjinagandik jaiotzearekin 
argitu [gau] egun santu hau: 
uxa ditzala berak zuengandik bekatuaren ilunpeak 
eta zuen bihotzak bere graziaren distiraz argitu. R/. A Amen. 

Kristoren jaiotza salbagarriaren berri 
artzainei aingeruen bidez eman zienak 
bete dezala bere pozez zuen bihotza 
eta egin zaitzatela bere Berri Onaren zabaltzaile. R/. A Amen. 

Bere Semearen gizon egiteaz 
zeru-lurrak bat egin dituenak, 
bete zaitzatela bere bakeaz eta gogo onez, 
eta eraman zeruko Elizarekin bat egitera. R/. A Amen. 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak: 
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/. A Amen. 

Zoazte Jaunaren bakean. R/. A Eskerrak Jainkoari.



Abenduaren 26an 
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, Maria Birjinagandik jaio eta gure senide egina: erruki, 
Jauna. 

¾ Jesus Jauna, Jose eta Mariaren menpean bizi izan zinena: Kristo, 
erruki. 

¾ Jesus Jauna, Jainkoaren seme eta alaba izatea lortu diguzuna: 
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 Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita, gizaldi 
eta gizaldietan. R/. A Amen. 

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. 

Badira A-B-C urteetan egin daitezkeen irakurgaiak.  
Guk, hemen, C urterako aukeran ematen direnak hautatu ditugu. 

Lehenengo irakurgaia (1 Sm 1, 20-22. 24-28) 

Samuelen lehenengo liburutik 

Haurdun gertatu zen Ana eta, garaia betetzean, semea izan zuen. 
Samuel ezarri zion izena, esanez: «Jaunari eskatua dut». Elkana 
senarra, bere etxekoekin batera, Jaunari urteroko oparia eskaintzera 
eta promesa betetzera igo zen hurrengo urtean ere. Ez zela joango 
adierazi zion Anak senarrari, esanez: «Haurrari bularra kendutakoan 
eramango dut eta Jaunari aurkeztuko diot, eta han geldituko da 
orduan betiko». 

 Anak Xilora, Jaunaren etxera, eraman zuen Samuel. Haurra 
oraindik txikia zen, bularra kendu berria. Eraman zituen hiru urteko 



FAMILIA SANTUA 1/75 

zekorra, zaku bat irin eta zahagi bat ardo ere. Zekorra oparitako hil 
zuten, eta haurra Eli apaizari eraman zioten. 

 Anak esan zuen: «Barkatu, ene jauna! Ni naiz hemen, zure 
aurrean, Jaunari otoizka egondako emakume hura. Haur hau eskatu 
nion, eta Jaunak eman dit eskatu niona. Horregatik, Jaunari 
eskaintzen diot; bizitza osorako Jaunari eskainia gelditzen da». 

 Eta bertan Jauna gurtu zuten. 

Erantzun-salmoa (Sal 84 [83], 2-3. 5-6. 9-10) 

 
  V/. Bai maitagarria zure egoitza, ‘ 

 Jaun ahalguztiduna! 
 Akitzen ari zait barrena, 
 Jaunaren tenpluko atarien irrikaz. ‘ 
 Nire bihotzak eta gorputzak 
 poz-oihu degiote Jainko biziari. R/. 

  V/. Zorionekoak zure etxean bizi direnak 
 etengabe Zu goresten! 
 Zorionekoak beren indarra Zugan dutenak, 
 erromesaldiak gogoan erabiltzean! R/. 

  V/. Jauna, Jainko ahalguztiduna, entzun nire otoitza, 
 Jakoben Jainkoa, makurtu belarria. 
 Oi Jainko, begira, onez, gure babeskiari, 
 begira zeure gantzutuaren aurpegiari. R/. 

& b jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ Jœ

jœ jœ jœ Jœn œ
Zo- ri - o - ne-ko-ak zu - re e - txe-an bi - zi di - re-nak, Jau-na!R/.

& b › ,}
œ œ œ œ › œ œ œ œ › ,}œ œ œ œ › œ œ œn œ
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Bigarren irakurgaia (1 Jn 3, 1-2. 21-24) 

San Joan Apostoluaren lehenengo gutunetik 

Senide maiteok: Begira zenbaterainoko maitasuna agertu digun 
Aitak, Jainkoaren seme-alaba izena baitaramagu, baita izana ere. 
Hona zergatik munduak ez gaituen ezagutzen: Aita ere ezagutu ez 
zuelako. Ene maiteok, orain Jainkoaren seme-alaba gara; gero izango 
garena oraindik ez da agertu. Badakigu, Kristo agertuko denean, 
haren antzeko izango garela, den bezalakoa ikusiko baitugu. 

 Ene maiteok, barruak errudun garela esaten ez badigu, uste osoa 
dugu Jainkoagan. Eskatu ahala guztia hartzen dugu Jainkoagandik, 
haren aginduak betetzen baititugu eta hari atsegin zaiona egiten. Eta 
hau da haren agindua: haren Seme Jesu Kristoren izenean sinetsi eta 
elkar maita dezagula, hark agindu zigun bezala. Haren aginduak 
betetzen dituena Jainkoagan dago eta Jainkoa harengan. Honela 
dakigu gurekin dagoela: eman digun Espirituaren bidez. 

Aleluia (Ik. Eg 16, 14b) 

V/. Ireki, Jauna, gure bihotza, 
gogoz onar ditzagun zure Semearen hitzak. R/. 

Ebanjelioa (Lk 2, 41-52) 

Homiliarako argibideak 

ELIZA FAMILIA DA, ETA FAMILIA ELIZA DA 
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Irakurgaiak 
Eguberri jaiaren luzapena da Familia Santuaren egun hau. Gizon 
egitean, familia bateko kide egin zen Jainkoaren Semea. Samuelen 
historia profezia berezia gertatzen zaigu: Jainkoaren Erreinua 
munduan gauzatuko dela aipatzen du eta Jesus, egiazko Mesias 
Errege izango dela iragartzen. Bigarren irakurgaia San Joan ebanjelari 
eta apostoluaren bigarren gutunekoa da: maitasunari buruzko idazki 
bikaina, Jainkoaren familiaz eta Jesusek Espiritu Santuaren dohainaz 
ematen digun Aitaren maitasunaz ari dena. Lukasen kontakizunak 
berriz Jesus “Aitaren gauzetan” ikusarazten digu: Jesus hazten doa, 
Maria eta Joseren fedea ere bai, gauzak ulertzea kostatu arren. 

Mezua 
Hasieratik bere tokia hartzen du Jesusek. Maria eta Joserengandik 
alde egiten du ezer esan gabe. “Bere” Aitaren gauzez arduratu nahi 
du, Liburu Santua bizkor ulertu duela erakusten du eta bere bizitza 
askatasunez biziko duela eta bere egitekoa beteko duela adierazten. 
Jainkoaren Semea ez balitz bezala bizitzea ez da Jesusen bizitza. 
Bere egiak semetzako izaera hori erakusten du. Mariaren fedea ere 
aipatzen da ebanjelioan. Berarengan eta berari esker hazten da 
Elizaren fedea. Bere fedea da Eliza osoaren fedearen sorlekua. 
Gaurko mezuaren beste alderdia familiaz ari zaigu. Jesus, gizon 
egitean emakume baten seme ere egin da, familia baten kide. Bere 
bizitzarekin familiako bizitza santutzen du, gizakiaren ezinbesteko 
alderdi bezala. Nazareteko familia Eliza bera den familiaren eredu 
eta lehen hazi da eta, bestalde, kristau familia guztien baita giza 
familia guztien eredu ere. Nazareteko familia bezala, giza familia oro 
Jainkoagandik dator eta Jainkoaren gan bizi da, Familia den Jainkoa, 
Maitasun-Jainkoa den Hirutasun Santua agerian jarriz eta iragarriz. 

Bizitzarako iradokizunak 
Familiaren eta Bizitzaren jardunaldia ospatzen da gure 
Elizbarrutietan. “Armoris laetitia” urtea ospatzen ari da eliza. Ez dira 
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falta gure gizartean familia zauritzen duten arazoak: ekonomia 
ahuldu zaienak, pandemia garaian izandako arazo psikologikoak 
nahiz heriotzak… familietako lokarriak sendotzeko ahalegina egin 
beharra dugu. Eskertu dezagun familiaren dohaina. Saia gaitzen 
geure aldetik jartzen gure etxeko giroa Familia Santuaren antzera, 
fedean hazten joango dena izan dadin. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

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

Erantzuna: R/.  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/. 

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/. 
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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. R/. A Amen. 

Oparigaien gaineko otoitza 

Bakezko opari hau Zuri eskaintzean, Jauna, apal-apal eskatzen 
dizugu: Jainkoaren Ama Birjinaren eta Jose santuaren otoitzari esker, 
gure familiak bizi daitezela sendo zure adiskidetasunean eta bakean. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

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

Jaunartze ondorengo otoitza 

Aita guztiz onbera, sakramentu honen bidez indarberritu gaituzunok 
bizi gaitezela Familia Santuaren antzera, lur honetako nekeen 
ondoren berarekin batean betiko zoriona irits dezagun. Jesu Kristo 
gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Bedeinkapen Nagusia (Liburuxka honetan: 72. or.)



Urtarrilaren 1ean 
JAINKOAREN AMA MARIA SANTUAREN FESTABURUA 

Agurra 

Errukiaren eta bakearen Jainkoa izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Jainkoaren Ama Maria Santuaren festaburua dugu gaur, Eguberri-
zortzigarren honetan. “Jainkoaren Ama” aitortzen dugu Maria, 
berarengan gizon egin baitzen Jainkoaren Hitza. 

Urteko lehen egun honetan Mariaren Seme Jesusi, Bakearen 
Erregeari, eska diezaiogun iritsi dadila lurreko bazter guztietara bere 
jaiotzaz munduari ekarri dion egiazko bakea. 

Damu-otoitza 

Urte berri egunez iturrira joan eta ur berria hartzea ohitura zaharra zen gure 
herrietan. Has daiteke gaurko meza (damu-otoitza utzita) ura bedeinkatuz eta 
herria urez zirtatuz. (Ikus bedeinkapen otoitza liburuxka honetan 102. orrialdean). 

Ospakizunaren hasieran eska dezagun bekatuen barkamena, 
misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. 

V/. A Erruki, Jauna. R/. A Bekatu egin dugu-ta. 
V/.  Agertu guri, Jauna, zeure bihotz ona. R/. A Eta salba gaitzazu. 

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

V/. Erruki, Jauna. R/. A Erruki, Jauna. 
V/. Kristo, erruki. R/. A Kristo, erruki. 
V/. Erruki, Jauna. R/. A Erruki, Jauna. 



JAINKOAREN AMA MARIA 1/81 

Aintza 

Bat egin dezagun zeruko nahiz lurreko senide guztiekin, Jainkoa 
bihotz-bihotzez goratzeko. 

Otoitza 

Maria dohatsua birjina izanik ama eginez, gizadiari salbamena eman 
diozun Jainkoa, egizu, laguntzaile ere izan dezagula zure aurrean 
beraren bidez lortu baikenuen biziaren sortzailea, zure Seme Jesu 
Kristo gure Jauna. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainko eta 
errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Biblia, bere osotasunean harturik, Jainkoak bere herriarekin izan 
duen historia da: maitasun historia, bedeinkapen eta salbamen 
historia. Horixe entzungo dugu gaur ere: Jaunak gure alde ari da, 
Jauna gurekin da beti gu salbatzen eta gu bedeinkatzen. 

Lehenengo irakurgaia (Zen 6, 22-27) 

Zenbakiak liburutik 

Honela mintzatu zitzaion Jauna Moisesi: «Esaiezu Aaroni eta haren 
semeei: Honela bedeinkatuko dituzue israeldarrak: "Bedeinka 
zaitzala Jaunak eta zaindu. Ager diezazula Jaunak aurpegi argia, eta 
erruki dadila zutaz. Erakuts diezazula Jaunak aurpegi gozoa, eta 
eman bakea". 

 Honela dei egingo diote nire izenari israeldarren alde, eta Nik 
bedeinkatu egingo ditut». 
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Erantzun-salmoa (Sal 67 [66]. 2-3. 5. 6 eta 8) 

V/. Erruki bekigu Jainkoa eta bedeinka gaitzala, 
ager diezagula aurpegi argia, 
ezagut dezaten munduan zure bidea,  
nazio guztietan Zugandiko salbamena. R/. 

V/. Poztu bitez kantari nazioak, 
zuzentasunez baitituzu gobernatzen herriak 
eta gidatzen munduan nazioak. R/. 

V/. Ene Jainko, aipa zaitzatela herriek, 
aipa zaitzatela herri guztiek.  
Bedeinka gaitzala Jainkoak,  
izan diezaiola begirune mundu osoak. R/. 

Bigarren irakurgaia (Ga 4, 4-7) 

San Paulo Apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik 

Senideok: Garaia bete zenean, bere Semea bidali zuen Jainkoak, 
emakumeagandik jaioa, legepeko egina, legepean zirenak askatzera, 
guk seme-alabatzakoa har genezan. Eta seme-alaba zareten 
seinaletzat bere Semearen Espiritua bidali du Jainkoak gure 
bihotzera, «Abba! Aita!» deika ari dena. Beraz, aurrerantzean ez zara 
esklabo, seme edo alaba baizik, eta seme edo alaba bazara, baita 
oinordeko ere, Jainkoari esker. 

-1 
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Aleluia (Heb 1, 1-2) 

 
V/. Askotan eta era askotara, 
 hitz egin zien antzina Jainkoak profeten bidez gure arbasoei; 
 azkenak diren egun hauetan, berriz, 
 bere Semearen bidez hitz egin digu. R/. 

Ebanjelioa (Lk 2, 16-21) 

Homiliarako argibideak 

JAINKOAREN AMA ETA GURE AMA 

Irakurgaiak 
Jesusen jaiotzaren zortzigarrena eta Maria, bere ama santuaren jaia 
ospatzen ditugu egun honetan. Jainkoaren Seme Jesusen jaiotzaren 
misterio handia hausnartzen dugun adinean, miresgarriago eta 
maitagarriago agertzen zaigu Maria. Galaziarrei egindako gutunetik 
hartutako zatiak agertzen digu nola Mariaren amatasuna den Jesusen 
egiazko gizon egitearen bermerik onena, egiazko gizon delako eta 
egiazkoa delako, beraz, gurekin duen lotura. Jesus gurtzera zetozen 
atzerritarrek Mariaren besoetan aurkitu zuten. Horixe da Elizaren 
misioa ere gizaldiz gizaldi: munduari erakustea gure salbamenerako 
gizon egin den Jainkoaren Seme Mesiasen handitasuna. 

Mezua 
Jainkoaren semea bere gogoz sabelean hartzeko Jainkoak 
prestatutako emakumea da Maria. Jainkoaren Hitzarekiko bere 
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obedientziak eman zion hasiera salbamenari. Mariarengan gizadi 
osoak onartzen du Jesus bere Salbatzailetzat. Horregatik da bera 
Ama, Ikasle berezi, Jesusen Lankide eta Jarraitzaile leial bere bizitzan 
eta salbamen egintzan. Mariaren aintza, gizaki guztion aintza da, 
Jainkoaren aukeratuak eta maitatuak baikara gu ere; Jainkoaren 
lankide izatera deituak, Jesusen jarraitzaile izatera, bere aintzaren 
partaide izatera. Gure lankidetzaren bidea, Mariarena bezalakoa da: 
fedea, obedientzia, leialtasuna eta sendotasuna, Jesusen heriotzaren 
eta piztueraren ondoan. 

Bizitzarako iradokizunak 
Eukaristian presenta egiten da Maria: berak ekarri zuen mundura 
orain aintzaz betea dagoen Jesusen Gorputz hori. Zeinen gertu izan 
zuen Jesusek gurutzearen ondoan. Gurutzearen ondoan eta 
Eukaristiaren ondoan: sinetsiz, maitatuz, Semearekin batera bere 
burua eskainiz. Bera da elizaren eredurik onena: eskaintza horretan 
sortzen baita eliza, Kristok gurutzean emandako bizitza ederrean. 
Maria da gure laguntzailerik onena Jesus maitatzeko, gurtzeko eta 
zerbitzatzeko gure ahaleginean. Horregatik da Elizaren eredua eta 
Ama. gure fede eta maitasunaren, bizitzaren eta misioaren eredu eta 
Ama. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok: zuzen diezaiogun gure otoitza Jaunari, eta Bere Semearen 
Ama bitarteko dugula eska dezagun bere errukia gizaki guztientzat: 

Erantzuna:   R/.  Erakuts guri, Jauna, zure bihotza ona. 

¾ Fededun guztiek, Mariaren antzera bihotzean gorde eta hausnar 
dezaten Jainkoaren Semeaz entzuna, gero gartsu hots egiteko. R/.  
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¾ Herrialde eta arraza guztietako gizon eta emakumeak, guztion 
Aita den Jainko bakarra aitortuz elkarren senide bezala bizi 
daitezen. R/.   

¾ Gerra eta injustizia, zapalketa eta gosea nozitzen duten herrian 
deia Jaunarengana iritsirik ahal bezain laster egiazko bakera eta 
elkarbizitzara iritsi daitezen. R/.   

¾ Urte berriaren hasiera Jainkoari eskaintzera hemen bildu garenok, 
bizi ditzagula bakez urte honen egun guztiak eta osasun eta 
alaitasunez bukaerara hel gaitezen. R/.   

Betiereko Jainko Jauna entzun gure otoitzak eta bedeinka ezazu 
hastera goazen urte berri hau: gure eguneroko lanak eman diezagula 
eguneroko ogia eta gure bihotzek aurki dezatela zure Hitzarengan 
asebeteko dituen eta ongiaren bidetik eramango dituen egiazko 
janaria. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Oparigaien gaineko otoitza 

Oi Jainko, Zuk ematen diezu hasiera asmo on guztiei eta Zuk dituzu 
burutzen; Jainkoaren Ama santuaren festaburu honetan eskatzen 
dizugu, salbamenaren hasiera pozik ospatzen dugunok irits dezagula 
egun batean salbamen horren betea. Jesu Kristo gure Jaunaren 
bitartez. R/. A Amen. 

Prefazioa: Mariaren Birjinaren I. Prefazioa. (Meza-liburua: 520. or.) 

Jaunartze ondorengo otoitza 

Jauna, pozik hartu ditugu sakramentu zerutarrak; egizu, Maria beti 
Birjina dohatsua zure Semearen sortzaile eta Elizaren amatzat 
aitortzen eta goresten dugunok laguntza izan ditzagula betiko bizia 
lortzeko. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 
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Bedeinkapen Nagusia 

Jauna zuekin. R/. A Eta zure espirituarekin. 

Makurtu burua Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Bedeinkapen guztien iturri den Jainkoak 
eman diezazuela bere grazia, 
isur dezala zuen gainera bere bedeinkapen ugaria 
eta gorde zaitzatela urte guztian bizirik osasuntsu. R/. A Amen. 

Egin zaitzatela berak egin zaitzatela sinesmenean sendo, 
itxaropenean zintzo 
eta bizitzako gorabeheretan 
maitasunean iraunkor azkeneraino. R/. A Amen. 

Urte berri honetan 
era ditzala zuen egunak eta lanak bere bakean, 
entzun ditzala zuen eskariak nonahi eta beti 
eta eraman zaitzatela betiko bizira. R/. A Amen. 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak: 
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/. A Amen. 

Zoazte Jaunaren bakean. R/. A Eskerrak Jainkoari.



Urtarrilaren 2an 
EGUBERRI ONDORENGO II. IGANDEA 

Agurra 

Bizilekua gure artean jarri zuen Jesus Jauna, izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Eguberriko jaien erdian, igandea ospatzera bildu gara mahaiaren 
inguruan. Jesusen gizon egitea ospatzen ari garen jaietan, Jesus 
Piztuaren misterioa berritzen dugu Igandea denez Eukaristia 
ospakizunean. 

Gizakiarekin bere jaiotzaz bat egin zuen Jesu Kristo Jaun bera da, 
gizakien bidea urratu eta sufrimendua eta heriotza igarota guztioi 
bizi berria eskaintzen diguna. 

Damu-otoitza 

Jo dezagun betiereko Hitza den Jainkoagana eta eska diezaiogun 
biderako errukia eta 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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Aintza 

Kanta dezagun aingeru eta artzainekin Eguberri gaueko kantu alaia: 
Aintza zeruetan, bakea lurrean! 

Otoitza 

Jainko ahalguztidun betierekoa, fededunen argia, bete ezazu mundu 
osoa zeure aintzaz, eta argi distiratsu horrek eraman ditzala herrialde 
guztiak Zu ezagutzera. Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita, 
gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Jakinduria, Jainkoa bera da Itun Zaharrean. Jainkoak herri bat 
aukeratzen du, munduaren erdian bere Maitasunaren irudi eta 
eragile izan dadin. Israel da lan horretara deituriko herria: eta gu 
Israel berria gara Jesu Kristorengan. 

Lehenengo irakurgaia (Si 24, 1-4. 12-16 [gr. 1-2. 8-12]) 

Siraken liburutik 

Jakinduriak bere burua goresten du, bere herriaren erdian aintzaz 
betetzen da. Goi-goikoaren batzarrean ahoa irekitzen du eta haren 
ahalmenaren aurrean aintzaz betetzen da. Bere herriaren erdian 
goratzen dute eta santuen batzar osoan miresten; aukeratuen taldeek 
gorespenak ematen dizkiote eta bedeinkatua izango da bedeinkatuen 
artean. 

 Orduan, guztien Egileak agindu zidan, sortu ninduenak etxola 
eraiki zidan, eta esan: «Bizi zaitez Jakoben herrian, eta izan bedi 
Israel zure ondare». 
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 Hasieran, gizaldiak baino lehenago, sortu ninduen, eta inoiz ere 
ez dut amairik izango. Etxola santuan, haren aurrean, egin dut 
zerbitzu, eta horrela Sion mendian finkatu naiz. 

 Hiri maitean eman dit atseden eta Jerusalemen dago nire 
agintaritza. Izen handiko herrian bota ditut sustraiak, Jaunaren 
sailean, haren ondarean. 

Erantzun-salmoa (Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20) 

 
  V/. Jerusalem, ospa ezazu Jauna, 

 Sion, goretsi zeure Jainkoa, 
 zure ateen sarrailak indartu baititu  
 eta seme-alabak zure baitan bedeinkatu. R/. 

  V/. Zure mugetan bakea ezarri du,  
 garirik onenaz ase zaitu.  
 Bidaltzen du lurrera bere mezua,  
 eta haren hitza bizkor eta arin doa. R/. 

  V/. Bere hitza iragarri dio Jakoben herriari,  
 bere erabakiak eta aginduak Israeli. 
 Beste herriei ez die horrelakorik egin,  
 bere erabakirik ez die jakinarazi. R/. 
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Bigarren irakurgaia (Ef 1, 3-6. 15-18) 

San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik 

Bedeinkatua izan bedi Jainkoa, Jesu Kristo gure Jaunaren Aita, 
zeruan, Kristoren bitartez, Espirituaren era guztietako ondasunez 
bedeinkatu gaituena! Kristogan aukeratu gintuen, mundua sortu 
baino lehen, santu eta errugabe izan gaitezen beraren aurrean, 
maitasunez. Bere onginahiak eraginda aurrez zuen erabakia, Jesu 
Kristoren bitartez gu seme-alabatzat hartzea, bere Seme maiteagan 
eskuzabal eman digun dohain zoragarria gorespen-kantu bihur dadin 
berarentzat. 

 Jesus Jaunagan duzuen sinestearen eta fededun guztienganako 
duzuen maitasunaren berri jakinik, etengabe ari naiz zuengatik 
eskerrak ematen, neure otoitzetan zuetaz oroituz. Jesu Kristo gure 
Jaunaren Jainkoak, aintzaren Aitak, eman diezazuela Espirituaren 
jakinduria eta goi-argia, bera ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko 
begiak, jakin dezazuen zer itxarotera dei egin dizuen eta zein 
aberatsa den fededunentzat oinordekotzan prestatua duen aintza. 

Aleluia (Ik. 1 Tm 3, 16) 

V/. Aintza Zuri, Kristo, 
gizaki bezala agertua, 
aintza Zuri, Kristo, 
munduan sinetsia. R/. 
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Ebanjelioa (Jn 1, 1-18 edota, laburrago, Jn 1-5. 9-14) 

Homiliarako argibideak 

BIZIA EMATEN DIGUN HITZA 

Irakurgaiak 
Igande honetako irakurgaiak Eguberri misterioaren komentario bat 
dira egiaz. Lehenengoa, Siraken liburutik hartua, Legea Jainkoaren 
Jakinduria eta itxaropenerako bide dela esaten diguna. Bigarren 
irakurgaia, berriz, San Pauloren gorazarre bat da,  bere maitasunaren 
handitasunagatik eta Jesusengan betetako promesengatik Jainkoa 
goresten duena. Ebanjelioa berriz, San Joanen liburuko sarreratik 
hartua da, Jainkoak gurekin duen erruki handia goraki aitortzen 
duena. Betleemgo misterioaren kontenplazio modura hausnar 
daitezke hiru perikopa hauek. 

Mezua 
Zaila da testu bikain hauen irakaspena laburbiltzea. Ebanjelioari 
begira iturri harrigarri baten aurrean bezala gertatzen gara: Jainkoa 
bere Hitzaren bidez mintzo zaigu, Semea da ahoskatutako hitz hori. 
Hitz horren bidez sortu zituen gauza guztiak eta utzi zuen bere 
zantzua gauza guztietan. Munduan zegoen Hitza eta gai zen gizaki 
guztiek argitzeko. Baina gizakiak ez ziren jabetu. Errukizko eta 
maitasunezko keinu izugarria da: Jainkoaren Hitza gizon egin zen, 
Maria birjinagandik jaio zen eta gure artean bizi izan zen, Jainkoa 
ezagutzen ikas genezan eta salbamenari bihotza zabal geniezaion. 
Horiek dira Betleemgo gertakari zoragarriak. Beste bi irakurgaiek ere 
gogoeta garrantzitsuak ekartzen dizkigute gogora: Jesusen Jaiotzan 
bere Jakinduria neurrigabea ematen digu Jainkoak. Jainkoaren Hitza 
den Jesus da izaki guztiei bizia ematen diena. Jainkoak ikusten gaitu, 
maite gaitu eta berarekin harremanean nahi gaitu, berari lotuak, 
Seme zaharraren babesean jaiotako seme-alaba bezala. 
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Bizitzarako iradokizunak 
Albora ezinekoa da hausnarketa: Eguberri jaietan oroitzen eta 
ospatzen dugun guztia aintzakotzat hartzen badugu, ahalegin 
gaitezen serioski ospatzen, gure bizitzaren egia nagusiak direla 
gogoratuz, Jainkoaren borondate bikain horretan gu ere murgilduz, 
eta borondate horren arabera biziz. Ez dezagun Eguberria oparien 
merkatu eta festa hutsetan bihurtu. Zer esan nahi du guretzat 
Jainkoaren seme-alaba izateak? Nola bizi behar dugu munduan egiaz 
Jainkoaren seme eta laba bezala, Jesus bezala, bizitzeko? San Paulok, 
Efesoarren gutuneko 4. eta 5. kapituluetan esaten digu: bekatutik 
askaturik hasi dezagula bizimodu berri bat, Kristo jantzitzat harturik, 
Jainkoaren presentzian biziz, garbi, errukitsu, alai eta zerbitzari 
izanez. Horiek dira Eguberritako opari bikainenak. Besteak, ondo 
daude, hau partekatzen laguntzen badigute. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Dei egiogun, senideok, bere jaiotzan munduaren aurrean Salbatzaile 
eta Erosle agertu den Jaunaren errukiari  

Erantzuna:  R/.   Erakuts guri, Jauna, zure bihotza ona. 

¾ Bere Eliza onginahi handiz zaindu dezan munduko erromesaldian 
eta bere artzainei lagun diezaien bere eginkizuna betetzen. Egigun 
otoitz. R/.    

¾ Nazio guztietan bakea nagusitu dadin eta herri guztiak egunetik 
egunera Kristoren jaiotzak mundura ekarri duen senidetasun 
indarraz jabetu daitezen. Egigun otoitz. R/.    
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¾ Behartsu eta gaixoek, errefuxiatuek eta gerraren sarraskiak jasaten 
dituzten guztiek, ezagutu dezaten, egun hauetan, Kristok 
gizakientzat dakarren bakea eta maitasuna. Egigun otoitz. R/.    

¾ Gure kristau-elkarteko familia guztiek, asma dezatela behartsu eta 
gaixoengan Kristo bera onartzen eta zerbitzatzen. Egigun otoitz. R/.    

Entzun, Jauna, gure otoitzak eta egizu zure Semearen jaiotza pozik 
ospatzen dugunok gaitz guztietatik askaturik egiaren ezagutzan 
aurrera egin dezagula beti. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 

Oparigaien gaineko otoitza 

Sagara itzazu, Jauna, dohain hauek zure Seme bakarraren jaiotzaz, 
honetan erakusten baitiguzu egiaren bidea eta honetan agintzen 
zeruetako erreinuko bizia. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A 
Amen. 

Prefazioa: Eguberritako III. Prefazioa. (Meza-liburua: 475. or.) 

Jaunartze ondorengo otoitza 

Jainko gure Jauna, apalki eskatzen dizugu, sakramentu honen 
indarrak garbi gaitzala geure grina txarretatik eta bete ditzala gure 
asmo zuzenak. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Bedeinkapen Nagusia (Liburuxka honetan: 72. or.)



Urtarrilaren 6an 
JAUNAREN AGERKUNDEA 

Agurra 

Herri guztien argia, edertasuna eta salbamena den 
Jesus Jaunaren bakea izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Agerkunde egun honetan, ikusten dugu, Mesiasen salbamena Israel 
herria gainditu eta mundu osora heltzen dela, denentzat argi izateko. 
Argi horren arabera bizi nahi dugu senidearen bidera ateraz. Horixe 
izan daiteke geu ere Jesusentzat dohain preziatu, ukendu gozo eta 
usain atsegin izateko era bikaina. 

Damu-otoitza 

Senideok: Bihotz garbi eta apalekoek bakarrik jaso dezakete 
Eguberritan ospatzen dugun Jainko gizon eginaren misterioa eta berri 
ona. Aitor ditzagun, bada, apaltasunez ,geure bekatuak.  

¾ Jesus Jauna, diren guztiei izatea eman diezun Aitaren betiereko 
Hitza : erruki, Jauna. 

¾ Jesus Jauna, mundu honetara etorri eta mundu honek onartu ez 
zaituen egiazko Argia: Kristo, erruki. 

¾ Jesus Jauna, gizon eginik gure artean bizilekua jarri duzun 
Jainkoaren Semea: erruki, Jauna. 

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

Aintza 

Betleemgo herrian hasitako poza mundu osoari agertzen zaio gaur. 
Jaunaren Agerkundea ospatzean kanta dezagun Aintza Zeruetan. 
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Otoitza 

(Bezpera-arratsaldeko Meza) 
Argitu, Jauna, gure bihotza zeure handitasunaren argi distiratsuaz, 
mundu honetako ilunpetan zehar onik igarotzeko eta betiko argiaren 
erreinura iristeko gai izan gaitezen. Zure Seme Jesu Kristo gure 
Jaunaren bitartez, Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainko eta 
errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

(Eguneko Meza) 
Oi Jainko, egun honetan agertu zenien, izarra gidari zela, zeure Seme 
bakarra jentil-herriei; izan zaitez gurekin onbera eta eraman gaitzazu 
sinesmenez ezagutzen zaitugunok zeure aintzaren ederra bete-
betean gozatzera. Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita, 
gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Poesiaz eta hitz ederrez, Jerusalem berria nolakoa izango den 
agertzen digu Isaiasen irakurgaiak. Jerusalem berri hori gizadi osora 
zabaltzen da: Jaunaren argitan iluntasunaren kateak hautsirik berritua 
izango baita dena eta askatasunez beteak gizon-emakume guztiak. 

Lehenengo irakurgaia (Is 60, 1-6) 

Isaias Profetaren liburutik 

Jaiki zaitez, Jerusalem, argitu, badator-eta zure argia; zure gainean 
ageri da Jaunaren aintza. Begira, ilunpeak estalia du lurra, gau 
beltzak herriak; zure gainean, ordea, Jauna agertuko da, haren aintza 
zure gainean azalduko. 

 Zure argira etorriko dira herriak, zure egunsenti-distirara erregeak. 
Jaso itzazu begiak zeure ingurura eta ikusi: guztiak elkartu eta zugana 
datoz, urrutitik datoz zure semeak, besoetan dakartzate zure alabak.  
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 Hori ikustean, distiratsu jarriko zara, bihotza zirraraz eta 
zabaldurik duzula, itsasoko aberastasunak zugana etorriko baitira eta 
nazioen ondasunak zuri ekarriko dizkizute. Gamelu-taldeek estaliko 
zaituzte, Madiango eta Efako dromedarioek. Sabatik datoz guztiak, 
urrea eta intsentsua dakartzatela, eta Jaunari gora eta gora diotsotela. 

Erantzun-salmoa (Sal 72 [71], 1-2. 7-8. 10-11. 12-13) 

V/. Ene Jainko, emaiozu zeure zuzentasuna erregeari, 
zeure justizia erregearen semeari. 
Goberna beza zure herria justiziaz, 
zure dohakabeak zuzenbidez. R/. 

V/. Haren egunetan, lora bedi justizia, 
ugaldu bakea, ilargia itzali arte. 
Izan bedi nagusi itsasotik itsasoraino, 
lurraren bazter batetik besteraino. R/. 

V/. Ekar biezazkiote opariak ‘ Tarsisko eta uharteetako erregeek, 
ordaindu zergak Sabako eta Sebako erregeek. 
Agurtu bezate ahuspezturik errege guztiek, 
izan bitza menpeko nazio guztiak. R/. 

V/. Berak libratuko du oihuka ari den behartsua, 
nork lagundurik ez duen dohakabea.  
Gupida izango die gizagaixo eta behartsuei, 
bizia salbatuko pobreei. R/. 
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Bigarren irakurgaia (Ef 3, 2-3a. 5-6) 

San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik 

Senideok: Jakingo duzue, noski, Jainkoak bere onginahian zuen 
onerako eman didan eginkizuna, goi-agerpenez jakinarazi baitit bere 
asmo ezkutua; salbamen-asmo hau ez zitzaien iraganeko gizaldiei 
jakinarazi; orain, ordea, Espirituaren bidez bere apostolu santuei eta 
profetei agertu die Jainkoak. Eta hauxe da Jainkoaren asmo ezkutua: 
Berri Onari esker, jentilak Kristo Jesusekin oinordekide direla, 
harekin gorputz bat bera osatzen dutela eta agintzari beraren 
partaide direla. 

Aleluia (Mt 2, 2) 

 

 
V/. Haren izarra ikusi dugu sortaldean 
 eta hura gurtzera gatoz. R/. 

Ebanjelioa (Mt 2, 1-12) 

Ebanjelio ondoren: 2022. urteko ospakizunen berri ematea 

Ebanjelioaren ondoren, eman daiteke 2022. urtean zehar izango diren liturgi 
ospakizunen berri, Meza-liburuaren 1304. orrialdean agertzen den moduan. 

Homiliarako argibideak 

NAZIO GUZTIEK ITXARO ZUTENA 

Irakurgaiak 
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Isaiasen liburuko azken kapituluetatik hartua da lehenengo 
irakurgaia, Kontsolazio liburuarekin lotura zuzena duena. Erbestetik, 
Jerusalemen berreraikitzea eta Hiri Santuak mundu osoan izango 
duen distira aipatzen ditu. Bertan (Hiri Santuan) agertuko baita 
Jaunaren aintza, egunsentia bezala. San Paulok Efesoarrei egindako 
gutunaren zatiak, berriz Jainkoaren promesak unibertsalak direla 
iragartzen digu. Jesu Kristogan agertu diren eta salbamenaren 
ebanjelioan iragarri diren aberastasunak berdin iritsiko dira 
juduengana eta jentilengana, lurreko herri guztiengana. San Mateok 
kontakizun zoragarria egiten digu: Ekialdeko Jakintsu batzuk 
Betleemen jaio den Salbatzailea gurtzera datoz. Jainkoak argia eman 
zien eta beraiek fedez onartu zuten Jainkoaren salbamena.  

Mezua 
Jesusen salbamen egintzaren unibertsaltasuna da, zalantzarik gabe, 
Ekialdeko Magoen kontakizunaren irakaspen nagusia. Betleemgo 
haurra da itxaron zuten Mesias eta herri guztiak salbatzeko Jainkoak 
bidali duen Salbatzailea. Unibertsaltasun horrek arrazak, kulturak, 
lurraldeak eta denborak hartzen ditu. Gizaki guztiak eta herri guztiak 
Jainkoaren dohainak eta haren agerpenaren maitasuna eta grazia 
onartzera deituak dira. Denontzat dira hitz emandako promesak, 
denontzat Espiritu Santuaren dohaina, denontzat gure amets, behar 
eta gogoak bete ahal izateko laguntza. Ekialdeko magoak 
kristautasunetik kanpo sortzen den on guztiaren ezaugarri dira 
(zientzia, erlijioak, kultura). Haien zientzia eta balioak Kristogana 
gerturatzeko bide ziren. Kristo gurtzea izan zen, ordea beraien 
gizatasuna gailurrera eta salbamenera eraman zuena. Kultura guztiek 
duen ona Ebanjelioa prestatzeko bide da. Jesus, Jainkoaren gizon 
egina, guztietan guztiok salbamenera iritsiko garen esperantza da. 
Horregatik, Elizak herrialde guztietara zabaldu beharra du. 
Horregatik, kristauok toki guztietan egoteaz gain, inolako mugarik 
gabe gizaki guztiak onartu behar ditugu. 
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Bizitzarako iradokizunak 
Beharrezkoa dugu bihotz zabalaa, Kristoren bezalakoa. Elizak 
ahalegin handia egiten du erlijioen arteko elkarrizketan: bake-bide 
dela uste duelako, herri eta kultura asko elkarrengana gerturatzeko 
bidea, alegia. Agerkundea elkarrizketa da, eta Kristo denontzat eta 
inolako bereizkuntza gabe datorrela ospatzea da. Errebelazioa eta 
Jainkoaren maitasuna kultura guztien gainetik dago, baina kultura 
guztiak salbatzera eta askatzera dator. Hori da kristau katoliko izatea: 
munduko hiritar izatea, gizon eta emakume guztien senide izatea. 
Beldurri gabe bizitzea. Jar dezagun dena Kristoren zerbitzura. Ospa 
dezagun gaurko jai ederra itxaropenez eta bihotz zabalez. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok, egin diezaiogun otoitz Jainkoari, egun honetan agertu 
baitie nazio guztiei Bere indarra, herri guztiei salbamena eta guri 
Bere aintzaren argi distiratsua: 

 Erantzuna: R/.  Erakuts guri, Jauna, zure bihotza ona. 

 
¾ Elizaren alde, Kristorengandik datorren argiarekin gizaki guztiak 

ilunaldietatik aska ditzan, guztiak gogoberotuz Ebanjelioaren 
indarra gailendu dadin munduko ezin guztien artean. R/. 

¾ Herrialde ezberdinetan jaio berriak diren kristau-elkarteen alde, 
bere gaztetasuna eta sendotasuna indar-emaile gerta dadin Eliza 
osoarentzat. R/. 

¾ Ebanjelioaren argia ezagutu ez duten herrien alde, eta baita Kristo 
ezagutu arren Bere bidetik aldendu diren guztien alde; denak iritsi 
daitezen Kristo Jauna dela aitortzera eta egiazko Jainko bezala 
gurtzera. R/. 
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¾ Kristoren benetako argia ezagutu dugunok, egiazko fedean 
sendoturik gero eta leialago bizi gaitezen Ebanjelioko 
irakaspenetan. R/. 

Entzun gure otoitzak, Jainko ahalguztidun eta betierekoa, eta egizu 
zure Semea ezagutu eta Herri guztien Errege eta Jaun gurtu dugunok, 
argiaren seme-alaba bezala bizirik Kristoren distira helaraz dezagula 
gizarteko eta munduko bazter guztietara. Errege bizi baita gizaldi eta 
gizaldietan. 

Oparigaien gaineko otoitza 

(Bezpera-arratsaldeko Meza) 
Onartu, Jauna, zure Seme bakarraren Agerkundea eta lehenengo 
jentilak erakarri izana ospatzeko eskaintzen dizkizugun oparigaiak; 
egizu, izan daitezela zure gorespenerako eta betiko gure 
salbamenerako. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

(Eguneko Meza) 
Begira, Jauna, begi onez zeure Elizaren dohain hauei; ez dizugu 
horietan urre, intsentsu eta mirrarik eskaintzen, baizik horiek 
adierazten duten Jesu Kristo gure Jauna, opari egingo dena eta janari 
emango zaiguna. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Eukaristiaren liturgiari oharpena 

Magoen egun honetan, katekista guztien eguna ere bada. Gure 
parrokietan beraiek dira Kristo “agertzen” dutenak, ematen duten 
heziketaren eta testigantzaren bidez. Une honetan, eman 
diezazkiogun eskerrak Jainkoari katekista guztiengatik. 

Prefazioa: Jaunaren Agerkundeko Prefazioa. (Meza-liburua: 476. or.) 

Jaunartze ondorengo otoitza 

(Bezpera-arratsaldeko Meza) 
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Janari santu honekin biziberriturik, otoitz egiten dizugu, Jaun 
errukitsua, zure zuzentasun-izarrak argitu ditzala beti gure gogo-
bihotzak eta Zu aitortzea izan dadila gure oparia. Errege bizi baita 
gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

(Eguneko Meza) 
Jauna, izan dezagula lagun zure argia nonahi eta beti, ospatu dugun 
misterio hau fede garbiz sakon dezagun eta maitasun gartsuz onartu. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. A Amen. 

Bedeinkapen Nagusia 

Jauna zuekin. R/.  Eta zure espirituarekin. 

Makurtu burua Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Ilunpetatik bere argi miragarrira deitu zaituzten Jainkoak 
isur dezala zuen gainera bere bedeinkapena 
eta sendo zaitzatela sinesmenean, 
itxaropenean eta goi-maitasunean. R/.  Amen. 

Gaurko egunez munduari 
ilunpeetan argi distiratsu agertu zitzaion Kristok 
egin zaitzatela bere jarraitzaile 
eta zuen anai-arrebentzat argi. R/.  Amen. 

Magoek, izarra gidari, Kristoren bila ibili ondoren, 
poz handiz aurkitu zuten bezala, 
eman diezazuela zuei ere Jainkoak, 
mundu honetako ibilaldiaren ondoren, 
argitik argi den Kristogana iristea. R/.  Amen. 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak: 
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/.  Amen. 

Zoazte Jaunaren bakean. R/.  Eskerrak Jainkoari.



Urtarrilaren 9an 
JAUNAREN BATAIOA 

Agurra 

Aitaren Seme maitea den Jesus Jaunaren grazia eta bakea zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Jaunaren Bataioaren jaia ospatzen dugu gaur. Jesus da Jainkoaren 
Zerbitzaria, Espirituak Gantzututako Mesias, Aitak Semetzat aitortu 
zuena, herri guztien salbamenaren Berri Ona iragartzera bidalia. 

Ura bedeinkatzeko eta ur bedeinkatuz zirtatzeko ohikunea 

Senide maiteok: egin diezaiogun otoitz Jainko gure Jaunari, geure 
Bataioaren oroipenez geure burua zirtatzeko erabiliko dugun ur hau 
bedeinka dezan. Ur honek berrizta gaitzala, hartu dugun Espirituari 
beti leial izan gakizkion. 

Isilune labur baten ondoren, eskuak bildurik jarraituko du: 

Jainko ahalguztidun betierekoa, ura biziaren iturri eta sorburu eginik, 
gizon-emakumeen arima garbitzeko indarra ere eman diozu, guk ur 
honetan betiko biziaren dohaina har dezagun; bedeinka + ezazu ur 
hau, Jauna, zurea den egun honetan indar gaitzan. 
 Ur honen bidez berri ezazu gugan zeure graziaren iturri bizia, 
zaindu gaitzazu gorputz-arimetako gaitz guztietatik, Zugana bihotz 
garbiz hurbil gaitezen, eta zure salbamena irits dezagun. Jesu Kristo 
gure Jaunaren bitartez. R/.  Amen. 

(Herria zirtatzen du, Bataio-kantu egoki bat kantatzen den bitartean) 

Jainko ahalguztidunak garbi gaitzala bekatutik eta, Eukaristia honen 
bidez, bere erreinuko mahaian jartzeko gai egin gaitzala. R/.  Amen. 
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Aintza 

Gora dezagun Jainkoa bihotzez, Aintza kantatuz. 

Otoitza 

Jainko ahalguztidun betierekoa, Kristo Jordan ibaiko uretan bataiatua 
izan zenean, goraki aitortu zenuen, Espiritu Santua haren gainera 
bidaliz, hura zela zure Seme maitea; emaiezu, uretik eta Espiritu 
Santuagandik jaio diren zeure seme-alabatzakoei, zure maitasunean 
irautea beti. Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, Zurekin 
eta Espiritu Santuarekin batean Jainko eta errege bizi baita, gizaldi 
eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Edota: 

Oi Jainko, zure Semea haragizko gure izaeran agertu da; egizu, 
kanpotik gure antzeko aitortzen dugun hark eraberri gaitzala barnetik 
bere antzeko eginez. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jainko 
eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Hitzaren liturgiari oharpena  

Jaunaren promesak betetzen ari dira: Jaunaren Bidaliak bere 
bataiokoan hasten duen misioaren hasieran agertuko zaigu gaur hori. 
Kristo da aukeratua, Kristo zerbitzari apala, gizon-emakume guztiei 
Jainkoaren seme-alabatza eta askatasuna ematen dizkiguna. 

Badira A-B-C urteetan egin daitezkeen irakurgaiak.  
Guk, hemen, C urterako aukeran ematen direnak hautatu ditugu. 

Lehenengo irakurgaia (Is 40, 1-5. 9-11) 

Isaias Profetaren liburutik 

«Kontsola ezazue, kontsolatu nire herria, dio Jainkoak. Mintza 
bihotzera Jerusalemi, egiozue oihu: betea duela bere morroialdia, 
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ordaindua bere erruen zorra, Jaunaren eskutik hartua baitu bere 
bekatu guztien ordain betea». 

 Mintzo bat ari da oihuka: «Prestatu basamortuan bidea Jaunari; 
zelaitu eremuan galtzada gure Jainkoari. Bete daitezela haranak, 
beheratu mendi eta muinoak; berdin daitezela malkarrak, zelaitu lur-
maldak. Orduan Jaunaren aintza agertuko da, eta gizaki guztiek 
batera ikusiko dute –Jaunak berak esan du–». 

 Igo mendi-gailurrera, Siongo mezularia; egin deiadar handi, 
Jerusalemgo mezularia; egin deiadar, ez beldur izan. Esan Judako 
hiriei: «Hona hemen zuen Jainkoa. Hara, indarrez jantzia dator 
Jainko Jauna, eta haren besoa nagusi da. Hara, berekin dakar 
garaipen-agiria eta bere aurretik berak askaturiko herria. Artzainak 
bezala zaintzen du artaldea: arkumeak besoan hartu eta altzoan 
eramaten ditu, ardi-ama berriak arduraz gidatzen». 

Erantzun-salmoa (Sal 104 [103], 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30) 

V/. Jauna, ene Jainkoa, bai handia zarela! 
Distiraz eta handitasunez zaude jantzia, 
argiz inguratua, soinekoz bezala. 
Oihal-etxola bezala zabaltzen duzu zerua. R/. A 
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  V/. Uren gainean jasotzen dituzu zeure goi-gelak, 
 zeure karroza egin hodeiak, 
 haize-hegaletan zabiltza. 
 Haizeak dituzu mezulari, 
 sugarra zerbitzari. R/. A 

  V/. Bai ugariak, Jauna, Zuk eginak! 
 Denak jakinduriaz egin dituzu, 
 zure sorkariz betea dago lurra. 
 Horra itsasoa, handi eta zabal; 
 hor dabiltza bor-bor, ezin konta ahala, 
 bizidun txiki eta handiak. R/. A 

  V/. Denak zure zain daude, 
 bere garaian Zuk jaten emateko zain; 
 Zuk eman, eta haiek harrapatzen dute, 
 Zuk eskua zabaldu, eta ondasunez betetzen dira. R/. A 

  V/. Zuk aurpegia gorde, eta haiek ikara dira, 
 Zuk arnasa kendu, eta hil egiten dira, 
 hauts izatera itzultzen. 
 Zuk arnasa bidali, eta berriro sortzen dira, 
 berritu egiten duzu lurbira. R/. A 

Bigarren irakurgaia (Tt 2, 11-14; 3, 4-7) 

San Paulo Apostoluak Titori egindako gutunetik 

Anaia maitea: Agertu da Jainkoaren onginahia, gizon-emakume 
guztien salbamenerako. Honek Jainkorik gabeko bizitzari eta 
munduko grina txarrei uko egiten irakasten digu, eta neurriz, 
zuzentasunez eta jainkozaletasunez mundu honetan bizitzen, gure 
itxaropen zoriontsua noiz beteko zain, Jesu Kristo Jainko handia eta 
gure salbatzailea aintzaz beterik noiz agertuko zain. Hark bere burua 
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eman zuen gugatik, gu gaiztakeria guztietatik askatu eta garbi 
egiteko, haren herri berezi izan gaitezen, on egin zale. 

 Jainko gure salbatzailearen bihotz ona eta onginahia agertu 
denean, salbatu egin gaitu; ez guk egindako zuzenbidezko 
egintzengatik, bere errukiagatik baizik, jaiotza berria ematen duen 
garbikuntzaz eta Espiritu Santuak eragiten duen berrikuntzaz. Espiritu 
hori oparo isuri digu Jainkoak, Jesu Kristo gure salbatzailearen 
bitartez. Horrela, onginahi hutsez Jainkoak zuzen egin gaituelarik, 
itxaro dugun betiko biziaren oinordeko egin gara. 

Aleluia (Ik. Lk 3, 16) 

 
V/. Badator ni baino ahaltsuagoa dena, 
 esan zuen Joan Bataiatzaileak, 
 hark Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte.   R/. 

Ebanjelioa (Lk 3, 15-16. 21-22) 

Homiliarako argibideak 

BEHARREZKOA DUGU JESUSI ENTZUTEA 

Irakurgaiak 
Lukasen ebanjelioko Jesusen Bataioaren kontakizuna da gaurko 
irakurgaien testu nagusia. Beste bi irakurgaiak, kontakizun horren 
oihartzun edo komentario dira. Lehenengoa Isaiasen Jainkoaren 
Zerbitzariaren kontakizunetik hartua. Jesus da, Jainkoak bidalita 
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munduari Jainkoaren errukia adieraztera datorrena; Espirituaren 
dohainez betea dator, gainera. Bigarren irakurgaik Pedroren hitzaldia 
dakar, mundu osoari zabalik dagoen hitzaldia, gainera: Jesu, 
Espirituaz gantzutua, gai da gure mundutik gaitz oro botatzeko. 

Mezua 
Jesusen Bataioaren lehenengo helburua, Jesus Itun Zaharreko 
tradizioan eta bizitzan txertatzea da. Profetek iragarri zuten 
garbikuntza eta bihotz-berritze bidean barneratzen da Jesus. Bere 
penitentzia, munduko bekatu guztiekin elkartasun-ezaugarri da. Aita 
maite duelako, senideen bekatuekin elkartasunean sentitzen da. 
Eskaintza horren erantzun da zeruko Aitak Semearen misioa eta 
salbamen egintza nola berresten duen ikustea. Bera da Seme-
bakarra, Berarengana dator profetek iragarritako Espirituaren indarra 
eta Bera da gizakiok, Jainkoaren asmoa ezagutzeko entzun behar 
duguna. Berak askatzen gaitu gaitzetik, batzen gaitu Jainkoarekin eta 
egiten gaitu Erreinuaren oinordekide. Jesusen bataio honetan Itun 
Zaharraren burutzea eta kristau bataioaren hasiera ikusi zuten 
elizaren lehen-gurasoek. 
Bizitzarako iradokizunak 
Jesusen Bataioa oroitzeak hainbat irakaspen ditu guretzat ere. 
Jainkoak du lehen erabakia. Berak bidali du Semea guri irakasteko. 
Jesus gure historian, gure gizatasunean, gure bekatuen ondoan jaio 
da. Gure ahultasuna ulertu du eta maitasunez eta errukiz onartu 
gaitu. Gu salbatzera dator, denok salbatzera, inolako mugarik gabe. 
Bera, bakarra da, unibertsala, eta betirako balio duena. 
Unibertsaltasun hori ukatzea, bere Jainkoaren Seme izatea ukatzea 
da. Denok gaude munduan Kristori bidea egiteko. Gaur egun ederra 
da gure bataioa oroitu eta berarekiko konpromisoa berritzeko. On 
eginez, Espirituaren beharra aitortuz eta Jainkoaren Erreinua gizaki 
guztien bihotzak berritzera datorrela ospatzeko eguna da gaur, 
zalantzarik gabe. 
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Jainkoaren herriaren otoitza 

Senideok, dei egin diezaiogun bataioa hartuz gizakia berritu eta gure 
bataioa santutu nahi izan zuen Salbatzaileari: 

Erantzuna: R/. Entzun Zuk, Kristo, herri honen oihua. 

¾ Kristok, Jainkoaren zerbitzariak, Aitaren maiteak maitasunez 
begira diezaien bataioa eta sendotza hartzeko prestatzen direnei, 
edo heuren haurrak prestatzen dituztenei. Egigun otoitz. R/. 

¾ Kristok, herri guztiak zuzentzeko Jainkoak Aukeratuak, Jainkoa 
bihotz zintzoz bilatzen dutenak argi ditzan, Aitaren ahotsa 
entzunarazi diezaien eta bataioko uretara zuzen ditzan. Egigun 
otoitz. R/. 

¾ Kristok, Espirituak Gantzutuak, Aitaren asmoarekin leial izan 
zenak, eman diezaiela bere ametsak zailtasunez beteak ikusten 
dituzten etorkinei eta beren herritik urruti bizi direnei, ez etsitzeko 
adorea. Egigun otoitz. R/. 

¾ Kristok, Seme maiteak, Jordanen bataioa hartu nahi izan zuenak, 
lagun diezagula bataioaren handitasuna eskertzen, Jainkoak 
gizakioi digun maitasunaren dohain denez. Egigun otoitz. R/. 

Jainko errukitsua zure ahotsa entzunarazten duzu bataioko urtean eta 
sendotzako gantzutzean, entzun gure otoitzak eta emaiezu bataiatu 
guztiei bataioko hitzak leial betez fedearen testigu ausart izatea. Jesu 
Kristo gure Jaunaren bitartez. 
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Oparigaien gaineko otoitza 

Onartu, Jauna, zeure Seme maitearen agerraldia ospatzen dugun 
egun honetan ekarri ditugun dohainak; bihur daitezela munduko 
bekatua kendu duen zure Seme errukitsuaren sakrifizio. Errege bizi 
baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

Prefazioa: Jaunaren Bataiokoa. (Meza-liburua: 146. or.) 

Jaunartze ondorengo otoitza 

Jaun errukitsua, dohain santu hauez aserik apalik dei egiten dizugu: 
egin gaitzazu zeure Semearen hitzaren entzule zintzo, izenez eta 
izatez zure seme-alaba izan gaitezen. Jesu Kristo gure Jaunaren 
bitartez. R/. A Amen. 

Herriaren gaineko otoitza eta bedeinkapena 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin. 

Makurtu burua Jaunaren bedeinkapena hartzeko. 

(Eskuak herriaren gain zabalik bedeinkapena esango du:) 

Entzun, Jauna, zeure familia honen otoitzak 
eta eman zeure kemena apalik eskean ari zaizunari, 
beharrezko baliabideez indarturik, 
zure izenaren aitormenean iraun dezan. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. R/. Amen. 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak: 
Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak. R/. Amen. 

Zoazte Jaunaren bakean. R/. Eskerrak Jainkoari. 

  




