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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. 
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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.



 

PROPIO DE LA DIÓCESIS DE SAN SEBASTIÁN 
 

En el Misal Romano tanto en el castellano como en el de euskera, se recoge el 
calendario general pero no los propios de cada diócesis. Nuestra diócesis de 
San Sebastián publicará un misal bilingüe con el santoral propio de la diócesis. 
Entre tanto, iremos publicando en esta revista los textos eucológicos de las 
fiestas de los santos que vayan ocurriendo a lo largo del año. Para facilitar la 
celebración entre este subsidio y el Misal. 
 

El 3 de diciembre celebramos con grado de fiesta a San Francisco Javier. Valen 
los textos eucológicos que propone el Misal Romano (página 816) para la 
memoria del santo. Pero recogemos aquí el prefacio propio para la fiesta. 
 

En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno. 
 

Porque encendiste en San Francisco Javier 
el ardor de la caridad 
y el celo por las almas, 
para que despreciando riesgos, fatigas y trabajos 
emprendiese innumerables viajes 
y anunciase el Evangelio a muchas naciones 
a las que inició en los sacramentos de salvación 
y agregó a tu pueblo,  
por Cristo, Señor nuestro. 
 

Por él, 
los ángeles alaban tu gloria, 
te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, 
los cielos, sus virtudes y los santos serafines 
te celebran unidos en común alegría. 
Permítenos asociarnos a sus voces 
cantando humildemente tu alabanza: 
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DONOSTIAKO ELIZBARRUTIKO BEREZIA 
 

Euskarazko Meza-liburuan, nahiz gaztelaniazkoan, egutegi santuen egutegi 
orokorra bai, baina ez daude jasoak Elizbarruti bakoitzeko egutegi bereziak. 
Donostiako gure elizbarrutian bi hizkuntzetako argitalpena egingo dugu gure 
elizbarrutiko santuen ospakizunekin. Bien bitartean, Meza Liburu zaharretik 
hartu behar direnez otoizgaiak, Mintzo eta kantu aldizkari honetan jasoko 
ditugu, bi liburu handi aldarean erabili behar ez izateko. 
 

Abenduaren 3an, egutegi orokorrak jasoa du Xabierko San Frantziskoren 
oroipena. Gure elizbarrutian jaia ospatuko da (otoitzak Meza Liburuaren 914. 
orrialdean datoz) eta hemen jartzen dugu egun horretako prefazio berezia. 
 

Egoki da, bai, eta zuzen, 
bidezko eta salbagarri, 
nonahi eta beti guk Zuri eskerrak ematea, 
Jauna, Aita guztiz santu, 
Jainko ahalguztidun betiereko horri. 
 

Zure aurrean zaindari dugun Xabierko Frantzisko santua 
zeure maitasun-garrez bete baitzenuen 
eta gizakiak salbatzeko zaletasunez sutu; 
horrela, lan eta neke handiak hartuz, 
eta arriskuen beldurrik gabe, 
konta ezin ahalako ibilerak egin zituen, 
atzerriko lurralde askotan zabaldu zuen Ebanjelioa, 
eta salbamen-misterioak haiei adierazi zizkien 
zure herriko egin zitezen Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 
 

Honen bitartez aingeruek zure handitasuna goresten dute, 
zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen, 
goiko indar eta serafin dohatsuek Zuri ahuspez agur egiten, 
poztasun berak baititu zerutar guztiak elkartzen. 
Onar ezazu, Jauna, 
haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere 
geure kantu-hotsak.



 

Azaroaren 27an 
ABENDUALDIKO I. IGANDEA (C) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Elizak liturgi urte berria hasten du. Kristorengandik datorkigun 
salbamen misterioa era desberdinetan ospatuko dugu urte honetan. 
Abendualdia-Eguberrialdia-Epifania dugu lehen aldia, Jainkoaren 
Semearen jaiotza eta agerkundearen oroigarria egingo dugunekoa: 
Jainkoaren Semea gizon eginda Espirituaren egitez Maria Birjinaren 
erraietan. 

 Abendualdiko lau aste hauetan, itxaropen pozgarriz bizitzeko 
aldia dugu: Kristo Salbatzaileak gure haragia hartzen du eta 
etorkizunari begira jartzen gaitu guztiok. 

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  

Gaurko irakurgaiek kristau-biderako argibideak ematen dizkigute. 
Jesusek era aktiboan erne egoteko agintzen digu. Isaiasek Jaunaren 
argitan ibiltzeko deia luzatzen du; Paulok, berriz, esango digu Jesus 
dela gure jokabidearentzat argirik bikainena. 

Lehenengo irakurgaia (Is 2, 1-15) 

Isaias Profetaren liburutik 

Isaiasek, Amosen semeak, Judaz eta Jerusalemez izandako ikuskaria: 
Azken egunetan, Jaunaren etxea dagoen mendia beste mendiak 
baino gorago ezarriko du Jaunak, beste mendixkak baino gorago; 
hara joko dute nazio guztiek eta herri asko joango da bertara, esanez: 

 «Zatozte, igo gaitezen Jaunaren mendira, Jakoben Jainkoaren 
etxera; berak erakutsiko dizkigu bere bideak, eta gu haren 
bidezidorretan ibiliko gara; Siondik aterako baita legea eta 
Jerusalemdik Jaunaren hitza». 
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 Berak epaituko ditu nazioak, auzira ekarriko herri guztiak. Golde 
bihurtuko dituzte ezpatak eta igitai lantzak. Ez du herrik herriren 
aurka ezpatarik jasoko, ez dira gudurako berriz trebatuko. 

 Zatoz, Jakoben herri, gabiltzan Jaunaren argitan. 

Erantzun-salmoa (Sal 122 [121], 1-2. 4-5. 6-7. 8-9) 

 
V/. Hura poza nirea, esan zidatenean:  
 «Goazen Jaunaren etxera!» 
 Hona orain nire oinak  
 zure ateetan, Jerusalem. R/. 

V/. Hara igotzen dira leinuak, Jaunaren leinuak,  
 Israelen lege denez, Jaunaren izena gorestera. 
 Han daude ezarriak auzi-mahaiak,  
 Daviden jauregiko mahaiak. R/. 

V/. Eskatu bakea Jerusalementzat, 
 bizi bitez lasai maite zaituztenak. 
 Izan bedi bakea zure harresien barruan,  
 lasaitasuna zure jauregietan. R/. 

V/.  Neure senide eta lagunen izenean ere,  
 hau diot: «Bakea zurekin!» 
 Jaunaren, gure Jainkoaren, etxeagatik,  
 zoriona eskatzen dut zuretzat. R/. 
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Bigarren irakurgaia (Erm 13, 11-14) 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 

Senideok: Ohar zaitezte zein garaitan bizi zareten. Izan ere, ordua 
da lotatik esnatzeko, sinesten hasiberri hartan baino hurbilago 
baitugu orain geure salbamena. 

 Badoa gaua, gainean dugu eguna; ken ditzagun, beraz, ilunpetako 
egintzak eta jantzi argitako armak. Gabiltzan jator, egun-argiz 
bezala: ez jan-edankerian eta hordikerian, ez lohikerian eta 
neurrigabekerian, ez haserre eta norgehiagokerian. Hartzazue Jesu 
Kristo Jauna soineko. 

Aleluia (Sal 85 [84], 8) 

 
  V/.  Erakutsi guri, Jauna, zeure maitasuna, 

 eman zeure salbamena. R/. 

Ebanjelioa (Mt 24, 37-44) 

Homiliarako argibideak 

1. Arrazoiz esaten da balio-krisian dagoen mundu batean bizi garela, 
eta mundu horrek indarkeria, gerrak, ustelkeria, marjinazioa eta giza 
duintasunaren mespretxua eragiten dituela. Komunikabideek 
kaosean dagoen mundu baten kontzientzia harrarazten digute, bizi 
ditugun arazo konplexuak konpontzeko biderik ikusten ez den 
mundu baten kontzientzia, alegia. Ezkortasuna eta etsipena nabari 
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dira. Askok galdetzen dute errealista ote den itxaropenari eustea krisi 
globalizatuko une batean, eszeptizismoa sortzen baitu duela urte 
batzuetako utopiak eta itxaropenak bat-batean erori direla 
egiaztatzeak. Gizadiaren egoerak okerrera egin du, batez ere 
pobreentzat. Baztertu egiten zituen bekatu sozialaren askapena ez da 
gauzatu. Baztertuak eta esplotatuak zirenak «sobera» daude egun, 
«botatzekoak» dira. Finantza-erakundeak eta enpresa transna-
zionalak indartu egiten dira, tokiko ekonomiak menderatzeraino, 
batez ere Estatuak ahulduz. Askotan, garapen ekonomikoaren mende 
uzten da naturaren zaintza, eta kalteak eragiten zaizkio biodiber-
tsitateari, ur-erreserbak eta beste baliabide natural batzuk agortzen 
dira, airearen kutsatzen da eta klima-aldaketa eragiten da. 

2. Gaurko Mezako irakurgaiek norabide bikoitz batera garamatzate: 
alde batetik, bakea eta zorion irrikak beteko dituen etorkizun hobe 
baten esperantzara zabaltzen gaituzte, Jaunaren argitan ibiliko 
baikara, Hark bere bideetatik eramanda. Aldi berean, etsita, 
errealitatea aldatu zain, ez geratzeko gonbidapena aurkitzen dugu. 
Zerbait egitera deituta gaude: «ametsetik esnatzera», gure 
jokabidearekin, modu inperfektuan bada ere, guztiok amesten dugun 
etorkizun hori presente izateko. Hala eta guztiz ere, badaude 
etsipena eta desilusioa gainditzen laguntzen duten itxaropen- 
-zantzuak, eta zailtasunak zailtasun, zabalik dituzte aurrera egiteko 
aukerak. Gainera, historiak erakusten digu izan direla garai zailagoak 
eta etsigarriagoak, eta garai horietan erakutsi ahal izan zela 
itxaropena, eta mundua gehiago gizatiartzeko ahaleginetan ere 
jarraitu ahal izan zela. Historiaren Jauna den Kristorenganako fedeak, 
eta gaurko munduaren eskakizunek bidean jartzea eskatzen digute, 
hau da, lortu dugunarekin ez konformatzea, helburu berriak lor 
ditzakegula sinestea, eta itxaropena kaltetzeko eta proiektuak, 
idealak eta ahaleginak bertan behera uzteko gai diren 
indibidualismoa, egokitzapena eta pragmatismoa gainditzea. 
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3. Gogoan baldin badugu Jainkoak Idazteunean eta bizitzan hitz 
egiten digula, eta gure itxaropenaren oinarria Jainkoaren ontasuna 
eta leialtasuna dela, bere Semearen eta historia zuzentzen duen 
Espirituaren dohainean adierazita, gai izango gara gure mundu 
gatazkatsuan itxaropenaren zantzu nagusiak aurkitzeko eta krisiaren 
erdian itxaropenaren lekukotasuna emateko, krisiak haren presentzia 
iluntzen duela baitirudi; izan ere, hedabideek ez diote jaramonik 
egiten nagusi den kaosaren erdian dagoen alderdi positiboari. 
Errealitatearen ikuspegi kontenplatzailea behar da horretarako, 
Jainkoa zirkunstantzia guztietan aurkitzera, Kristo pertsona guztietan 
ikustera eta gertaeretan bere borondatea bilatzera daramana. 
Gizateriaren askapen integralean –espiritualean eta sozialean– lan 
egiteko zaintza eta konpromisoa ere bada Abendualdia. Kristoren 
etorrerarekin ematen zaigun dohaina da itxaropen aktiboa, baina 
egin ere egiten da. Horretarako, erne egon behar dugu, adi, 
Historiaren Jauna den Kristorenganako, dugun fedearen itxaropen- 
-zeinu izateko dugun konpromisoari leial. 

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/. 
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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. 

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

  



ABENDUALDIA - EGUBERRIALDIA [A] – 2022 / 2023 1/16 

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 4an 
ABENDUALDIKO II. IGANDEA (A) 

Agurra 

Gu salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. 

Sarrerako Oharpena 

Eukaristian bildu gara, pozik, igande honetan ere. 

 Joan Bataiatzailea ageri zaigu gaur dei bat eginez: «Prestatu bidea 
Jaunari». Bihotz-berritu egin behar dugu: bihotzak aldatzetik bakarrik 
alda baitaitezke gauza guztiak. Herri guztien bedeinkapen denak, 
presta gaitzala Kristoren etorrera aintzatsua ospatzeko. 

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  

Entzutea, isilik entzutea ez da gehiegi lantzen dugun alderdia. Zarata 
eta hitz askorekin bizi gara. Isilik, Kristoren mezua geureganatuz, 
hazteko bidean jartzen gara: maitasunean hazteko bidean. Honela, 
isilik, entzuten dugu Hitza eta janzten gara jai handirako soineko 
berriekin. 

Lehenengo irakurgaia (Is 11, 1-10) 

Isaias Profetaren liburutik 

Egun hartan, kimu bat sortuko da Jeseren zuhaitz-hondotik, muskil 
bat erneko haren sustraitik. Haren gainean Jaunaren espiritua 
kokatuko da: jakinduria- eta adimen-espiritua, kontseilu- eta 
sendotasun-espiritua, ezaguera- eta Jaunaganako begirune-espiritua. 
Jaunaganako begirunea izango du pozbide. 

 Ez du auzia itxuraz bakarrik erabakiko, ezta epaituko ere entzuten 
duenaz. Zuzen erabakiko du behartsuaren auzia eta zuzenbidez 
epaituko herriko apalak. Bere ahoko zigorraz joko ditu gogorrak, 
bere ezpainetako arnasaz hilko gaizkileak. Zuzentasunak eta 
leialtasunak inguratuko dute, gerrikoak gerria bezala. 
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 Otsoa bildotsarekin biziko da, lehoinabarra antxumearekin 
etzango, txekorra eta lehoikumea elkarrekin larratuko dira, eta 
haurtxo bat izango dute artzain. 

 Behia eta hartza batean larratuko dira, haien umeak elkarrekin 
etzango; lehoiak lastoa jango du, idiak bezala. Bularreko haurra 
suge-zulo gainean jostatuko da, eta bularra utzi berriak suge 
gorriaren zuloan sartuko du bere eskua. Nire mendi santu osoan ez 
du inork kalterik, ez hondamenik egingo, Jaunaren ezagueraz beteko 
baita lurraldea, itsasoa urez betea dagoen bezala. Egun hartan, 
Jeseren sustraiko muskila herrien banderatzat altxatuko dute; herriak 
haren bila etorriko dira, eta ospetsua izango da haren egoitza. 

Erantzun-salmoa (Sal 72 [71], 1-2. 7-8. 12-13. 17 

 
 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/. 
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 V/. Berak libratuko du oihuka ari den behartsua,  
  nork lagundurik ez duen dohakabea.  
  Gupida izango die gizagaixo eta behartsuei,  
  bizia salbatuko pobreei. R/. 

 V/. Iraun beza haren izenak betiko,  
  zabal bedi haren ospea eguzkiak diraueino. 
  Bedeinkatuak izango dira harengan nazio guztiak,  
  zoriontsu aitortuko dute bera. R/. 

Bigarren irakurgaia (Erm 15, 4-9) 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 

Senideok: Liburu Santuetan idatzia dagoen guztia gure ikasbiderako 
idatzi zuten, geure pazientziaz eta Liburu Santuek ematen diguten 
adoreaz itxaropen izan dezagun. Pazientziaren eta adorearen iturri 
den Jainkoak eman diezazuela elkarrekin iritzi bereko izatea, 
kristauei dagokien bezala, bihotz batez eta aho batez gora dezazuen 
Jainkoa, Jesu Kristo gure Jaunaren Aita. 

 Horrela, bada, egiozue elkarri harrera ona, Kristok zuei harrera 
ona egin dizuen bezala, Jainkoaren aintzarako. Hau diotsuet: Jesu 
Kristo juduen zerbitzari egin zen, arbasoei egindako agintzariak 
betetzen dituen Jainkoaren leialtasuna egiaztatzeko, eta jentilen 
zerbitzari ere egin zen. Honela baitio Liburu Santuak: 

«Goretsiko zaitut nazioen artean, Jauna, kantuz ospatuko dut zure 
izena». 
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Aleluia (Lk 3, 4. 6) 

 

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

Ebanjelioa (Mt 3, 1-12) 

Homiliarako argibideak 

1. Gizakiok kontraesanez beteta gaude. Alde batetik, segurtasuna 
bilatzen dugu beti, ezagutzen ez den ona baino, ezagutzen den 
txarra hobe, esateraino. Bestalde, egoera idealak amesten ditugu, 
izateko eta jarduteko modua aldatzeko ahaleginak eskatzen 
dituztenak. Horrekin batera, hobetzea bilatzen da gizartean, baina, 
aldi berean, guztiaren kontrola izatea, egiturak, antolaketa eta 
erabakiak hartzea zalantzan jartzen dituzten dinamismoak saihestea. 

2. Gaurko irakurgaiek Jainkoaren Erreinua deitzen den Jainkoaren 
proiektuari buruz hitz egiten digute. Jainkoak proiektu bat du 
gizateriarentzat: fatalismotik seme-alaben erantzukizunera pasatzea, 
Harekiko harremanetan; masa bat izatetik herri bat, familia bat 
osatzera, besteekiko harremanetan, eta esklabotza gainditzera 
ondasunen erabileran eta besteen zapalkuntzan, mundu honetako 
ondasunei dagokienez gehiago edukitzeko. Jainkoaren erresuma hori 
lehen irakurgaian aurkezten zaigu, izaki guztiak bakean bizi diren 
mundu baten itxurapean. Erantzun-salmoak proiektu hori aurrera 
eramateko lan egingo duen errege justu bati buruz hitz egiten digu. 
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Errege hori Kristo da, denak hartzen dituena, eta pentsamoldea 
aldatzeko dei egiten die guztiei, bizimoduz aldatzeko eta ideal hori 
posible egiteko, bigarren irakurgaiak dioen bezala. Hori da 
Bataiatzaileak ere gaurko ebanjelioan aipatzen duen bihurtzea. 

3. Konbertsio-garaia da Abendualdia. Jainkoari buruz, geure buruari 
buruz, besteei buruz, mundu honetako errealitateari buruz dugun 
ideia aldatzeko gonbita. Jentilek zuten eta filosofoek duten 
Jainkoaren ideia gainditu behar dugu: otoitzak eta sakrifizioak 
eskatzen dituen Jainko epaile batena, Jainko transzendente eta urrun 
batena, Jesu Kristok aurkeztu zigun Jainkoarena hartzeko: maitasuna 
den, hurbilekoa den, eta esker txarrekoak zein gaiztoak maite dituen 
Jainkoarena hartzeko. Geure buruaren inguruko ideia aldatu behar 
dugu, eta gure mugak onartu; eta, aldi berean, Jainkoaren errukiari 
ireki behar gatzaizkio. Besteak anai-arrebak bezala ikusi behar 
ditugu, horrela ireki ahal izango gara anaitasunera. Mundu honetako 
gauzak Jainkoarekin eta anai-arrebekin elkartzeko leku gisa tratatu 
behar ditugu, Berak guztiontzat sortu zuena justiziaz eta bakean 
partekatuz. Mezetan damu-otoitza egiten dugun bakoitzean, 
pentsamoldea aldatzea eskatzen diogu Jaungoikoari, bizimodua 
aldatzeko eta, horrela, beste mundu bat sortzen laguntzeko. 

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/. 
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¾ Egiazko bakez bizi gaitezen, errukiaren, barkamenaren eta 
adiskidetzearen bidetik. Egigun otoitz. R/. 

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 1. (Meza-liburua: 466. 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: 16. 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. Berari begira ikasten dugu Eguzki 
berria onartzeko bidea egiten. 
 Gaur gainera Seminarioaren eguna dugu, goiburu honekin: 
«Apaiz, bidean den Elizaren zerbitzuan». Sinodo-erako eliza 
eraberritu batean apaiz izango direnen alde egingo dugu otoitz. 
 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 
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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; 
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/. 
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  V/. Munduko bazter guztiek ikusi dute  
 gure Jainkoaren garaipena. 
 Egin irrintzi Jaunari, lur osoa,  
 egin poz-oihu eta kantu, jo soinua. R/. 

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/. 
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Ebanjelioa (Lk 1, 26-38) 

Homiliarako argibideak 

1. «Hona hemen Jaunaren mirabea, gerta bekit zuk diozun bezala». 
Mariaren fedea, Mesiasen itxarotea, hain izan zen sendoa, Aitaren 
helburuetara hain irekia, non Mesias, Jainkoaren Semea, 
Mariarengan gizon egitea ahalbidetu baitzuen. Bokazio berezia izan 
zen, eta Mariak erantzun berezi eta bakarra eman zion: «bai». 
Jesusek ere Jainkoak unean-unean eskatzen dionari irekita bizi den 
kristau bakoitzean, gizaki bakoitzean, jaio eta garatu nahi du, nahiz 
eta beste era batera deitu. Mariarentzat ez zen erraza izan. Jainkoa 
pertsona baten bizitzan sartzen denean, pertsona horren plan guztiak 
nahasten ditu, kanpora ateratzen du, arriskura, segurtasun-ezera. 
Maria izan zen lehena Jainkoaren egitasmoari behin betiko «bai» 
esaten. Bere «bai» horretan, mendez mende Jainkoarengan fedea 
izan duten milioika pertsonen baiezkoa dago; agian, ez zuten argi 
ikusten, zailtasunak pasatzen zituzten, baina Jainkoaz fidatu ziren. 
Hasierako «bai» hura bere bizitzako gertaera guztietara hedatu zen, 
eta egunek aurrera egin ahala ulertu zuen zer konpromiso hartu zuen 
«bai» harekin. 

2. Mariaren «bai» horretan dugu gure erantzun txikien adibide bete 
eta erabatekoa. Izan ere, gaizkian erortzen garen bezala, 
eskuzabaltasunetarako era bagara gai. Mariak bere bizitzan bete- 
-betean ekiten uzten dio Jainkoari. Hainbestetan gizakion jarduna 
zuzentzen duen eta bekatuaren sustrai sakona den buruaskitasun- 
-jarreraren aurrean, Jainkoarenganako erabateko konfiantza hartzen 
du Mariak bere jokabidetzat. Jainkoa da ari dena. Berak egiten uzten 
dio, ez dio inolako eragozpenik jartzen Jainkoaren ekintzari. Gure 
bizitza osoa Jainkoaren deiez eta gure erantzun edo ihesez osatua 
dago. Gure bizitza osoa aingeruz edo mezulariz beteta dago. 
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Historiako jainkozko dei horiek guztiak «promesak» izan dira, eta 
gizakion eskuetan, gure eskuetan dago errealitate bihurtu ahal izatea. 

3. Jainkoa gure eguneroko bizitzako zeregin txikien bidez 
komunikatzen zaigu. Ez gaitezen beste norabait joan bila. 
Etengabeko iragarpen bihur daiteke gure bizitza: gaur ni izan naiteke 
zerbaitetarako aukeratua, gaur erantzun bat eska diezadake Jaunak, 
nire laguntza behar izan dezake. Gaur eta beti, ama-erraiak bilatzen 
ditu Jainkoaren Hitzak, hartu, elikatu eta komunikatzeko. Gaur eta 
beti, txikien eta apalen «bai» horren zain dago Jainkoa, askeen eta 
solidarioen «bai» horren zain, borondate oneko gizakien «bai» 
horren esperoan. Gugan ere, mirariak egin ditzake Jainkoak, uzten 
badiogu. 

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/. 

¾ Andre Mariarengan Salbatzailea ernearazi zuen Espiritu Santuak 
berak mundua bete dezan eta gizaki guztiengan Jainkoaren 
Erreinuarekiko gogo beroa sorrarazi dezan. Egigun otoitz. R/. 
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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 11n 
ABENDUALDIKO III. IGANDEA (A) 

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  

Etorkizun hobe bati buruz mintzo zaigu Isaias profeta. Horren zain 
erne eta itxaropentsu bizitzeko esango digu Santiago Apostoluak eta 
Ebanjelioak Jesusengan Mesias ezagutzeko Joan Bataiatzailearen 
bidea proposatuko digu. 

Lehenengo irakurgaia (Is 35, 1-6a. 10) 

Isaias Profetaren liburutik 

Poztu bitez basamortua eta lur elkorra, alai bedi eremua, eta lilia 
bezala loratu, jantz bedi lorez eta egin beza irrintzi eta jauzi pozaren 
pozez. Libano bezain zoragarri eta Karmel mendia eta Xaron lautada 
bezain eder bihurtuko da. Denek ikusiko dute Jaunaren aintza, gure 
Jainkoaren edertasuna. 

 Indar itzazue esku ahulduak, sendotu belaun makalduak; esan 
bihotz-beldurtiei: «Eutsi gogor! Ez beldur izan! Horra zuen Jainkoa! 
Berbera dator zuek salbatzera eta merezia duten zigorra etsaiei 
ematera». 

 Orduan, itsuen begiak irekiko dira eta gorren belarriak zabalduko; 
herrenak basahuntzak bezala jauzi egingo du eta mutuaren 
mingainak oihu egingo pozez. 
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 Jaunak askatuak pozez kantari etorriko dira Sionera: amaigabeko 
alaitasuna haien aurpegian! 

 Poza eta alaitasuna izango dituzte lagun. Nahigabeak eta negarrak 
ihes egingo dute. 

Erantzun-salmoa (Sal 146 [145], 6c-7. 8-9a. 9b-10) 

 
  V/. Betiko eusten dio Jaunak bere leialtasunari.  
   Zapalduen eskubideak defendatzen ditu,  
   gose direnei ogia ematen die. 
   Jaunak askatzen ditu presoak. R/. 

  V/. Jaunak zabaltzen ditu itsuen begiak, 
   Jaunak altxatzen konkortuak,  
   Jaunak maitatzen zintzoak, 
   Jaunak ditu etorkinak zaintzen. R/. 

  V/. Umezurtzei eta alargunei zutik die eusten,  
   baina gaiztoen nagusigoa iraultzen.  
   Jauna errege da betieran,  
   zure Jainkoa, Sion, errege menderen mendetan! R/. 

Bigarren irakurgaia (St 5, 7-10) 

Santiago Apostoluaren gutunetik 
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Senideok: Izan ezazue pazientzia Jaunaren etorrera arte. Begira 
nekazariari: lurraren fruitu ederraren zain egoten da eta pazientziaz 
itxaroten ditu garaiz datorren euria eta berandu datorrena. Izan 
pazientzia zuek ere eta egon sendo, laster etorriko baita Jauna. 

 Senideok, ez ibili bata bestearen aurka marmarka, kondenatu ez 
zaitzaten; begira, epailea ate-atean da. Senideok, har itzazue 
sufrimenduaren eta pazientziaren eredutzat Jaunaren izenean hitz 
egin zuten profetak. 

Aleluia (Is 61, 1 [ik. Lk 4, 18an aipatua]) 

  V/.  Jaunaren Espiritua nire gainean dago, 
 behartsuei Berri Ona ematera bidali nau. R/. 

Ebanjelioa (Mt 11, 2-11) 

Homiliarako argibideak 

1. Gizateriaren helburuetako bat askapena da. Pertsonek, taldeek, 
herriek eta kulturek ez dute boterea dutenen eskura dauden objektu 
izan nahi. Berdintasun, erantzukizun, parte-hartze eta bat egite 
egoera batean izan nahi dute protagonista. Eta ahulenak zapaltzeko, 
baztertzeko eta esplotatzeko modu berriak sortzen direnean bizi da 
hori. Askapena da oraindik gizabanakoen eta herrien helburu 
nagusia. Kontua ez da askapen politiko eta soziala bakarrik. Giza 
bizitzaren dimentsio guztiak hartzen dituen askapen integrala nahi 
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da. Testuinguru horretan, erraz sortzen dira gero desilusioak ekartzen 
dituzten giza mesianismoak.  

2. Gaurko irakurgaiek benetako horizonte askatzaileak aurkezten 
dizkigute, eta itxaropenera gonbidatzen gaituzte. Batez ere, datorren 
Kristoren askatzailea aurkezten digu ebanjelioak. Bekatu pertsonal 
eta sozialaren esklabotza guztietatik askatzen gaitu. Herriarentzako 
mezu batekin aurkezten da Jesus: berarekin hasten da erabateko 
askapena. Jesus sistematik baztertutakoen alde jartzen da eta 
gizakiek sortutako banaketa guztiei egiten die aurre. Bizitza 
hondatzen duten gaitzak gainditzen laguntzen du: gaixotasuna, 
ezjakintasuna, pertsonak zapaltzen dituzten legeak. Agerian uzten 
du politikaren, ekonomiaren eta erlijioaren arloan jendea zapaltzen 
dutenen faltsukeria. Profetek mendeetan zehar piztu eta elikatutako 
herriaren itxaropenak betetzera datorrena bezala aurkezten du 
Jesusek bere burua. Isaiasek iragarritako Mesia-Morroi gisa aurkezten 
du bere burua (Is 42, 1-9; 61, 1-2). 

3. Bere askapen lanarekin jarraitzen du Jesusek gaur egun, bere 
jarraitzaile garela esaten dugunon bitartez. Guri dagokigu Kristoren 
askapen lanarekin jarraitzea, bere herria ez duela ahazten 
adierazteko. Ebanjelizazioaren bidez egitera deituta gaude, berri ona 
iragarrita eta gizakia, garapena, justizia eta bakea ere sustatuta. 
Behartsu, sufritzaile eta abandonatuekiko elkartasun eta zerbitzu 
zeinuak jartzera deituta gaude. Jesusen bizitzaren eta berpiztearen 
lekuko izatea da gure bokazioa, bere presentzia askatzailearen 
seinale, dimentsio soziala duen maitasunaren keinu txikiekin bizi 
garen lekuetan. 

Jainkoaren herriaren otoitza 

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

Prefazioa: Abendualdiko 2. (Meza-liburua: 468. or.) 
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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: 16. or.) 



 

Abenduaren 18an 
ABENDUALDIKO IV. IGANDEA (A) 

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  

Egun hauetako iragarki guztien erdian, Jainkoaren Hitzak gure 
bihotzera iritsi nahi du, Mesiasi buruzko ezaugarriak eta bizikizunak 
kontatuz. Jainkoak bete du bere promesa Jesus guri gerturatuz, orain 
guri dagokigu Berari jarraituz erantzutea. 

Lehenengo irakurgaia (Is 7, 10-14) 

Isaias Profetaren liburutik 

Egun haietan, mezu hau eman zion Jaunak Akaz erregeari Isaias 
profetaren bidez: «Eska iezaiozu Jaunari, zeure Jainkoari, ezaugarri 
bat zeuretzat, lurraren barrenean nahiz zeruen goienean». 

 Akazek erantzun zion: «Ez dut ezaugarririk eskatuko, ez dut 
tentatuko Jauna». Orduan Isaiasek esan zuen: «Entzun, Daviden etxe: 
Gutxi al derizkiozue gizakientzat aspergarri izateari? Nire 
Jainkoarentzat ere aspergarri izan behar al duzue? Horregatik, Jaunak 
berak emango dizue ezaugarria. Begira, birjina haurdun dago eta 
semea izango du; Emmanuel ipiniko dio izena». 

Erantzun-salmoa (Sal 24 [23], 1-2. 3-4b. 5-6) 
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  V/. Jaunarena da lurra, eta lurra betetzen duena,  
   mundua eta bertan bizi direnak, 
   hark ezarri baitu itsasoen gainean,  
   hark finkatu lur azpiko ibaien gainean. R/. A 

  V/. Jaunaren mendira nor igoko?   
   Haren toki santuan nor egongo?   
   Eskuak errugabe eta bihotza garbi dituena,  
   sasijainkoetara jotzen ez duena. R/. A 

  V/. Horrelakoa bedeinkatuko du Jaunak,  
   justizia egingo dio Jainko salbatzaileak.  
   Hau da haren bila saiatzen den gizaldia,  
   Jakoben Jainkoaren aurpegi bila dabilena. R/. A 

Bigarren irakurgaia (Erm 1, 1-7) 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 

Ni, Paulo, Jesu Kristoren zerbitzaria, Jainkoak deitu eta bereizi 
ninduen apostolu izateko eta Liburu Santuetan profeten ahoz aurrez 
agindua zuen bere Berri Ona hots egiteko. Berri On hau Jainkoaren 
Semeari buruz da, Jesu Kristo gure Jaunari buruz, alegia: hau giza 
jatorriz Daviden hazitik jaio zen; baina hilen artetik piztu denez gero, 
santu egiten duen Espirituak Jainkoaren Seme ahaltsu egin du. 

 Jesu Kristogandik hartu genuen apostolu izateko dohaina, beraren 
izenean jentil-herriei sinesmena eramateko eta haiengan fedezko 
erantzuna sortzeko, Jesu Kristo beraren aintzarako. Haietakoak 
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zarete zuek ere, Erroman bizi zareten guztiok, Jainkoaren maiteok 
eta Jesu Kristok bere herri santuko izatera deituok. Grazia eta bakea 
zuei, Jainko gure Aitagandik eta Jesu Kristo gure Jaunagandik. 

Aleluia (Mt 1, 23) 

 
  V/.  Begira, birjinak sabelean sortu 
   eta semea izango du, 
   eta Emmanuel ipiniko diote izena, 

 «Jainkoa gurekin». R/. 

Ebanjelioa (Mt 1, 18-24) 

Homiliarako argibideak 

1. Gara honetan, etengabe bilatzen da ohi kanpokoa, batez ere 
erlijio-eremuan. Irudipen, agerpen, errebelazio, sekretu ugari daude. 
Maiz, ahaztu egiten da Jainkoaren bideak historiaren zirkunstantzia 
zehatzetan zabaltzen direla, eta, azkenean, fedea bilatzea eskatzen 
dutela. Jainkoaren esperientzia eguneroko bizitzan gertatzen da. Hor 
gauzatzen dira bere planak, eta harritu egiten gaituzte, gurea ez den 
logika bat dutelako. 

2. Erantzun-salmoan, Jauna, Aintzaren Erregea, gure historian sartu 
dela kantatu dugu. Errege-jauregi bateko atetik sartuko zela pentsa 
genezakeen, baina gizadiaren ohiko bidetik sartu da. Emakume 
batengandik jaio da, garai eta leku jakin batean. Eta Ama Birjina da, 
hain zuzen ere, Nazareteko emakume xume bat, bekatuan izan ezik 
Jainkoaren Semea gure antzeko eta Emmanuel bihur dadin 
hautatutakoa: Jainkoa-gurekin. Abendualdiaren Ama Birjina da 
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Maria, Jaunaren etorrerarena. Fedearen eta itxaropenaren erromes 
bat aurkitzen dugu Mariagan. Jainkoak ez zizkion eman giza 
izaeraren bilaketa eta gurutzeak. Gaurko ebanjelioak bere 
amatasunaren giza izaera irudikatzen du. Edozein familiaren 
iluntasun eta gaizki-ulertuetatik igarotako etxe baten apaltasunean 
etorri nahi izan zuen Jainkoak lurrera, Mariak Jainkoaren 
promesekiko zuen leialtasunak eta Josek emaztearekiko eta 
Jainkoaren zeinuekiko duen leialtasunak gaindituta. 

3. Mariak eta Josek Jesusekin topo egiten erakusten digute 
Abendualdian. Haiek bezala, Jainkoaren bide ulertezinetara zabalik 
bizitzera deituta gaude, bai eta gure eginkizuna eguneroko bizitzako 
baldintza arruntetan eta errutinan betetzera ere. Hor aurkitu behar 
dugu Jainkoa-gugan, eta itxaropen aktibo batekin lan egin behar 
dugu, Jainkoaren erreinuak munduan aurrera egin dezan. Maria gure 
laguna dugu itxaropen horren bidean. Ama gisa eman zaigu, bere 
bitartekaritzarekin eta gure bizitzan duen presentzia misterio-
tsuarekin itxaropen hori elikatzeko. Abendualdian, modu berezian 
agertzen zaigu «bere argiarekin... itxaropen eta kontsolamendu zeinu 
gisa, Jaunaren eguna iritsi arte» (LG 68). 

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/. 
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¾ Ordenatu berria den Fernando gure gotzain berriaren alde: zubiak 
eraikiz eta kristau herriarekin elkarlanean, izan dadila gure 
elizbarrutiak behar duen artzain ona. 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.   

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. 

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.)  



ABENDUALDIKO IV. IGANDEA 
 

1/45 

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: 16. or.) 
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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] 
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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] 
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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 2022 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 pozgarri 
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. 
Zurekin eta Espiritu Santurekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 
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(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 Santurekin batean 
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. R/. A Amen. 

(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 Santurekin 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 Santurekin 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. 
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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. 

 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) 
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  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/. 

  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 
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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 

 

 
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, 
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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) 

 
  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/. 

 

-1 
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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. 

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-
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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) 

 

 
  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 
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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/. 

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. 
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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/. 

  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 
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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. 

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 

1. Hizkuntza bat ikasteko orduan, aditzak dira gauzarik zailenetako 
bat, baita ama-hizkuntza ikasteko orduan ere. Horiek gabe, zaila da 
diskurtso baten zentzua ulertzea, beste norbaitek esan nahi diguna, 
alegia. Hitz solteek ezer gutxi esaten digute, edo ia ezer ez. Asmatu 
egin behar dugu. Ekintza bat edo gauzekiko edo pertsonekiko 
harreman-egoera bat adierazten digun diskurtsoaren zatia da aditza. 
Aditzaren bidez, ezagutu edo adierazi nahi dugunaren arteko 
harreman hori ulertzen ikasten dugu. Orainaldia, iragana edo 
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etorkizuna den. Lortu nahi duguna egiteko baldintzaren bat dagoen. 
Gehiago ikasten dugu bizitzarekin, gramatika-arauekin baino, harik 
eta erabilerarekin eta praktikarekin aditza jokatzen ikasten dugun 
arte. 

2. Ez da erraza bizitzaren zentzua ulertzea. Nondik gatozen 
galdetzen diogu geure buruari, nora goazen, heriotzaren ondoren zer 
dagoen. Erantzun kontrajarri asko eskaintzen zaizkigu, eta ez 
gaituzte asebetetzen. Entzun berri dugun ebanjelioak interpretatzeko 
gakoa ematen digu: Jesus Hitza da, hitz guztien sustraia, hurbiltzea 
eta bizitzaren zentzuaz zerbait ulertzea ahalbidetzen diguna. Hark 
sortu zuen dena, Harentzat sortu zuen, eta Harengan dago dena. 
Aitaren Hitza, argitu mundu honetako iluntasuna. Aitaren sekretuak 
jakinarazi dizkigu; Jainkoaren seme-alaba bihurtu gaitu, maite 
gaituelako sortu gaitu Jainkoak, maite gaituelako egin da gizon, eta 
maite gaituelako garamatza betiko patu batera. Hitz horrekin esaldi 
guztiak ulertzen dira. Harekin, Gurutzeko San Joanek dioen bezala, 
dena esan digu Aitak, eta jada ez dugu ibili behar gauzak ikuspen 
edo errebelazioen bidez jakin nahian. 

3. Berri on hori jaso dugunok besteei ezagutarazi behar diegu, 
lekukotasunaren eta iragarpenaren bidez. Gu ere haztamuka ibiltzen 
gara askotan, baina Hitzaren argitasunak bidea galtzea eragozten 
digu. Eskatzen digun orori gure itxaropenaren arrazoia ematen jakin 
behar dugu, askok hitz gakoa ikas dezaten, oinazea sortzen dieten 
galdera existentzialei erantzuna aurkitu ahal izateko. Kristok, Hitz 
haragituak, Hark ekarri eta hizkuntza ulergarrian, gure giza 
hizkuntzan, jakinarazi zigun berri on hori besteei iragartzera 
bidaltzen gaitu. «Hitza gizon egin zen eta gure artean bizi izan zen».  
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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/. 

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. 
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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. 

(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. 
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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. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 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.



 

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. 
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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 Santurekin 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 

1. Urte baten amaierak eta beste baten hasierak denboran zehar 
iragaten den bizitzaren iheskortasunaren zentzua biziarazten dio 
gizakiari. Orduan agertzen da esplikatzen eta definitzen zaila den 
misterio bat bezala. Denaren esperientzia daukagu eta, aldi berean, 
ez dakigu nola azaldu. San Agustinek denborari buruzko galderari 
erantzuten dio: «Inork galdetzen ez badit, badakit. Baina galdetzen 
didanari azaldu behar badiot, orduan ez dakit. Zalantzarik gabe 
esaten dudana da badakidala ezer gertatuko ez balitz ez legokeela 
iraganik; ezer jazoko ez balitz, ez legokeela etorkizunik, eta ezer 
existituko ez balitz, ez legokeela orainik». Elizak urtarrilaren lehena 
ezarri du Maria, Jainkoaren Ama, ospatzeko eta Jainkoaren Hitza 
denboran haren bidez sartu zela azpimarratzeko egun. 

2. San Paulok bigarren irakurgaian gogorarazi digunez, denboraren 
osotasuna iristean, bere Semea bidali zuen Jainkoak, emakume 
batengandik jaiotakoa, legearen pean geundenak askatzeko, 
denboran bizi diren eta eginkizun bat betetzen duten seme-alaba 
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bihurtzeko. Denborari zentzua ematera dator Kristo, eta 
betierekotasuneranzko proiekzioa erakusten digu. Kristauontzat, 
prestaketa-denboren helburua iritsi den Jesusekin. Giza hazkuntza 
prozesu osoa onartu zuen Jesusek denboran zehar eta horren 
esperientzia bizi izan zuen. Bere predikuan, Jainkoak historian zehar 
denboran zehar gertatzen diren gertakarien bidez adierazten duena 
ulertzeko gonbita egin zuen. Denboraren amaieraz ere hitz egin 
zuen Kristok, baina ez zuen jakitera eman mendeen burutzea noiz 
egiaztatu behar den. 

3. Gizaki garen aldetik, denboran aurrera goaz. Pozak eta 
atsekabeak, itxaropenak eta errealizazioak, bilaketak eta topaketak 
gertatzen dira bertan. Kristauak badaki oraingo neke-lanak ezer gutxi 
direla gero guregan azalduko den aintzaren aldean (Erm 8,18) eta, 
horregatik, mundu justuago eta gizatiarrago baten aldeko lanean 
konprometitzen duen itxaropen aktibo batekin bizi du bere 
eguneroko bizitza. Iragandako urteak gogoratzean, behin betikora 
begiratzera gonbidatzen gaitu Bibliak, Jainkoak, Kristoren bidez, 
egoitza eta lurralde berri bat prest dugula erakutsi baitigu, 
justiziazkoa, eta bertan zoriona gai dela giza bihotzean sortzen diren 
bake-irrika guztiak asetzeko eta gainditzeko. Bide horretan, Mariak, 
Jainkoaren Amak, fedearen eta itxaropenaren erromes gisa laguntzen 
gaitu. 

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. 
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¾ Fededun guztiek, Mariaren antzera bihotzean gorde eta hausnar 
dezaten Jainkoaren Semeaz entzuna, gero gartsu hots egiteko. R/.   

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. R/. A Amen. 

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.) 
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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. 

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 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 Santurekin 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 Santurekin 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. 
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 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.  

 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/. 
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  V/. Berak libratuko du oihuka ari den behartsua,  
 nork lagundurik ez duen dohakabea.  
 Gupida izango die gizagaixo eta behartsuei,  
 bizia salbatuko pobreei. R/. 

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: 2023. urteko ospakizunen berri ematea 

Ebanjelioaren ondoren, eman daiteke 2023. urtean zehar izango diren liturgi- 
-ospakizunen berri, Meza-liburuaren 1304. orrialdean agertzen den moduan. 
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Homiliarako argibideak 

1. Gure munduaren ezaugarria informazio azkarra eta berehalakoa 
da. Orain, denbora errealean dakigu zer gertatzen den munduan. 
Mundu globalizatu batean, informazioa menderatzen duenak dena 
menperatzen du. Informazioaren bidez, errealitatea ezagutzeaz gain, 
geure burua ezagutzera ematen dugu. Propaganda beharrezkoa da 
saldu nahi dituzun produktuak edo zerbitzuak ezagutarazteko. 
Publizitatean inbertitzen ez duenak pertsona, fabrika edo erakunde 
gisa ikusezina izateko arriskua du. Milaka milioi euro inbertitzen dira 
iragarkietan, ezagutzera emateko, harremanak ezartzeko. 
Informazioaren kultura honetan, errazago ulertzen dugu Errege 
Egunaren jaiaren esanahia: herri guztiei Jainkoaren Semearen 
haragitzea eta hark ekarritako berri ona aldarrikatzeko jaia da. Kristo 
agertu ez balitz, ez genukeen ez bera, ez bere mezua ezagutuko. 

2. Gaurko irakurgaiek Kristoren jaiotzaren aldarrikapenaren 
unibertsaltasunaz hitz egiten digute. Aldi berean, berri onaren 
informazioa lortzeak eskatzen duena aurkezten digu ebanjelioak. 
Magoek bilatu, galdetu eta pertseberatu egiten dute, Kristok bere ama 
Mariarekin aurkitu arte. Gainera, gizadi osoa ordezkatzen dute, 
Berreroslearen jaiotzaren berri handi hori helarazten zaien herri 
guztiak. Haiek arduratuko dira, aurrerago, Jainkoak arraza, hizkuntza 
eta nazioa zatiketa guztiak gainditzera, eta giza familia handiaren 
elkartasuna guztion Jainkoaren eta Aitaren maitasunarekin bat eginda 
bizitzera egindako gonbita transmititzeaz. 

3. Guk ezagutu dugu berri ona. Badakigu zer esan nahi duen gure 
bizitzarako. Kristok (berri ona) aldarrikatzera bidaltzen gaitu, ez 
milioi asko kostatzen den propaganda baten logikarekin, baizik eta 
ebanjelioaren logikarekin, hau da, esperientzia pertsonal bat 
transmititzeko; esperientzia hori ez da dirua kostatzen, eta ez du ez 
diruren, ez eta etengabeko publizitate-bonbardaketa baten giza 
egituren laguntza ere, sekta askok gau eta egun egiten duten bezala. 
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Ebanjelioa den bezala esperimentatu denean, berri on gisa, bizi-
testigantza da propagandarik onena eta eraginkorrena. Teologo batek 
zioen bezala, gaurko munduan kristaua mistikoa izango da edo ez 
da kristaua izango. Mistikoa izatea Jainkoa, bere presentzia, bere 
gertutasuna, esperimentatu izana da. Epifaniaren jaiak, Jaunaren 
agerraldiak, gizadiaren historiako albisterik handiena eta 
garrantzitsuena dakarkigu gogora: Jainkoa gure historian sartu da; 
mezu salbatzailearen unibertsaltasunaz ere hitz egiten digu: 
guztiontzat da, bereizketarik gabe, eta, azkenik, informazio hori 
batez ere gure bizitzaren testigantzarekin, propaganda biziarekin, 
transmititzeko dugun erantzukizuna gogorarazten digu. 

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. R/. A Amen. 

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.) 
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Jaunartze-ondorengo otoitza 

(Bezpera-arratsaldeko Meza) 
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. 
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. 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. 

  



ABENDUALDIA - EGUBERRIALDIA [A] – 2022 / 2023 1/92 

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 8an 
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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V/. Erruki, Jauna. R/. A Erruki, Jauna. 
V/. Kristo, erruki. R/. A Kristo, erruki. 
V/. Erruki, Jauna. R/. A Erruki, Jauna. 

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 
zure seme-alabatzakoei, zure maitasunean irautea beti. 
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, 
Zurekin eta Espiritu Santurekin 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. 
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Lehenengo irakurgaia (Is 42, 1-4. 6-7) 

Isaias Profetaren liburutik 

Honela mintzo da Jauna: «Hona nire zerbitzaria, Nik eusten diodana, 
nire aukeratua, atsegin dudana. Honengan ipini dut neure espiritua; 
zuzenbidea ekarriko die herriei. Ez du oihu egingo, ez ahotsa 
goratuko, ez du kaleetan entzunaraziko bere mintzoa. Kanabera 
pitzatua ez du hautsiko, doi-doi piztua dagoen argi-metxa ez du 
itzaliko. Zuzenbidea ekarriko du leialki; ez du etsiko, ez da hautsiko, 
zuzenbidea lurrean ezarri arte; uharteak haren irakaspenaren zain 
daude. 

 Nik, Jaun honek, salbamen-egintzarako dei egin dizut, eta eskutik 
heldu; Nik eratu zaitut eta izendatu herriarentzat itun eta nazioentzat 
argi izateko, itsuen begiak zabal ditzazun, giltzapetuak espetxetik 
askatu eta ilunpean bizi direnak kartzelatik atera ditzazun». 

Erantzun-salmoa (Sal 29 [28], 1a eta 2. 3ac-4. 3b eta 9c-10) 

 
  V/. Eman Jaunari, zeruko izakiok, 

 eman Jaunari bere izenaren ospea.  
 Ahuspeztu Jaunaren aurrean,  
 bera santutasunez agertzean. R/. A 

  V/. Jaunaren ahotsa ur gainean,  
 Jauna ur handien gainean. 
 Jaunaren ahotsa indartsu,  
 Jaunaren ahotsa dirdaitsu. R/. A 
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  V/. Jainko ospetsuak trumoia jo du, 
 haren tenpluan denek oihuka diote: Gora!  
 Uholdearen gainetik dago Jauna eseria,  
 tronuan eseri da Jauna betiko errege. R/. A 

Bigarren irakurgaia (Eg 10, 34-38) 

Apostoluen Eginak liburutik 

Egun haietan, honela mintzatu zen Pedro: «Orain jabetzen naiz 
benetan Jainkoak ez duela bereizkeriarik egiten, baizik eta onartzen 
duela begirune diona eta beraren nahia egiten duena, edozein 
herritakoa dela ere. 

 Hark bere hitza bidali zien israeldarrei, guztien Jauna den Jesu 
Kristoren bidez bakearen Berri Ona iragarriz. Badakizue zer gertatu 
zen, Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek hots egin zuen 
bataioaren ondoren: Nazareteko Jesusena, alegia: Jainkoak Espiritu 
Santuaren indarraz gantzutu zuen, eta hark on egiten eta deabruak 
hartutako guztiak sendatzen igaro zuen bizitza, Jainkoa berekin 
baitzuen». 

Aleluia (Ik. Mk 9, 7) 

 
V/. Zabaldu zen zerua eta Aitaren ahotsa entzun zen: 
 «Hauxe da nire Seme maitea. Entzuiozue».   R/. 
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Ebanjelioa (Mt 3, 13-17) 

Homiliarako argibideak 

1. Antzinatik, Epifania, hau da, magoei agertzea, Jesusen bataioko 
Aitaren ahotsa, atsegin ematen dion Seme maitea aldarrikatzen 
duena, eta, azkenik, Galileako Kanaango ura ardo bihurtzea batu 
ditu Elizak Jaunaren adierazpen gisa, Jesusek bere aintza adierazi eta 
bere jarraitzailek Harengan sinetsi zutenekoa. Gaur egun, hiru 
gertaera horien oroitzapenak ezer gutxi esaten die kristauei, ezer ez, 
akaso. Jaunaren beste adierazpen batzuk aurkitzen jakin behar da, 
gaurko bizitzarekin lotuagoak daudenak, eta hori lortzeko bidea 
jakin behar da. 

2. Jesusen bataioren jaiak Jesusen presentzia eta ekintza ezagutzeko 
eta besteei jakinarazi ahal izateko bidea erakusten digu. Lehenik eta 
behin, entzun egin behar da eta, aldi berean, gure bataioaren 
egunean jaso genuen eta gure artean Jainkoaren seme-alaba eta anai-
arreba bihurtu gintuen Espirituaz jabetu behar da. Kristori entzuteak 
bere irakaspenetan, bere jokaeran, gugan duen presentzian sartzea 
esan nahi du. Berak lagunduko digu besteetan aurkitzen, baita 
ezagutzen ez dutenetan ere. Fedean hazten lagunduko digu, 
maitasunaren bidez. Bestalde, isil-isilik, Espiritu Santuak gidatzen du 
benetan gure bizitza, Jesusena gidatu zuen bezala, eta Bera presente 
egiten den eta interpelatzen digun garaien zeinuak interpretatzen 
jakitera eramaten gaitu. 

3. Maitasunaren aginduaren bidez, (agindu) hori beteta bera gaurko 
munduan argi eta modu ulergarrian agertzen dela ikusarazten digu 
Kristok. Horrela jakingo dute nire jarraitzaileak zaretela: elkar 
maitatuta, nik maite izan zaituztedan bezala. Zatiketaz, gerraz, 
gorrotoz eta injustiziaz betetako mundu batean, anaitasunean 
agertzen da Jesus, hori ez baita gure ahaleginaren emaitza bakarrik. 
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Aitaren dohaina da, Kristoren anai-arreba ez ezik, gure artean ere 
anai-arreba egiten gaituena. Maitasunean bat egitea da Espirituaren 
lehen fruitua. Mendekostean jaisten denean, fededunen komunitatea 
sortzen da. Jesusen bataioaren jaia anaitasuna eraikitzeko deia da, 
Kristo berpiztuaren presentzia eta indarra modu argi eta agerikoan 
erakusten duena. 

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 beraien 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/. 
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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. R/. A Amen. 

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. 
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Herriaren gaineko otoitza eta bedeinkapena 

Jauna zuekin. R/. A 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/. A Amen. 

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

Zoazte Jaunaren bakean. R/. A Eskerrak Jainkoari



 



 

 


