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EGUN BAKOITZEKO
GAIAK ETA ERROMESAK
Abuztuak 31
Asteazkena
Irailak 1
Osteguna

Irailak 2
Ostirala

Jainkoaren izena errukia da
Erromesak: Nafarroako Arkupe taldea

Errukirik gabeko bideetan
Erromesak: Errezil Bidania, Goiaz eta Albiztur

Errukia ez da irabazten
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Irailak 3
Larunbata
Irailak 4
Igandea
Irailak 5
Astelehena
Irailak 6
Asteartea
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Errukiak bilatzen gaitu
Erromesak: Irun

Duintasunean besarkatuak
Erromesak: Segura, Zerain, Mutiloa, Idiazabal

Festara sartu, ez sartu
Erromesak: Aretxabaleta

Aita izatera iritsi

Irailak 7
Azteazkena

Besarkadaren Eliza berria
Erromesak: Elgeta, Angiozar

Irailak 8
Osteguna

Maria, besarkadaren Ama
Erromesak: Legazpi
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Errukitsu Aita bezala

KONTUAN HARTZEKOAK
• 2016ko Bederatziurrena etorri da. Eskuartean duzun liburuxka honek, urterokoek bezala, goizeko
Mezarako testuak eskaintzen ditu. Arratsaldeko elizkizunak beste bidea jarraitzen duenez, testuak
ere erabat bereziak eta ezberdinak izango dira. Aurten ospakizunetan otoizgai eta hausnargai erabiliko dugun gaia, Errukiarena izango da, Errukiaren JUbileu Urtean aurkitzen baikara. Aurtengo
ikurritza: «Errukitsu Aita bezala». Mariari, errukiazko eta errukiaren Amari begira egingo dugu Bederatziurreneko ibilbidea .
• Honako testu hauek eskaintzen ditugu liburuxka honetan: Mezako otoitzak. Prefazioa. Eukaristi
otoitzak. Irakurgaien aipamena. Monizioak. Egun bakoitzari dagokion gaia. Eta gai honi loturik, homiliarako argibide labur batzuk ere ematen ditugu. Aurreko urteetan bezala, argibide laburrak dira,
gaiaren aipamen zehatza egiteko bestetarako gabe, irakurgaien mezua ere gaiari lotuz. Mezako
otoitzak eta prefazioa nondik hartuak diren, atzeko orrian esaten dugu.
• Meza-liburutik hartuak diren testuak, noski, itzulpen ofizialean datoz. Gainontzekoak, Mariaren
Meza liburutik hartuak gehienak, itzulpen pribatukoak dira. Esana gera bedi, testu hauek ez dutela
euskaraz ofizialtasunik.
Izan bedi guztia Jaunaren eta gure Ama Mariaren gorespenerako!
Arantzazuko Santutegia
Abuztua, 2016
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ARANTZAZUKO
ANDRE MARIAREN
BEDERATZIURRENA

2016

Errukitsu Aita bezala

Lehenengo eguna
(Abuztuak 31 - Asteazkena)
JAINKOAREN IZENA ERRUKIA DA
Meza
Jubileu Urterako Meza I

Irakurgaiak
Ir 34, 4b-9
Sal 103
Lk 13, 6-9

(Ik. liburuxka honetan, 97 orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 98 orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 98 orrialdea)
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Sarrera
monizioa

Abuztuaren azken egunean, hemen gara aurten ere, Arantzazuko Amaren deiari bihotza leialki irekiz. Izan zaitezte denok ongi etorriak Bederatziurren honetara!
2016ko Bederatziurrenak errukiaren gai ederra dakarkigu gogoetara eta
otoitzera. Izan ere, aurten Errukiaren Jubileu Urtea ari gara ospatzen, eta
ezin dezakegu errealitate hori ahaztu. Grazia handia da Jainkoaren bihotza erakusten digun errukiaren edertasunera hurbildu ahal izatea. Zinez
ospatzekoa eta eskertzekoa!
Lehenengo egunak errukiaren iturburura garamatza: Jainkoaren izena
errukia da. Izen eta izaera horren argitan agertu zitzaigun Jainkoa eta halakoxea erakutsi zigun Jesusek. Jainkoa errukia da eta errukitsu izatean
erakusten du bere argazkia. Pazientzia handia izan du Jainkoak gurekin
eta bere maitasunaren besoetan gozatzen gaitu. Eta hori guztia, Jainkoa
horrelakoa delako.
Bederatziurren honetan, gainera, Arantzazuko Amari begiratzen diogu,
errukiaren Ama gozoari. Mariak ere Jainkoa errukitsu ezagutu zuen eta
errukitsu erakusten digu. Zenbat jainkozko erruki eskaini digu Ama on honek arantzarte horretatik munduko arantzartean gabiltzanoi! Berak babestuko du gure ospakizuna.

Agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Jesu Kristok erakutsi digun Aita errukitsuaren maitasuna,
zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: «Jainkoaren izena errukia da» esan zaigu. Eta
ospakizunaren hasieran egin dezakegun onena, errukiaren besoetan biltzea da, Jainko onaren errukiak gure bekatuaren zauriak goza diezazkigun. Usterik onenaz eta
errukian sinetsiz, jo dezagun Jainkoaren onginahira.
– Jesus Jauna, Aitaren erruki neurrigabea erakutsi diguzuna.
Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, gizon-emakumeok errukitara biltzen gaituzuna. Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Mariarengan errukizko Ama ona eman diguzuna. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko Jauna, garaia bete zenean,
zeure Semea bidali zenuen mundura Salbatzaile;
egizu, beronek argi dezala pazko-misterioaz
bizitza honetan erromes gabiltzanon zuganako bidea.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Jainkoak errukia du izena eta izana. Moisesi agertzen zaion Jainkoak, merezi gabeko maitasun bikaina eskaintzen dio herri bekatariari. Jainkoaren
leialtasunak ez du mugarik.
Ir 34, 4b-9
(Ik. liburuxka honetan, 97 orrialdea)

Aleluia
aurretik

Parabola asko dira ebanjelioetan Jainkoaren izaera erakusten dutenak. Pikondo agorraren parabola honen bidez, Jainkoaren pazientzia handia erakusten digu Jesusek. Intzentsua prantatu, Liburua jaso, zutitu eta aleluiaka
presta gaitezen errukiaren argazki bikain hau barru-barrutik jasotzeko.
Lk 13, 6-9
(Ik. liburuxka honetan, 98 orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Jainkoaren izena errukia da; horregatik jo dezakegu usterik onenaz Jainko maitearengana. Beraren errukitara bil ditzagun munduko gizon-emakumeon beharrak
eta nahiak. [Kanta dezagun usterik onenaz:
ENTZUN, JAUNA, GURE ESKARIAK.]
• Elizaren eta eliztar guztien alde: Jainko errukiorra sakonetik
ezagutu eta Jainko errukitsu hori eman dezagun ezagutzera gizartean.
• Munduko gizon-emakume guztien alde; batez ere, zokoratu errukarrien alde: Jainkoaren bihotz ona ezagutu eta beren ezinean uste ona senti eta bizi dezaten.
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• Beren bizitzan maitasuna ezagutu ez dutenen alde; tratu
txarrak eta bizikizun ilunak sufritu dituztenen alde: errukiaren Berri Onak barrua askatu diezaien eta gizatasun betearen poza senti dezaten.
• Garai batean erlijio-esperientzia era zapaltzailean bizi izan
zutenen alde eta Jainko gogorra ezagutu zutenen alde: Jesusi begiratzeak barrua libratu diezaien eta Jainkoaren benetako argazki errukizkoa jaso dezaten.
• Arantzazuko Amaren Bederatziurrenean aurkitzen garenon
alde: arantza artean bizi den Ama errukiorrak gure eguneroko arantzak senda ditzan eta errukiaren esperientzia pozgarria izan dezagun.
Entzun, Jaun errukior, gure eskariak. Izan ezazu behar tsuon erruki. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaun beraren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Zure errukia ospatzen dugun honetan
zure gogoko izan daitezela, Jauna,
aldarera ekarri ditugun emaitzak;
zure Semeak bere heriotzaz gure heriotza desegin zuen:
guk ere haren bizi hilezkorrean parte izan dezagula.
Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

Eukaristi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen
nonahi eta beti zuri eskerrak ematea,
Jauna, Aita guztiz santu,
Jainko ahalguztidun betiko horri,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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Zure Seme hau, mende guztiak baino lehen sortua,
gure aldi honetan Maria Birjinagandik jaio zen,
eta, Espiritu Santuaz gantzuturik,
grazi urtea iragarri zuen zure izenean:
nahigabetuentzat kontsolamendua,
giltzapetuentzat askatasuna
eta gizadi osoarentzat salbamena eta bakea.
Bera da, izan ere, egiazko berritasuna,
itxaropen guztien gainetik bere argiaz
mundu guztia betetzen duena.
Horregatik, santu eta aingeru guztiekin goresten zaitugu
beti eta beti abesten dizugula: Santu...

(Haurrekin Mezak - 2.a)

Bedeinkatua izan bedi Jesus,
txikien eta behartsuen adiskide izateko zuk bidalia.
Bera honetarako etorri zen:
guri erakusteko nola zu maitatu eta nola guk elkar maitatu.
Bera etorri zen, gizakien bihotzetik kentzeko
adiskide izatea galarazten duen gaizkia
eta zoriona kentzen digun gorrotoa.
Berak hitz eman digu,
Espiritu Santua beti gurekin izango dela,
zure biziaz bizi gaitezen.
Jainko gure Aita, bidal ezazu zure Espiritua,
ogi eta ardo hauek Jesus gure Jaunaren
gorputz eta 9 odol egin daitezen.
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Berak, hil bezperan,
zure maitasun neurrigabea erakutsi zigun;
bere ikasleekin mahaian zegoelarik, ogia hartu zuen,
eta otoitz bat egin, zu bedeinkatzeko
eta zuri eskerrak emateko;
zatitu zuen ogia eta haiei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE GORPUTZA DA-TA, ZUENTZAT EMANGO DENA.
Gero, kaliza ardoz betea harturik,
otoitz egin zuen zuri eskerrak emateko,
eta kaliza eskaini zien, esanez:
HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU, NIRE ODOLA DA,
ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
EGIZUE HAU NIRE OROIGARRI.

HAU DA sinesmenaren misterioa.
Hil eta piztu zarela, Jauna,
zu berriz etorri arte:
hau dugu, hau, Berri Ona!
Aita guztiz ona, gogoan ditugu orain
Jesus munduaren salbatzailearen heriotza eta piztuera.
Bera eman zitzaigun,
orain eskaintzen dizugun opari izateko,
eta gu zuregana eramateko.
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Entzun iezaguzu, Jainko Jauna,
eta emaguzu zure maitasun-Espiritua
mahai honetan parte dugun guztioi,
gero eta elkartuago bizi gaitezen zure Elizan,

Frantzisko, gure Aita Santuarekin,
Jose Ignazio, gure artzainarekin,
eta zure herriaren zerbitzari guztiekin.
Gogoan izan, Jauna, maite ditugunak,
baita maiteago izan behar genituzkeenak ere.
Gogoan izan gure hildakoak,
eta bizi honetatik bakean joan diren guztiak:
har itzazu maitasunez zeure etxean.
Bil gaitzazu gu ere egun batez zeure ondoan,
Jesusen Ama eta gure ama den Maria Birjinarekin,
beraren senar Jose santuarekin,
Asisko Frantzisko eta Klara santuekin,
zure erreinuan beti iraungo duen
egun pozgarria ospa dezagun.
Han, Jesu Kristo gure Jaunaren adiskide guztiek
beti goratuko zaituzte.
HONEN bitartez, honekin eta honengan,
zuri, Aita, Jaungoiko ahalguztidun horri,
Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.

Jaunartze
ondorengo
otoitza

Zure mahaian parte hartzeak santu egin gaitzala, Jauna,
eta egizu, herrialde guztiek,
Elizaren sakramentuen bidez, pozez onar dezatela
zure Seme bakarrak gurutzean lortu zuen salbamena.
Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
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Homilia

(Joan zen urtean ere Arantzazuko Amaren Bederatziurrenak errukiaren gaia erabili
zuen otoizgai eta gogoetagai. Aurten, Errukiaren Jubileu Urtea denez, berriro gai bera
daukagu esku artean. Baina, saiatuko gara alderdi desberdinak eskaintzen.
Hasteko, gogoan izan dezakegu aurtengo ikurritza: «Errukitsu Aita bezala».
Aitaren antzera errukitsu izateko baina, Jainko horren izaera ezagutu behar dugu esperientzia bizian. Esperientzia hori gabe, beste guztia azal hutsean geratuko litzaiguke.
«Jainkoaren izena errukia da» esaten dugu lehen egun honetan. Errukia aipatzean, beraz, Jainkoaren definizio betea ematen ari gara. Errukia ez da Jainkoaren ezaugarri bat besteen artean. Jainkoa definitzen duen errealitatea errukia da. Hona lehenengo
egunerako ideia batzuk edo gogoetarako haria).

JAINKOAK bere errukia erakutsi digulako, hitz egin dezakegu errukiaz.
Bestela ezin izango genuke Jainkoaren nortasuna ezagutu, gutxiago errukitsu bezala. Gizakiak, filosofiaren argiz, definizio asko eman ditu jainkotasunari buruz, baina denak gizakiaren mailako definizioak izan dira: Jainko
ahalguztiduna, dena dakiena, dena ikusten duena...
Baina gizakiak, berez, ezin izango zukeen sekula santan Jainkoa errukitsu bezala ezagutu. Ezta hala izan zitekeenik pentsatu ere. Eta askotan kristauok ere filosofiaren definizio horietan geratu izan gara eta, definizio horien arabera, moralaren eta legeen hesietan harrapatuta geratu izan gara.
Geure ideien jainkoa bizi dugu, txikia eta estua. Eta ondorioz, gure bizitza
ere oso kaskarra izan ohi da askotan.
Jainkoak bere definizioa Moisesi erregalatu dionean, ordea, lehenengo
irakurgaian ikusi dugun bezala, honela azaldu du: «Jauna! Jauna! Jainko bihozbera eta errukiorra, haserregaitza eta onginahiz eta leialtasunez betea!
Mila belaunalditaraino onginahiari eusten diona; gaiztakeria, errebeldia eta
bekatua barkatzen dituena». Itun Zaharreko ikuspegi legezkoa, egindako
bekatua ordaintzera behartzen zuena, gainditua gelditu da Jainkoaren
errukitan (ik. 1. irak.).
Hau entzunda gero, argi dago ezin gaitezkeela gelditu gure buruak uler
ditzakeen definizio txikietan. Jainkoa ez da guk uste genuen bezalakoa. Ez
da guk uste dugun bezalakoa. Jainkoaren bihotza errukiak agertu du. Errukia da Jainko honen izena.
Ebanjelioan Jesusek mila eratara erakutsi nahi izan digu, ikasi nahi izan
ez duguna: Jainkoaren izaera errukiorra dela. Oraintxe entzun dugun ebanjelio-atalean garbi ikusi dugu gure ikuspegien eta Jainkoarenaren arteko
desberdintasuna. Fruiturik ematen ez duen zuhaitza «normala» –gure ikuspegitik begiratuta– ebakitzea da, zuztarretik ateratzea. Baina Jesusen
Jainkoak badu pazientzia, ez guk merezi dugun neurriko pazientzia, baizik
bere bihotzetik sortzen zaion neurrikoa. Eta hori da errukia! (ik. Ebanj.).
Errukia merezi ez den maitasuna da, aurrena. Merezi ez dena eta, beraz, espero ezin daitekeena. Pentsatzen ere ausartuko ez ginatekeen maitasuna. Ondorioz, maitasun horrek gure eskemak apurtzen ditu, pazientziaz jokatzen du, merezi ez dugun pazientziaz. Jainkoaren bihotzak ez
du giza presarik.
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Salmoan kantatu duguna buruan eta bihotzean txertatua eraman behar
genuke, ez elizan otoitzean ari garenean bakarrik, baita eguneroko jardueretan ere, kalean edo nonahi: «Erruki hutsa dugu Jauna, errukia ta maitasuna».
Eta, beraz, Jesusen Berri Ona honetara biltzen da: Jainkoa errukiorra eta
errukitsua dela esan digu. Beraz, bere barruko bihozkadaz jokatzen duela,
eta ez gure egintzen neurri txikian.
Orain eta horretatik, nola irakur genitzake gertaerak, hutsuneak, gaixoaldiak, ezbeharrak..., gure bizitzan gertatzen zaizkigunak, Aitaren errukia egia
baldin bada? Horrek berritzen digu bizitza osoa. Horrek pozten gaitu geure
barruan. Gaur esan dezakegu pozik bizitzea errukiak ematen digula.
Mariak, errukiaren Amak, eramango gaitu Jeusen Berri Onera, erruki handira. Mariak atergabe sinetsi zuen Jainkoaren errukizko maitasunean. Eta gu
ere bizi-iturri horretara eramaten gaitu, bizi gaitezen.
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Errukitsu Aita bezala

Bigarren eguna
(Irailak 1 - Osteguna)
ERRUKIRIK GABEKO BIDEETAN
Meza
Jubileu Urterako Meza II
Irakurgaiak
Has 2, 7-9; 3, 1-7
51. salmoa
Lk 15, 11-24

(Ik. liburuxka honetan, 99. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 99. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 100. orrialdea)
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Sarrera
monizioa

«Errukitsu Aita bezala», aldarrikatzen digu Errukiaren Jubileu Urteko
ikurritzak, eta Jainkoa Aita errukitsua dela ikusi genuen Bederatziurreneko lehen egunean.
Baina, zer gertatzen zaigu Aitaren errukia alde batera utzi eta beste bideak hartzeko? Zergatik galdu gara eta galtzen gara errukirik gabeko
bideetan? Jainkoaren errukia harrigarria baldin bada, gure bide galduen misterioa ere harritzekoa da!
Gaur geure errealitatea bere egian aitortu eta onartu behar dugu.
Ulertzen zaila baldin bazaigu ere, askotan alde batera baztertu izan dugu Jainkoaren errukia, eta geure errezelo eta legekerietan babestu
izan gara. Eta geure bide horiek galera handian bizitzera eraman gaituzte. Zauri handiak sufritzen ditugu, era askotako zauriak. Ebanjelioko
seme galduaren errealitatea egia da guregan ere.
Arantzazuko Amak gida gaitzala ospakizun honetan eta eraman gaitzala geure bide galdutik errukiaren besoetara.

Agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Errukirik gabeko gure bideetan errukiz jaso gaituen Jainkoa, zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: errukiaz ari garela, ondo egingo dugu geure bideen galera aitiortuz hastea. Geure autonomi gosea erruki
gabeko bideetan ase nahi izan dugu, eta hartu ditugun
erabakiak ez dira zuzenak izan. Ospakizunaren atarian, eska dezagun apaltasunez bihotz berria, errukiaren bide berrietara itzultzeko gai izan gaitezen.
– Jesus Jauna, erruki handiz gure bide galduetan bilatu gaituzuna. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, gure bide galduen zauriak sendatu dizkiguzuna. Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Maria zeure Amari errukizko bihotza eman zeniona. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko Aita ona, zure Seme bakarraren bidez,
salbamenaren sendabidea
eta betiko biziaren dohaina eman dizkiguzu;
emaiezu Kristogan bizi berrira sortu diren guztiei
zure aginduak maitatu eta betetzeko grazia,
zure erreinura deitutako kristau-herria
fedean eta maitasunean bat eginik bizi dadin.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Adan eta Ebaren parabolak gure bidea erakusten digu. Ez zuten beren bizitzaren azken hitza Jainkoaren eskuetan utzi nahi izan, eta galdu egin ziren. Guri gertatzen zaigun gauza bera.
Has 2, 7-9; 3, 1-7 (Ik. liburuxka honetan, 99. orrialdea)

Aleluia
aurretik

Aita errukitsuaren parabolan seme gaztearen jokabidea ikusiko dugu orain. Libre izan nahi du eta okerreko bideak eta erabakiak hartu ditu. Zutitu eta entzun dezagun arretaz Ebanjelioko Hitza.
Lk 15, 11-24
(Ik. liburuxka honetan, 100. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Jainko errukitsuak geure bide galduetatik jasotzen gaitu, bizi gaitezen. Eska dezagun Jainkoarekin topo
egiteko bizipoza, bidea galdu duten guztientzat. [Usterik
onenaz dei egin dezagun:
ENTZUN, ARREN, JAUNA.]
• Era bateko edo besteko beharra sufritzen ari diren munduko gizon-emakumeen alde: Jesusek ekarri digun errukiaren Berri Ona guztiengana oparo iritsi dadin eta beti
maitatuak senti daitezen.
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• Gaixorik eta bakardadean sufritzen dutenen alde: errukiaren Berri Ona eramango dieten ebanjelizatzaile eta laguntzaileak izan ditzaten beren bidean.
• Hobe beharrez eta libre izan nahiz, gizatasun-bidea galdu
dutenen alde: Jesusek hots egin duen askatasuna irits dakien, eta errukiaren bide librea aurki dezaten.
• Beren etxea edo ondasunak galdu dituztenen alde; etsi duten guztien alde: gizatasun sanoa garatzeko behar duten
adina ondasun eta baliabide guztiek izan dezaten, esperantzan bizitzeko.
• Arantzazuko Amaren Bederatziurrena egiten ari garen guztion alde: askaturik, askatasunaren adierazle izan gaitezen;
errukitan besarkaturik, behartsuenak besarka ditzagun.
Jaso itzazu, Jauna, gure eskariak. Jaso gaitzazu geure bide
galduetatik eta gida gaitzazu askatasun-bidean. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza
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Begira, Jauna, guztion erospenerako
bere burua eman zuen zeure Kristoren aurpegiari;
eta egizu, beraren bidez,
eguzkialde batetik besteraino
goratua izan dadila zure izena nazioetan,
eta opari bat bera eskain dakizula mundu guztian.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen
nonahi eta beti zuri eskerrak ematea,
Jauna, Aita guztiz santu,
Jainko ahalguztidun betiko horri,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Beragan betetzen dira zure agintzariak,
argitzen du argiak ilunpea,
eraberrritzen da mundua
eta sorkari berri gertatzen da gizakia.
Berak gurutzean behin betiko egindako
bere buruaren oparia eskainiz
gorputz batean biltzen ditu
mundu zabalean sakabanaturik zebiltzan zure seme-alabak;
eta, senide askoren artean lehenseme bezala
aintzan goratua izanik,
beregana erakartzen ditu guztiak.
Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean,
goresten zaitugu, Jauna, poz betean kantari: Santu...

(Baketzearen Lehenengoa)

Jainko Jauna, munduaren hasieratik,
gizakiari on zaiona ematen diozu,
santu izan dadin, zu santu zaren bezala.
Ikus, arren, hemen bildua dagoen zure herria,
eta isuri Espiritu Santuaren indarra,
eskaintza hauek Jesu Kristo zure Seme maitearen
gorputz eta 9 odol izan daitezen,
harengan baikara zure seme-alaba.
Galduak ginelarik
eta zuregana ezin hurbildu ginenean,
azkeneraino maite izan gaituzu;
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bera bakarrik zuzena den zure Semeak,
gure eskuetara eman zuen bere burua
eta gurutziltzatua izan zen.
Baina, bere besoak zeru-lurren artean zabalduz
zure elkargoaren betiko ezaugarria eman baino lehen,
bere ikasleekin Pazkoa ospatu nahi izan zuen.
Haiekin mahaian zegoelarik,
ogia hartu eta, zuri eskerrak emanez,
bedeinkatu zuen,
zatitu eta eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE GORPUTZA DA-ETA,
ZUENTZAT EMANGO DENA.
Afal ondoan, berdin,
gurutzean isuriko zuen odolaz
gauza guztiak berekin baketuko zituela jakinik,
hartu zuen kaliza ardoz betea
eta, berriz ere eskerrak emanez,
bere adiskideei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE ODOLAREN KALIZA DA-ETA,
ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
EGIZUE HAU NIRE OROIGARRI.
HAU DA sinesmenaren misterioa!
Ogi-ardo hauek hartzean,
zure heriotza dugu aitortzen,
zu, Jauna, etorri artean.
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Horregatik, Jauna, Jesu Kristo gure Pazkoa
eta gure behin betiko bakea gogoratuz,
beraren heriotza eta hilen artetik piztea ospatzen ditugula,
eta haren azken etorrerako egun pozgarria
itxaroten dugula,
eskaintzen dizugu zuri, Jainko zuzen eta leial horri,
gizon-emakumeak zurekin baketzen dituen oparia.
Aita guztiz ona,
begi onez begira zeuregana erakartzen dituzunei,
eta emaiezu Kristoren opari bakarrean parte izatea,
Espirituaren indarrez denak batean
zure Semearen gorputz izan daitezen,
harengan kenduak izan baitira bereizkuntza guztiak.
Egizu, gu guztiok gogo-bihotzez
bat izan gaitezela elkarrekin,
Frantzisko gure Aita Santuarekin
eta Jose Ignazio gure artzainarekin.
Emaguzu zure erreinuaren etorrera prestatzeko indarra,
zure ondoan agertuko garen ordura arte;
han santu aurkituko gara, zeruko santuekin,
Maria Birjina dohatsuarekin,
beraren senar Jose santuarekin
eta apostoluekin,
Asisko Frantzisko eta Klara santuekin
eta zure errukiaren esku uzten ditugun
hildako gure senideekin.
Orduan, izate berri eginik,
azkenean bekatutik eta heriotzatik askatuta,
beti bizi den Kristoren esker ona abestuko dizugu.
HONEN bitartez, honekin, eta honengan,
zuri, Aita Jaungoiko ahalguztidun horri,
Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldietan. Amen.
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Jaunartze
ondorengo
otoitza

Egin dezagun otoitz.
Zeruko ogiz indarberriturik eskatzen dizugu, Jauna:
Ebanjelioari loturik iraun dezagula,
gizarte-bizitzan legami bizigarri
eta salbamenaren zerbitzari izan gaitezen.
Errege bizi baita.

Homilia

(Atzo Jainkoaren izena jakin genuen, errukia du izena. Eta gaur, egia horren aurrean,
gure bideak begiratzen ditugu: non gabiltza?, zeren bila?, zer erabaki hartuta? Gure bideei buruzko epai morala alde batera utzita, barrutik aitortu behar dugu, ez dugula
asmatu, ez dugula espero genuen askatasun-bidea aurkitu. Aitarenak utzi genituen,
autonomia-goseak eraginda. Baina hartu ditugun erabakiak ez dira izan zuzenak.
Adan eta Ebak bezala, guk ere Jainkoari azken hitza lapurtu nahi izan diogu, eta galerak hartu digu gaina. Errukirik gabeko bideetan galdu gara).

BIGARREN egunak geure bideei begira jarri gaitu. Eta geure bideei begiratzen diegunean, epai moralaren arabera begiratzeko ohitura daukagu.
Hobe dugu, oraingoz, zer bilatzen dugun begiratzea. Libreak izan nahi
dugu, autonomoak; eta hori lortzeko, Aitarekiko harremana eten egin dugu.
«Urrutiko herrialdeetara» joan gara. Eta libre izatea espero bagenuen, gertatu dena besterik izan da.
Autonomia-gosea gizakiari dagokion gosea da. Libre izan nahi dugu,
baina gure askatasunaren bila zer pauso eman ditugu? Autonomiaren bila
genbiltzala, zergatik galdu dugu gizatasunaren poza? Bistakoa da hartu ditugun erabakiak ez direla izan zuzenak. Asmoa ona izan arren, bidea erratu
dugu.
Lehenengo irakurgaiak Adanen eta Ebaren adibidea jarri digu. Kontakizun sinboliko honek giza esperientziaren norabideak biltzen ditu. Jainkoak
adierazi die zein den libre izateko bidea: azken hitzaren zuhaitzetik ez dute
jan behar. Azken hitza Jainkoari utzi behar diote. Baina betikoa, gizakiak
bere buruaren jabe izan nahi du eta ez dio Jainkoari Jainko izaten utzi. Eta
ondorioak hor daude: paradisua galdu, gizatasun sanoaren bideak galdu,
libre izan ordez, morrontza ilunetan erori... (Ik. 1. irak.).
Ebanjelioko seme gaztearena ere gauza bera da. Semeak libre izan nahirik, aita hiltzen du (ondarea kentzen baitio). Eta «urrutira» joaten da. Aurreko
lokarri guztiak etenda uzten ditu. Baina erabaki okerrak hartzen ditu eta
«ondasunak alferrik galtzen ditu». Bere izaera eta bere bizitza alferrik galtzen
du. Libre izatea lortu ordez, sekulako hondamendia datorkio gainera. Eta
semea zena, morrontza lotsagarrietan erortzen da. Duintasunik gabe, bere
bizitza non oinarriturik ez duela, aitarik gabe. Eta hor hasten da, hondoa jo
duenean, bere egia aurkitzen. (Ik. Ebanj.).
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Guk ere libreak izan nahi dugu, eta ondo egiten dugu hala izan nahi izatea. Baina, zer bide hartu ditugu, eta zer ondorio lortu? Neure bizitzaren
jabe izan nahi al dut? Nola eta non lortzen da askatasuna, autonomia? Seme gazte galdu honengan ez al dut neure bizitza ikusten? Eta zer zauri utzi
dizkit nire askatasun-erabakiak? Eta zer egin dut, zer egiten dut, nire zauriekin? Seme galdu hau bezala, neure barrura sartuta, jabetu al naiz aita falta
dudala, etxeko berotasuna falta dudala, aitaren altzoan daukadala benetan
libre izateko aukera onena...
Maitasunaren faltan, dena erortzen da gure bizitzan. Ez dakigu maitasunik gabe libre izaten, poza sortzen. Eta Jainkoari azken hitza kentzen diogunean, geure bizitza galera-bidean jartzen dugu. Bederatziurreneko bigarren egun honek ge barruko egiara eraman behar gintuzke, non gabil-tzan
eta nola gabiltzan bagiratzeko.
Mariak erakutsi zigun ederki asko nola izan daitekeen libre. Jainkoaren
nahia egitea onartu zuen berak. Ez dugu maistra txarra bera!
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ARANTZAZUKO
ANDRE MARIAREN
BEDERATZIURRENA

2016

Errukitsu Aita bezala

Hirugarren eguna
(Irailak 2 - Ostirala)

ERRUKIA EZ DA IRABAZTEN
Meza
Maria, errukizko Erregina eta Ama
Irakurgaiak
Si 35, 12-14.16-18
34. salmoa
Lk 18, 9-14

(Ik. liburuxka honetan, 101. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 101. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 102. orrialdea)
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Sarrerako Arantzazuko Andre Mariaren Bederatziurreneko hirugarren eguna dumonizioa gu gaurkoa. Eta Bederatziurreneko eskaintza betea errukiaren Berri O-

na dugu. Eskaintza ederra.
Atzo, errukirik gabeko bideetan ikusi genuen Aita errukitsuaren seme
gaztea. Bere buruaren jabe izan nahi eta ezinaren morrontza ilunean
kateatua. Ez zuen libre izaten asmatu. Gaur seme zaharrenari begiratuko diogu. Hau etxean gelditu da, baina ez du bere aitaren maitasuna
ulertu. Errukia ez da irabazten, esango dugu gaur. Errukia merezi gabeko dohaina da beti.
Gure kristau-bizitzan zein bidetan gabiltzan galdetu behar genuke. Askotan sentitu izan dugu geure portaera zuzenari zor zaiola maitasuna.
Zintzoak izan bai, baina ez dugu Aitaren maitasuna pozez gozatu. Merezimenduen zintzotasun tristean bizi izan gara. Gaurko ospakizunak
eramango al gaitu Aitaren besoetara, gozatzeko.
Mariak lagun diezagula ospakizun honetan.
Ekin diezaiogun sarrerako kantuari.
Agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Merezi gabeko maitasuna eman digun Aita onaren bakea
zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: egia da ez dugula sinetsi Jainko Aitak merezi
gabe, doan, maitatu gaituela. Ez dugu sinetsi sinesmenaren salbazio-egintzan. Eta geure egintza onen ustezko
merezimenduek itsutu egin gaituzte. Jainko onaren besoetara jo behar dugu esker onez eta sinesmenez. Barkazioa
eskatuz abiatu behar dugu ospakizun honetan.
– Jesus Jauna, guk merezi ez dugun Berri Ona doan eman diguzuna. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, esker onez eta dohaina aitortuz bizitzeko Espiritua eman diguzuna. Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Ama Mariaren eredutan, dohaina kantatzen
eta eskertzen erakutsi diguzuna. Erruki, Jauna.

30

Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Muga gabeko errukia duzun Jainkoa,
egizu, Maria Birjina, errukizko Amaren laguntzaz,
zure nahia ezagutu dezagula lurrean,
zeruan zure aintza iristeko.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
Jainkoak apalaren aitortza estimatzen du. Ezin daiteke opariez erosi Jainirakurgaia. koaren onarpena. Jainkoak bere dohainez esker onaren sentimendua eraOharpena gin nahi du guregan.
Si 35, 12-14.16-18 (Ik. liburuxka honetan, 101. orrialdea)
Alleluia
aurretik

Eman zaion erruki merezi gabea aitortzen duen behartsua salbatzen du
Jainkoak. Bere buruari begira bizi dena, bere harrokeriak itsutzen du. Berri
Onaren Jaunari harrera egin diezaiogun. Intzentsuz, gorespenez, zutik, jar
gaitezen prest Jesusen Berri Ona entzuteko!
Lk 18, 9-14
(Ik. liburuxka honetan, 102. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok, apal eta behartsu prantatu behar dugu Jaunaren aurrean. Merezi gabeko maitasuna eskatu behar dugu
barru-barrutik. Eska dezagun gizon-emakumeentzat
erruki askatzailea [Kanta dezagun:
GURE OTOITZA ENTZUN, JAUNA.]
• Elizaren alde eta fededun guztien alde: apal eta esker onez
bizi daitezen, eman zaien fedearen dohaina atergabe estimatuz.
• Munduko behartsu guztien alde; etsita bizi direnen alde:
Jainkoak bereziki maite dituela ohartu daitezen, eta esker
onez mundu berri baten lana burutu dezaten.
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• Bidean erorita dauden guztien alde, gure gaixoen alde: beren bide zailean, esku adiskide bat aurki dezaten, erorialditik altxatzeko.
• Munduko herri guztien alde; gerran eta gatazkan bizi direnen alde bereziki: errukiaren eta adiskidetasunaren begiradaz mundu berri bat eraiki dezagun.
• Hemen (edo irratiz), Amaren inguruan elkartuta gaudenon
alde, gure senide eta adiskideen alde: apal izan gaitezen,
Maria bezala, Jainkoaren dohain ederra atergabe kantatuz.
Aita ona, zure dohaina izan da gure bizitzan Berri Ona jaso
eta gozatzea. Egizu, Aita, beti apaltasunez gorets zaitzagula. Eta eman diguzun dohaina esker onez zabal dezagula. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Hartu, Jauna, zure herriaren dohainok
eta, Maria Birjina errukizko Amatzat ohoratzen dugunoi,
emaguzu geure senideekin errukitsu izatea,
zure errukia iritsi dezagun.
Jesu Kristo gure Jaunaren.

Eukaristi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen,
nonahi eta beti Zuri eskerrak ematea,
Aita guztiz santua,
eta zure handitasuna gorestea
Maria Birjina dohatsuaren oroipena egitean.

32

Bera da errukizko Erregina:
zure errukia beste inork ez bezala ezagutu ondoren,
berarengana biltzen direnak maitez onartzen ditu
eta deitzen diotenak entzuten.
Bera da errukizko Ama:
beti prest dago bere seme-alaben eskariak entzuteko,
haientzat onginahia eskatu
eta bekatuen barkamena lortzeko.
Bera da jainko-maitasunaren zabaltzailea:
bere Semeari atergabe guretzat otoitz egiten ari da,
haren graziak gure beharra aberastu dezan
eta haren indarrak gure ahultasuna indartu.
Beronen bitartez,
aingeru eta goi-aingeruek
gurtzen zaituzte beti,
zure aurrean pozez elkarturik.
Haien gorespenekin utziguzu, arren,
bat egin dezagula guk ere
zure gorespena kantatzeko: Santu...

(3. Eukaristi Otoitza)

Santu zara, bai, Jauna,
eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez
eta Espiritu Santuaren indarrez,
zuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen,
eta zu ari zara beti eta beti zure herria biltzen,
eguzki alde batetik besteraino
opari garbia eskain dakizun.
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Apalik, beraz, Jauna, eskatzen dizugu:
santu egin ditzazula, zure Espirituaren indarrez,
oparitarako ekarri ditugun ogi eta ardo hauek,
zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren
gorputz eta 9 odol izan daitezen,
misterio hauek
berak esanda egiten ditugunez gero.
Berak, saldua izan zen gau hartan,
ogia hartu eta, zuri eskerrak emanez,
bedeinkatu zuen,
zatitu eta bere ikasleei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE GORPUTZA DA-ETA,
ZUENTZAT EMANGO DENA.
Afal ondoan, berdin, kaliza harturik,
zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen
eta bere ikasleei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE ODOLAREN KALIZA DA-ETA,
ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
EGIZUE HAU NIRE OROIGARRI.
HAU DA sinesmenaren misterioa.
Zure gurutze ta piztueraz
munduaren salbatzaile zarena,
salba gaitzazu, Jesus Jauna.
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Horregatik, Jauna, guk,
zure Semearen nekaldi salbagarria
eta hilen artetik piztea
eta zeruratze miragarria gogoratuz,

haren azken etorrera itxaroten dugula,
zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu
opari bizi eta santu hau.
Begira, Jauna, zure Elizaren eskaintza honi:
ikus eskaintza honetan
zurekin baketu gaituen Jesu Kristoren oparia;
iguzu, Jauna, zure Semearen gorputz-odolak
hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik,
Jesu Kristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela.
Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari,
zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun:
lehenengo, Andre Maria, Jaungoikoaren Ama beti Birjinarekin,
beraren senar Jose santuarekin,
zure apostolu eta martiri dohatsuekin,
Asisko Frantzisko eta Klara santuekin eta santu guztiekin;
badakigu, hauen bitartez
zure laguntza izango dugula nonahi eta beti.
Gu Zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi, Jauna,
mundu guztiarentzat bake eta salbamen.
Mundu honetako ibilaldian,
sinesmenez eta maitasunez bete ezazu zure Eliza:
zure zerbitzari Frantzisko gure Aita Santua,
Jose Ignazio gure artzaina,
beste artzain eta apaiz guztiak
eta zeurea duzun herri osoa.
Entzun, bihotz onez,
zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak.
Aita guztiz ona, ekarri zuregana
mundu zabalean banaturik dabiltzan zure seme-alabak.
Hildako gure senideak,
eta mundu honetatik zurekin adiskide joan diren guztiak,
har itzazu, bihotz onez, zure zeruan;
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guk ere sinesten dugu
zure aintzaren zorion betea izango dugula
betiko, haiekin batean.
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez:
Beronen eskuz ematen dizkiozu
ondasun guztiak munduari.
HONEN BITARTEZ, honekin eta honengan,
zuri, Aita Jaungoiko ahalguztidun horri,
Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia
gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.

Jaunartze
ondorengo
otoitza

Egin dezagun otoitz.
Eukaristia honekin janariturik,
eskatzen dizugu, Jauna,
hots egin dezagula beti zure errukia
Maria Birjina dohatsuarekin batera,
eta senti dezagula beraren babesa,
bekatarien errukizko Erregina
eta behartsuen Ama errukiorra
deitzen diogun ezkero.
Jesu Kristo.

Homilia

(Atzo seme gaztea ikusi genuen, autonomia-ahalegina burutzen. Etxetik alde
egin, aita utzi eta bere kabuz nahi izan zuen bere askatasuna garatu. Baina,
ikusi genuenez, erabaki okerrak hartu zituen, eta bizia hondatu. Gaur beste
semeari begiratzen diogu. Honek beste bidea hartu du: etxean gelditu da, aitaren esaneko izan, eta merituak irabazi ditu. Eta horrexek hondatu dio festa:
aitaren maitasuna «irabazi» egin du eta esijitu egiten du. Ez du aitaren maitasuna ulertu. Ez du ikusi Errukia ez dela irabazten. Gogoeta oso garrantzizkoa da, jaso izan dugun hezierak bide honetatik eraman baikaitu askotan.
Gure on eta zintzo izatea bihur dakiguke maitasuna ulertzeko eragozpen).
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GAUR ERE kontuan hartu behar duguna ez da portaerarekiko epai morala
egitea. Autonomi nahiari bidea bilatzea da inportantea. Seme gazteak gaizki jokatu du, ez du asmatu, baina bere hondamendia etxera itzultzeko bide
bihurtu zaio. Orain badaki ondo asko maitasuna dela autonomi aukera bikaina eta bakarra.
Seme zaharrenak beste bidea hartu du: legearena, menpetasunarena,
zintzoa izatearena. Eta seme honengan biltzen da judu herriaren drama ikaragarria: legea betetzea Jainkoarekin topo egiteko ezintasun bihurtu zaio.
Legeak ez dio sinesten utzi. San Pauloren idazkietan eta abarretan hainbeste
aldiz zehazten den tragedia da: judu herriak ez du Mesias ezagutu.
Siraken liburutik entzun dugun zatiak ederki erakutsi digu Jainkoak zer
nahi duen eta zer estimatzen duen. Jainkoa ez dago erosterik ez opariez, ez
legeez, ez portaeraz. Jainkoak estimatzen duena da gure pobrezia, bihotza
berari irekitzera garamatzan pobrezia. Eta egin dezakegun txarrena da gure
portaera aberastasun bezala hartzea, Jainkoa zordun bihurtuz. Ikaratzekoa
da hau esatea, baina esan behar da: on izateak hondatu digu bizia eta lapurtu Jainkoa (Ik. 1. irak.).
Fariseuaren eta publikanoaren parabolan ederki margotuak dauzkagu bi
posturak: fariseua Jainkoaren aurrean tente prantatu da, legeak ematen
dion zintzotasuna eskubide bezala aurkeztu du. Dena da «ni»: nik bete dut
legea, nik eman ditut eman beharrekoak, ni ez naiz beste hau bezalakoa...
beti «ni». Publikanoa, berriz, zuka: izan «zuk» erruki. Eta alde guztia horretantxe biltzen da: bat bere buruari begira bizi da, besteak Jainkoari begiratzen dion bitartean. Batek eskubidea dauka eta ez du maitasun debaldekoa
ulertu; besteak, berriz, ez du merezi, baina maitasuna ulertzea eman zaio
doan (Ik. Ebanj.).
«Bigarrena, pobrea, da zintzotua». Jainkoak horri eman dio maitasuna
ulertzea, Jainkoak sortu nahi duena esker ona baita. Eta esker ona, maitasuna merezi gabe jaso duenak bakarrik erakusten du.
Portaera morala azpimarratu izan zaigu garai batean. Zintzo izatea,
legea betetzea, bekaturik ez egitea... hori zen lege-neurria. Eta gehiegitan
gure portaera eskubide bihurtu dugu Jainkoaren aurrean. Eta poza galdu
dugu, poza esker onetik bakarrik baitator, ez gure jokalegetik. Moralismoak
gure kristauengan egin duen kaltea neurtzea oso zaila da. Zenbat kontzientzia torturatu izan den. Nola manipulatu izan den onenen kontzientzia.
Tortura horretatik, askok eta askok ihes egin nahi izan dute.
Guk, oraindik Elizan gaudenok, ulertu al dugu zer den erabakitzailea
gure kristau-bizitzan? Errukia merezi gabea dela beti. Ez dagoela Jainkoaren ontasuna erosterik. Hori ulertzen ez dugun bitartean, gure portaera
«zintzoak» ez digu pozik emango.
Mariak errukia kantatu zuen Magnificat abestian. Apal eta ezerez azaldu
zen Jainkoaren aurrean. Guri ere horixe dagokigu, behartsu prantatu Jainko
errukiorraren aurrean. Mariak Magnificat abestia jarriko al digu bihotzean
eta ahoan! Errukia eman egin zaigu, ez daukagu erosi beharrik!
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Hasierako
monizioa

Bederatziurreneko laugarren egunak errukiaren iturrira gakartza gaur
ere, errukia gure bila atera den Jainko onarengan hasten baita.
Aurreko bi egunetan ikusi ditugu, autonomia-beharrez bi semeek
egindako ahaleginak. Biak okerrak eta biak emaitza txarrekoak. Gaur, bi
semeen bidera ateratzen ikusi behar dugu aita. Hala esango dugu: Errukiak bilatzen gaitu. Seme gaztearen bidera atera zen presaka eta
errukitan besarkatu zuen. Festara sartu nahi ez zuen seme zaharrenaren bila ere atera zen, sar zedila eskatuz. Jainkoaren errukiak horrela jokatzen du, beti gure bila, beti gure bidean, beti besarkada eskaintzen.
Guk Jainkoa bilatzen dugula uste dugunean, bera da gure bila atera
zaiguna.
Ama Mariaren bidera ere Jainkoa atera zen. Eta Mariak bere atea ireki
zion errukiari. Berak sartuko gaitu errukiaren festara. Gure Amak eramango gaitu errukiaren iturri agortezinera.
Sartu gaitezen Eukaristiaren misterio ederrean eta jo dezagun errukiaren iturburura. Kanta dezagun pozik.

Agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Bere errukiz gure bila bidera atera zaigun Jainko onaren
besarkada, zuekin.

Damu
otoitza

Senideok: Eukaristiaren hasieran gauza batez ohartu behar dugu, Jainkoa bila datorkigula beti. Guri dagokiguna
da harrera egitea, atea irekitzea. Eukaristiaren hasieran
utz diezaiogun errrukiari gure bihotzera sartzen, berri gaitzan. Errukitan beratutako bihotza behar dugu. Ospakizunari hasiera emateko, eska dezagun, bai, bihotz berria.
– Jesus Jauna, gure bidera gure bila etorri zarena. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, atergabe Aitarengana eramaten gaituzuna.
Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Maria errukiaren hartzaile eta testigu egin zenuena. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko Jauna, zure errukiak ez du mugarik
eta zure on izatea azkengabeko altxorra dugu;
handitu ezazu zuri sagaratua dagoen herriaren sinesmena,
gero eta hobeto uler dezan gu sortzean
erabili duzun maitasunaren ondasuna,
erosi gaituen Odolaren eta birsortu gaituen
Espirituaren ondasun ordainezina.
Zure Seme Jesu Kristo...

Lehen
irakurg.
Oharpena

Oseas profetaren hitz hauetan ederki azaltzen zaigu Jainkoa dela bidera
ateratzen zaiguna, gu liluratu eta beregana biltzeko. Jainkoaren maitasunaren indarra handia da, ederra da.
Os 2, 16-20
(Ik. liburuxka honetan, 102. orrialdea)

Alleluia
aurretik

Esaten ari gara Jainkoa atera zaigula bidera gure bila. Jesusen parabola
honek horixe argitzen digu, artzain on bezala ardi galduaren bila ateratzen ikusten baitugu. Zutitu eta bihotz zabalez entzun ditzagun Ebanjelioko hitzok!
Lk 15, 1-7
(Ik. liburuxka honetan, 103. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Jainkoa bila atera zaigu bidera eta horregatik
uste onez hurbil gaitezke beragana. Gure otoitzak gogoan har bitza munduko behartsuak; batez ere, nora jo ez
dakitela beharrean daudenak. [Kanta dezagun:
ENTZUN, JAUNA, ESKATZEN DIZUGU.]
• Eliztar fededun bakoitzaren alde: ekimena Jainkoarena dela
oharturik, beti esker onez bizi daitezen, Jainkoari sinesmenez erantzunez.
• Bidea galdu duten guztien alde; gure gazteen alde: beren
giza bidean eta kristau-bidean, Jainkoarekin topo egin dezaten eta beren barrua Jaunari ireki diezaioten.
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• Munduko herri guztien alde; gerran edo miserian aurrera
egin ezinik dabiltzan herrien alde: Jaunaren errukiak duintasunera altxatu ditzan, gizaki guztien artean elkartasuna
piztuz.
• Jainkoaren errukia ezagutu ez dutelako, sinesmenaren bideak baztertu dituztenen alde: Jainkoa maitasunez bila
daukatela oharturik, harengana itzul daitezen.
• Amaren Bederatziurrenean hemen [edo irratiz] bildu garenon alde: geure burua eta eguneroko bizitza txikia estimatu ditzagun, Jainkoak maite gaituela jakinik.
Jauna, zuk aurrea hartu diguzu zeure maitasunez eta gure bila atera zatzaizkigu bidera. Emaguzu, gure bihotzak
zabal irekiz, zurekin bat egiteko grazia. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Onginahizko Jainkoa, onar itzazu gure eskaintzak
eta egin itzazu salbamenaren sakramentu,
zure Semearen heriotz-piztueraren oroigarri,
opari honen eraginak
eta gure uste ona Kristorengan dugula,
betiko bizitzara iritsi gaitezen.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen
Zuri eskerrak ematea
eta bedeinkapen eta alabantzazko
gorazarrea eskaintzea,
Jainko ahalguztidun betiko horri,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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Berak, munduaren pozbide izateko,
Maria Birjinaren sabel garbian
pozez sortu nahi izan zuen.
Maria, Semearen gurutze ondoan
samin ikaragarriak sufritu ondoren,
zuk poztu zenuen piztueraren itxaropenaz.
Apostoluekin otoitzean ari zela,
sutsu eskatu zuen eta konfiantzaz itxaron
pozaren eta bakearen Espiritua.
Eta orain, zerura jasoa dagoelarik,
ama-maitasunez pozten ditu
fedez dei egiten dioten guztiak,
Jaunaren egun argitsua piztu bitartean.
Horregatik, aingeru eta santu guztiekin,
zure aintza goresten dugu, kantatuz: Santu...

(Baketzeari buruz 2.a)

Diren guztien Jainkoa, eskerrak zuri,
mundu honetara zure izenean etorri den
Jesu Kristo zure Semearengatik.
Bera da gizon-emakumeak salbatzen dituen Hitza,
bekatariei luzatzen diezun eskua,
zure bakea dakarkigun bidea.
Jainko gure Aita, zuregandik urrun ginelarik,
berriz zuregana ekarri gaituzu,
zure Semearen bitartez.
Bera heriotzara eraman duzu,
gu zuregana itzul gaitezen eta elkar maita dezagun.
Orain, beraz, Kristok ekarri digun
baketzea ospatzen dugula,
otoitz egiten dizugu:
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santu egitzazu dohain hauek zure Espiritua isuriz,
zure Semeak esan diguna betetzen dugunez gero.
Berak, gu salbatzeko bere bizia ematerakoan,
mahaian zegoela,
bere eskuetan ogia hartu,
eta, zuri eskerrak emanez,
zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE GORPUTZA DA-ETA,
ZUENTZAT EMANGO DENA.
Berdin arratsalde hartan bertan, hartu zuen kaliza,
eta zure errukiarengatik eskerrak emanez,
bere ikasleei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE ODOLAREN KALIZA DA-ETA,
ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
EGIZUE HAU NIRE OROIGARRI.
HAU DA sinesmenaren misterioa!
Hil eta piztu zarela, Jauna, zu berriz etorri arte:
hau dugu, hau Berri Ona!
Jainko gure Jauna,
zure Semeak bere maitasunaren oroigarria utzi zigun;
haren heriotza eta piztuera gogoratuz,
berak eman zigun oparia eskaintzen dizugu,
baketze osoaren oparia.
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Aita guztiz santua,
onar gaitzazu, arren, zure Semearekin batean,
eta emaguzu mahai honetan haren Espiritua:
ken ditzala bereizten gaituzten gauza guztiak,
ezar gaitzala egiazko batasunean,
Frantzisko gure Aita Santuarekin,
Jose Ignazio gure artzainarekin,
beste artzain guztiekin eta zure herri osoarekin.
Egizu, arren, zure Eliza mundu honetan
batasunaren ezaugarri eta zure bakearen zerbitzari.
Eta gu, Maria Birjina, Jainkoaren Ama dohatsuarekin,
beraren senar Jose santuarekin,
Asisko Frantzisko eta Klara santuekin
eta santu guztiekin batean
zure Semearen mahai honetan bildu gaituzun bezala,
ekar itzazu gizon-emakume guztiak ere,
edozein herri, leinu eta hizkuntzatakoak,
zure erreinuko mahaira.
Orduan, bai, goretsiko dugu batasunaren betea
eta betiereko bakea,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
HONEN BITARTEZ, honekin, eta honengan,
zuri, Aita Jaungoiko ahalguztidun horri,
Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia
gizaldi eta gizaldietan. Amen.

Jaunartze
ondorengo
otoitza

Jainko errukiorra,
emaguzu, zure Semearen Gorputz-Odolez janariturik,
errukiaren iturrian sinesmenez edatea
eta gure senideekin gero eta errukitsuago izatea.
Jesu Kristo.
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Homilia

(Errukiak bilatzen gaitu, esaten ari gara gaur. Galbidearen ahaleginak ezagutu ditugu, baita beren kalteak ere. Ez ihesbidetik eta ez lege-bidetik ez dugu lortu geure
gizatasunari bere bokazioa garatzea. Baina, gaur berri on eta pozgarria datorkigu,
Jainkoa gure bila dabilela. Gu bere bila abiatu baino lehen, berak hartu du gure biodera ateratzeko ekimena. Benetan, horretan ikusten da egiazko maitasunaren neurria. Jainkoak maitatu gaitu aurrena eta maitasun horretan gure bide guztiak irekita
utzi dizkigu. Ederra da maitasunaren alderdi hau aipatu eta nabarmentzea, errukiaz
ari garela).

Pertsona bakoitzak egiten du bere ahalegina libre izateko edo bere autonomia lortu aldera. Aurreko egunetan ikusi dugunez, seme gazteak etxetik
alde egitea erabaki zuen, ustez bere onerako; seme zaharrenak, berriz,
etxean gelditzea. Ez zuten asmatu ez batak ez besteak, aitaren maitasuna
ez zutelako ezagutu, eta maitasunaren faltan, dena erortzen da, dena galtzen da.
Askotan bi seme hauen jokamoldeari eskaini izan zaio axola –seme gazteenarenari bereziki–. Eta parabolaren izena bera –azken aldian aldatu bada ere– «seme galduaren parabola» izan da luzaroan. Baina bada beste protagonista askoz inportanteagoa eta parabola osoa biltzen dunea, «aita».
Aitak nola jokatzen duen bi seme hauekin, hor jarri beharko genuke ardura
eta axola gehiena.
Harrigarria gertatzen da parabolak esaten duen hori, semea ikusi zueneko, aita lasterka joan zitzaiola bidera. Zenbat denbora ote zeraman aitak
sufritzen, bere semearen ausentzia mingarria sufritzen. Ezin bihotzari eutsi.
Eta gauza bat dago argi: semea etxera itzultzen bada, aitaren maitasunak
erakarrita itzultzen dela. Aitaren maitasunak erakarri du, berriro ere maitasunaren besoetara itzultzera, han bere nortasunaren auronomia garatu
ahal izateko.
Giro honetan aztertu daiteke gaur entzun dugun ebanjelioa, ardi galduaren parabola. Jainkoa horrelakoa da, seme-alaben bila dabilena, batez
ere bere seme edo alaba galduaren bila. Hura berreskuratzearen pozak ez
du neurririk aitaren bihotzean (ik. ebanj.).
Baina, askotan oharkabean pasa izan zaigu, beste detailea, seme zaharrenaren bila ere ateratzen dela aita. Seme zaharrenak ez zuen festara sartu
nahi; aitak, aterata, erreguka ekiten dio sar dadin. Aitaren poza bere semeak
festan ikustea baita.
Jesusen Jainkoa honelakoa da, errukitan bere seme-alaben poza nahi
duena. Jainkoa lasterka atera da guregana etortzeko, gu besarkatzeko. Bere
Semea mundura bidlai zuenean, gure bila atera zen, gu gabe ez dakielako
bizitzen. Jainkoak ezin du ongi eraman gure galera eta gure bideen gezurra.
Bere maitasunaren festan ikusi nahi gaitu.
Hori bai, Jainkoak ez gaitu bere bidera derrigorrez «behartzen». Jainkoak
ez gaitu gaizki egindako aukeragatik zigortzen. Geuk zigortzen dugu geure
burua, bide galduetan murgiltzen garenean, edo legearen morrontzan kateatzen garenean. Jainkoak «erakarri» egiten gaitu, «liluratu». Jainkoak liluratu-
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takoen taldea da kristauena. Berak eraman gaitu elkarrizketarako bakardadera. Eta han, intimitate gozoan, bihotza liluratu digu. Sarri ideologizatu egiten
dugu geure sinesmen-aukera. Teologia baten edo bestearen borrokan ibili
ohi gara, ikuspegi baten edo bestearen tirabiran. Kontua ez da, baina, ideiena
edo teologiena. Kontua, bihotza liluratzen dizun Jainkoaren maitasunarena
da (ik. 1. irak.)
Esker ona dario kristau fededunari. Esker ona Jainkoak bere errukitan bilatu duelako. Esker ona, merezi gabeko maitasunez etxera erakarri duelako.
Esker ona, maitasunaren liluraz bihotza harrapatu diolako.
Maria ere Jainkoak liluratutako emakumea da. Bestela, nola eman behar
zion baietza osoa? Mariak bere eskutik eramango gaitu etxerako bidean,
Jainkoa bila dabilkigula ohartaraziz.
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Sarrerako
monizioa

Bederatziurreneko bosgarren eguna igandean ospatzen dugu eta gaur
ere Mariaren ingurura biltzen gaitu. Errukiaren dohaina eta festa jaso
nahi ditugu. Maria dugu erruki ederraren testigu bikainena.
Aita gure bila dabil, hori da atzo gozatu genuen edertasuna. Jesusen
bidez guregana etorri da, gu bizkarrean jaso eta maitasunaren etxera
eramateko. Asko kostatzen zaigu Jainkoa gure bila ibil daitekeenik sinestea! Baina hala da zinez. Eta gaurko gaian Duintasunean besarkatuak izan garela esaten zaigu. Errukiz besarkatuak, eta besarkada horretan seme-alabei dagokien duintasuna ematen zaigu berriro. Aitaren
besoetan ulertzen dugu geure giza bokazioa eta, zer esanik ez!, geure
kristau-bokazioa.
Ama Mariari errukiaren Ama deitzen diogu. Bere amatasunez besarkatu gaitu Jainkoaren erruki aberatsean.
Besterik gabe, zutik jarri eta, Arantzazuko Amaren babesean, ekin diezaiogun ospakizunari!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Gure bila atera eta bere maitasunean besarkatu gaituen
Jainkoaren bakea, zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: gure bekatua, zalantzarik gabe, ez sinestea da.
Maitatuak izan garela ez sinestea. Eta maitasunean sinetsi ez dugulako, beste bideetan gabiltza izan nahiaren borrokan. Jainkoak, baina, bere erruki handitan besarkatu
eta duintasunera altxatu gaitu. Gure ospakizunari ekitean
jo dezagun Jaunaren bihotz errukitsura eta eska diezaiogun errukia.
– Jesus Jauna, Aitaren besarkada maitalea eskaintzen diguzuna. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, giza duintasun betea opa diguzuna. Kristo,
erruki.
– Jesus Jauna, Maria, gure bideen Ama eta babes egin duzuna. Erruki, Jauna.

50

Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko ahalguztiduna,
zure Semearen Ama eman diguzu
geure Ama eta Erregin bezala;
egizu, haren babesak lagundurik,
iritsi dezagula zeruko erreinuan
zure seme-alaben ospea.
Zure Seme.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Ezekiel profetak ederki adierazten du Jainko onaren asmoa. Ez gaitu geure
bide galduetan utzi nahi. Bere dohainaren duintasunez biziera berria eta
espiritu berria agintzen dizkigu.
Ez 11, 17-21
(Ik. liburuxka honetan, 104. orrialdea)

Bigarren
irakurgaia.
Oharpena

Nekez aurkituko dugu testu hoberik, eman zaigun dohaina nolakoa izan
den adierazteko. Bedeinkazio guztien besarkada eman zaigu, eta betirako
emana gelditu da.
Ef 1, 1-6
(Ik. liburuxka honetan, 105. orrialdea)

Alleluia
aurretik

Jesusek lepradunari duintasuna ematen dio, berriro ere gizaki salbatua
senti dadin. Salbaziozko Berri On honi dagokion festa egin dezagun:
Ebanjelio-liburua jaso, intzentsuz lurrindu eta aleluiaka jasoko dugu Hitza!
Mk 1, 40-45
(Ik. liburuxka honetan, 105. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Jainko errukitsuaren besarkadak konfiantza
handia ematen digu, beragana uste onez jotzeko. Eska
dezagun Elizarentzat eta mundu guztiarentzat duintasun
betea. Gogoan izan ditzagun zapaldu guztiak. [Kanta dezagun:
ENTZUN, JAUNA, GURE ESKARIAK.]
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• Eliz elkarte guztien alde: Jainkoaren maitasunaren eta besarkadaren adierazle gozo izan daitezen gizartean, batez
ere sufritzen dutenen alde.
• Gerran eta sesioan bizi diren herrien alde: zatiketak eta gorrotoak bazterturik, elkartasunezko besarkadan bat egin
dezaten.
• Errefuxiatuen alde; zokoratuen alde; isolaturik eta bakarrik
sufritzen dutenen alde: duintasunean bizitzeko behar duten solidaritatea aurki dezaten.
• Ezbeharrez edo gaixotasun larriz atsekabetuak dauden
guztien alde; tratu txarrak jasaten dituzten emakumeen alde; maitasun-girorik ez daukaten zaharren alde: besarkada
baten gozotasuna izan dezaten.
• Hemen, Amaren inguruan elkartuta gauden familia honen
alde... [irratiz gurekin direnen alde...] gure senide eta adiskideen alde: Jainkoaren harrera onak barru-barrutik poztu
gaitzan.
Eskerrak, Aita, zeure errukitan besarkatu gaituzulako.
Zuk eman diguzun salbaziozko besarkada geure inguruan zabal dezagula, denak etxeko hartuz. Arantzazuko
Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza
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Jauna, gure eskaintzak dakarkizugu,
Maria Bijrinaren oroipena eginez,
eta Jesu Kristo zure Semearen babesa eskatzen dizugu,
bera opari garbi bezala eskaini baitzitzaizun gurutze gainean.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

(Prefazioa, Maria diren guztien Erregina mezakoa,
Eukaristi otoitza: Jainkoa, Elizaren gidari salbamen-bidean)
Egoki da, bai, eta zuzen
Zuri, Aita guztiz santu horri,
eskerrak ematea nonnahi eta beti,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Zuk, zure errukiaz eta zuzentasunaz,
bihotz-harroak suntsitu eta ezerezak jasotzen baitituzu.
Zure Semea, bere gogoz gurutzeko heriotzeraino
beheratu zenean, ospez koroatu zenuen
eta zeure eskuinean eseriarazi zenuen
erregeen Errege eta jaunen Jaun bezala;
eta Ama Birjina ere, zure mirabetzat agertu eta
Semearen gurutzeko lotsaria eramanpenez jasan zuenean,
aingeru taldeen gainetik jaso zenuen,
harekin batean erregin izan zedin,
gizon-emakumeen alde otoitz eginez,
graziazko laguntzaile
eta diren guztien erregin izanez.
Horregatik, aingeru eta santuekin batean,
beti eta beti abesten dizugu gorazarre hau: Santu...

Santu zara, bai, eta goresgarri,
gizon-emakumeak maite dituzun Jainkoa:
Zu beti geurekin zaitugu bidelagun.
Bedeinkatua da zure Semea,
gure artean baitago
bere maitasunak biltzen gaituenean.
Behinola ikasleei bezala, geuri ere,
berak argitzen dizkigu Liburu Santuak
eta berak zatitzen digu ogia.
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Horregatik eskatzen dizugu,
Aita guztiz ona:
isur ezazu zeure Espiritu Santua
ogi eta ardo hauek santu egin ditzan
eta Jesu Kristo gure Jaunaren
gorputz eta 9 odol izan daitezen guretzat.

Berak hil bezperan,
azken Afariko gauean,
ogia hartu, bedeinkatu eta zatitu zuen,
eta bere ikasleei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE GORPUTZA DA-ETA,
ZUENTZAT EMANGO DENA.

Afal ondoan, berdin,
kaliza harturik eta zuri eskerrak emanez,
bere ikasleei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE ODOLAREN KALIZA DA-ETA,
ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
EGIZUE HAU NIRE OROIGARRI.

HAU DA sinesmenaren misterioa.
Hil eta piztu zarela, Jauna,
Zu berriz etorri arte
hau dugu, hau, berri ona!
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Horregatik, Aita guztiz santua,
zure Seme Jesu Kristo gure Salbatzailearen
oroigarria ospatzen dugu;
nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez
bizi berrira pizturik
zeure eskuin aldean jarri duzula gogoratzen dugu
eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen,
bera etorri arte;
eta biziaren ogia eta esker onezko kaliza
eskaintzen dizkizugu.
Begi onez begira, Aita ona, zeure Elizaren eskaintza honi:
guretzat emana den Kristoren pazko-oparia da.
Egizu, Kristoren gorputz-odoletan bat egiten dugunok,
zure maitasun-Espirituaren indarrez,
zure Semearen gorputzeko atal izan gaitezela
orain eta betierean.
Zure mahaira deitu gaituzunok
sendo gaitzazu, Jauna, batasunean,
fedez eta itxaropenez bizi gaitezen,
Frantzisko gure Aita Santuarekin,
Jose Ignazio gure Gotzainarekin,
beste gotzain guztiekin,
baita apaiz eta diakonoekin ere,
eta zure herri osoarekin batera,
eta egizu, poza eta uste ona zabal ditzagula munduan.
Gogoan izan, Aita ona,
Kristoren bakean hil diren gure senideak
eta, zuk bakarrik dakizula,
fededun hil diren guztiak:
egizu, zure aurpegiaren argia goza dezatela,
eta eraman itzazu piztueran bizi betera.
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Lur honetako gure ibilaldia bukatzean,
har gaitzazu gu ere zeure betiko etxean.
Han zurekin biziko gara beti;
eta Andre Maria Jaungoikoaren Ama dohatsuarekin,
beraren senar Jose santuarekin
apostolu eta martiriekin,
Asisko Frantzisko eta Klara santuekin
eta santu guztiekin bat eginik,
Zu goretsiko zaitugu, eta handietsiko,
Jesu Kristo zure Semearen bitartez.
HONEN BITARTEZ, Honekin eta Honengan,
Zuri, Aita Jaungoiko ahalguztidun Horri,
Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia
gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.

Jaunartze
ondorengo
otoitza

Egin dezagun otoitz.
Zeruko sakamentua hartu ondoren
eskatzen dizugu, Jauna:
Maria Birjina santuaren
oroipena ospatu dugun guztiok
iritsi gaitezela zeruko otorduan parte hartzera.
Jesu Kristo.

Homilia

(Duintasunean besarkatuak esan dugu gaur. Aita lasterka joan zaio semeari bila eta
besarkatu egiten du maitasun gozoz. Eta berehala berreskuratzen du seme galduak
zapuztu zuen duintasun ederra. Ez zuen morroiaren egoera besterik espero, baina semeari dagokion duintasuna eman zaio. Zer espero zuten lepradunek Jesusen garaian?
Ezer ez! Jesusek gizarterako eta gizatasunerako sendatzen ditu. Duintasunerako bedeinkazio guztiak eman zaizkigu eta duintasunean bizitzea dugu geure bokazio sakona. Jainkoak geure erorialditik jasoko gaitu eta bihotz berria itsatsiko digu barruan,
berarekiko menpetasun librean hazi gaitezen).
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AITA errukitsuaren parabolak deskribatzen duen besarkada estuan misterio handia gordetzen da, maitasunaren besarkada baita han ikusten dena.
Ez da bakarrik ongietorria egitea, duintasuna berreskuratzea da. Aitaren
besarkada horrek semea berriro jaioarazten du, berriro sortzen du. Berriro
seme izateko duintasuna ematen dio. Besarkada sendatzaile eta berregilea
dela esango genuke.
Gure libre izan nahian, gure autonomi beharrean, erabaki okerrak hartzen ditugunean, horrek ez digu azaleko zerbait galarazten, sakoneko
duintasuna da galarazten diguna. Aitarekiko harremana ebaki denean, seme izatea galtzen dugu. Israel herriak bere herri izatea galtzen zuenean
bezala.
Jainko errukitsuak, hala ere, ez gaitu galeran uzten. Etxera erakartzen
gaitu, ez morroi edo azpiko izateko; berriro ere duintasunean seme bezala
eraikitzeko baizik. Israel herriak erakutsi zuen nola Jainkoak berregiten
zion bere herri-izatea. Jainkoak, leialtasun menpeko horretan indartu nahi
zuen herria, beti duintasunean bizi zedin. Horretarako bihotz berria emango dio, beti leial iraun dezan (ik. 1. irak.).
Maitasunezko besarkada horretan gordetzen den duintasunak giza
neurri guztiak gainditzen ditu. Irakurri besterik ez dago San Paulok Efesoarrei esaten diena: Jainkoa bedeinkatzen du, berak bedeinkazio osoz aberastu gaituelako. Izan baino lehenagoko besarkadan sortuak izan gara. Eta
seme-alabatza hori bizitzea dugu ematen zaigun edertasuna (ik. 2. irak).
Jesusen garaiko lepradunak ditugu adibide argi, Jainkoarekiko harremana galtzean zer galtzen dugun ulertzeko. Herritik kanpora botatzen zituzten, ez zeukaten inorekin harremanik izaterik, mendian isolaturik bizitzea zuten aukera bakarra. Jesusek sendatzen dituenean, berriro ere giza
duintasuna berreskuratzen dute. Berriro ere gizarteko kide bihurtzen dira.
Berriro ere onartuak dira. Hori da Aitaren besarkadak ermaten diguna,
duintasun betea (ik. ebanj.).
Gutako bakoitzak galdetu eta begiratu behar dugu zer bizi dugun, zer
duintasun, zer bizi-kalitate. Eta bizitzak askotan etsipenera bagaramatza
ere, ez dugu ahaztu behar besarkada handi baten seme-alaba garela eta,
besarkada horretan, giza duintasun paregabea ematen zaigula.
Besarkada hau jasotzeko, bihotz berria behar dugu. Errukiak erregalatzen digun bihotz berria. Eta bihotz berriak ulertuko du zer den maitasuna
eta zer den maitasunean ematen zaigun duintasun ederra. Semeari dagokion eraztuna, semeari dagokion jantzi berria... seme izatearen ezaugarri
guztiak ipintzen dizkio aitak bere semeari. Guri Bataioaz geroztik ematen
zaigun duintasun bera da.
Mariak, Jainkoak pobreak duintasunera jasotzen dituela hots egin du
Magnificat abestian. Mariak berak janzten gaitu bere Semearen duintasun
ederrez.
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Errukitsu Aita bezala

Seigarren eguna
(Irailak 5 - Astelehena)
FESTARA SARTU, EZ SARTU
Meza
Maria salbamen-iturri

Irakurgaiak
Is 62, 1-5
95. salmoa
Lk 15, 22-32

(Ik. liburuxka honetan, 106. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 106. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 107. orrialdea)
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Sarrerako
monizioa

Bederatziurreneko seigarren egunean aurkitzen gara. Bederatziurren
osoan errukiaren dohaina hartu eta errukitarako deia jasotzen ari gara,
Mariaren babesean.
Festara sartu, ez sartu, galdetzen dugu gaur arduraz. Atzo ikusi genuen nolako besarkakadaz hartu gaituen zeruko Aitak etxera itzultzean. Eta besarkada horretan maitasunaren festa ederra erregalatzen digu. Eta guk zer egin dugu Aitaren eskaintza horrekin? Parabolako seme gaztea pozik sartzen da festara, ez baitu beste heldulekurik, Aitaren errukia besterik. Seme zaharrenak, berriz, ez du sartu nahi, bere irabazietan itsututa. Esker onezko bihotz apala behar da maitasunaren
festarako. Dohaina eskertzeko barrua behar da.
Mariaren inguruan bat egin behar dugu. Maria bera ere behartsu apala
izan zen, eta Jainkoaren festa bizi eta kantatu zuen. Mariak eramango
gaitu eskutik behartsuen festara. Berak babes dezala gure ospakizun
hau. Has gaitezen kantuan!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Bere errukiaren festara gonbidatzen gaituen Jaunaren
bakea, zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: errukiak festara gonbidatzen gaitu. Eukaristia
hau dugu Jaunak opa digun festa ederra. Gure barrua ireki behar diegu Jaunari eta festari. Ez dugu geuregan itxita
geratu behar. Eska diezaiogun Jaunari bihotz berria, harrizkoaren ordez haragizkoa. Eska dezagun festarako
bihotza.
– Jesus Jauna, zeure erruki handia festa bihurtzen diguzuna.
Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, duintasunaren dohainez aberasten gaituzuna.
Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Maria gure pobreziaren festa egin duzuna.
Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko gure Aita,
Salbamen iturburua den Jesu Kristo, zure Semea,
guri emateko bide egin zenuen Maria Birjina;
haren oroipena pozez beterik ospatzen dugula,
eskatzen dizugu Espiritu Santuaren
fruitu oparoak eman ditzagula,
bizi-iturri horretatik atergabe edanez.
Zure Seme Jesu Kristo...

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Entzutera goazen hitz hauek profetaren kontsolamendu-hitzak dira herri
sufrituarentzat. Jaunak festa antolatuko dio bere herriari. Ez da, ondorioz,
gaitzaren zordun biziko. Entzun dezagun!
Is 62, 1-5
(Ik. liburuxka honetan, 106. orrialdea)

Alleluia
aurretik

Aitak biak gonbidatzen ditu festara, seme gaztea eta zaharrena. Bat sartzen da, besteak ez du sartu nahi. Gure historia da hau. Bihotz zabalez jaso
dezagun Ebanjelioa. Presta gaitezen aleluiaka!
Lk 15, 22-32
(Ik. liburuxka honetan, 107. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: festara gonbidatu gaitu Aita onak. Orain guk
munduko pobreei festa hori opa behar diegu. Egin dezagun otoitz sufritzen ari diren guztien alde, denentzat festa eskatuz. Egin dezagun otoitz pobreenen alde.
[Sinesmenez eta uste onez kanta dezagun:
ENTZUN, ARREN, JAUNA.]
• Munduko fededun guztien alde: Jaunak ematen dien festara sar daitezen, beren legekeriatik libratuta, gero denei festa eskaini ahal izateko.
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• Miserian bizi eta gizarte berri baten alde borrokan ari diren
herrien alde: borroka saiatu hori bizi-festa bihur dakien eta
ez daitezen pobreen aldeko borrokan erreta gelditu.
• Beren kristau-konpromisoa gizartearen mesedetan bizi duten kristau laikoen alde: beren bihotza festan goza dezaten, gero beren konpromisoa denentzako festa eder bihurtu ahal izateko.
• Pobrezian, duintasunik gabe, gaixoaldian edo nolanahi sufritzen ari diren gizon-emakumeen alde: sufrimenduak ez
diezaien bihotzeko poza ito eta Jaunaren festa goza dezaten.
• Arantzazuko Andre Mariaren Bederatziurrena ospatzen ari
garenon alde: Jainkoaren errukiaren bedeinkazio oparoak
besteen alde lan egitera eraman gaitzan, haien bizitza festa
bihurtuz.
Entzun, gure Aita errukiorra, eskariok. Zaindu itzazu munduko pobre guztiak. Eta emaguzu denoi zure bedeinkazio
doanekoaren poza, duintasunaren festan bizi gaitezen. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza
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Egin itzazu, Jauna, salbamenezko sakramentu,
Maria Birjinaren oroipena eginez
pozez ekarri dizkizugun dohainok,
haren eskariz egin baitzuen zure Semeak
bere lehen ezaugarria, ura ardo bihurtuz.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

(Jesus, on egiten igaro zena - 4. era)

Egoki da, bai, eta zuzen
nonahi eta beti zuri eskerrak ematea,
Aita errukitsu eta Jainko leial horri.
Jesu Kristo zeure Semea
Jaun eta erosle eman diguzu guri.
Berak maitasun samurra erakutsi zien
txiki eta behartsuei, gaixo eta bekatariei;
eta zapaldu eta nahigabetuen lagun hurko egin zen.
Hitzez eta egitez iragarri zion munduari
Zu Aita zaitugula
eta arduraz zaintzen dituzula zeure seme-alabak.
Horregatik, santu eta aingeru guztiekin batean
goresten eta bedeinkatzen zaitugu,
eta zure aintzari gorazarre hau
beti eta beti abesten diogu: Santu...
Santu zara, bai, eta goresgarri,
gizon-emakumeak maite dituzun Jainkoa:
zu beti geurekin zaitugu bidelagun.
Bedeinkatua da zure Semea,
gure artean baitago
bere maitasunak biltzen gaituenean.
Behinola ikasleei bezala, geuri ere,
berak argitzen dizkigu Liburu Santuak
eta berak zatitzen digu ogia.
Horregatik eskatzen dizugu, Aita guztiz ona:
isur ezazu zeure Espiritu Santua
ogi eta ardo hauek santu egin ditzan
eta Jesu Kristo gure Jaunaren
gorputz eta 9 odol izan daitezen guretzat.
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Berak, hil bezperan,
azken Afariko gauean,
ogia hartu, bedeinkatu eta zatitu zuen,
eta bere ikasleei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE GORPUTZA DA-ETA,
ZUENTZAT EMANGO DENA.
Afal ondoan, berdin, kaliza harturik
eta zuri eskerrak emanez,
bere ikasleei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE ODOLAREN KALIZA DA-ETA,
ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
EGIZUE HAU NIRE OROIGARRI.
HAU DA sinesmenaren misterioa.
Zure gurutze ta piztueraz
munduaren salbatzaile zarena,
salba gaitzazu, Jesus Jauna.
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Horregatik, Aita guztiz santua,
zure Seme Jesu Kristo gure Salbatzailearen
oroigarria ospatzen dugu;
nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez
bizi berrira pizturik
zeure eskuin aldean jarri duzula gogoratzen dugu
eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen,
bera etorri arte;
eta biziaren ogia eta esker onezko kaliza
eskaintzen dizkizugu.

Begi onez begira, Aita ona, zeure Elizaren eskaintza honi:
guretzat emana den Kristoren pazko-oparia da.
Egizu, Kristoren gorputz-odoletan bat egiten dugunok,
zure maitasun Espirituaren indarrez,
zure Semearen gorputzeko atal izan gaitezela
orain eta betierean.
Eramazu, Jauna, zeure Eliza
fedearen eta maitasunaren betera
Frantzisko gure Aita Santuarekin,
Jose Ignazio gure artzainarekin, beste gotzain guztiekin,
baita apaiz eta diakonoekin ere,
eta zeurea duzun herri osoarekin batera.

Zabal itzazu gure begiak
senideen beharrak ezagutu ditzagun;
emaguzu zeure goi-argia
hitz eta egintza egokiak asma ditzagun
nekaturik eta lanpetuta daudenak arintzeko;
egizu, Kristoren antzera eta haren agindua betez
denen zerbitzari izan gaitezela.
Zure Eliza izan dadila benetan
egiaren eta askatasunaren testigu,
bakearen eta justiziaren lekuko,
horrela gizon-emakume guztiak
itxaropen berrian sendo daitezen.
Gogoan izan, Aita ona,
Kristoren bakean hil diren gure senideak
eta, zuk bakarrik dakizula, fededun hil diren guztiak:
egizu, zeure aurpegiaren argia goza dezatela,
eta eraman itzazu piztueran bizi betera.
Lur honetako gure ibilaldia bukatzean,
har gaitzazu gu ere zeure betiko etxean.
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Han zurekin biziko gara beti;
eta Andre Maria Jaungoikoaren Ama dohatsuarekin,
beraren senar Jose santuarekin,
apostolu eta martiriekin,
Asisko Frantzisko eta Klara santuekin
eta santu guztiekin bat eginik,
zu goretsiko zaitugu, eta handietsiko,
Jesu Kristo zure Semearen bitartez.
HONEN BITARTEZ, honekin eta honengan,
zuri, Aita Jaungoiko ahalguztidun Horri,
Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia
gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.

Jaunartze
ondorengo
otoitza

Egin dezagun otoitz.
Zeruko otordu honetan parte hartzean, Jauna,
pozez edan dugu Salbatzailearen iturrietan;
emaguzu, Maria Birjinaren oroipena
ospatzen dugun guztioi,
hartu dugun sakramentu hau izan dadila guretzat
betiko bizitzaraino darion iturburua.
Jesu Kristo.

Homilia

(Festara sartu ez sartu, hori da aukera eta hori zalantza. Parabolako aitak
seme biak gonbidatzen ditu festara. Seme gaztea pozik sartzen da, semeduintasuna berreskuratu baitu eta galera handitik baitator. Merezi gabeko
festa gozatzen du. Seme zaharrenari, berriz, bere zintzotasunak ez dio gozatzen uzten. Bere zintzotasun legezkoak erreminduta utzi du. Guk ere begiratu
behar dugu, non gauden eta ea festa bizi dugun ala ez. Gure elizetan sarri
zintzotasun gehiago ikusten baita poza eta festa baino. Eta hori ez da seinale
ona. Hona homilia edo gogoetarako ideia batzuk:).
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ERRUKIA festa da. Aitak festa handia egiten du etxeratu den semearengatik. Eta denak gonbidatzen ditu festa horretara. Seme biak, morroiak, etxeko guztiak... Aitak bere bihotzean poz handia ospatzen baitu, semea berreskuratu duelako. Semaa galtzean bere aita-izatea galdu zuen; gaur, semea etxeratzean, berriro aita sentitzen da. Eta ez zuen besterik behar festa
egiteko.
Baina, berriro ere gizakion misterio ulergaitza: seme zaharrenak, seme
zintzoak, aitaren esanetara egon omen denak, ez du festara sartu nahi. Judu herriaren misterio iluna, gaitzaren boterea: legea galbide gertatu zaio,
beregan eta bere merezimenduetan itxita utzi duelako. Ezin du aitaren
maitasuna ulertu, eta maitasunik gabe, noski, ez dago festarik.
Aitaren aldetik begiratuta, denok ulertzen dugu aitak etxeko zekor gizendua hiltzea, festa handia egiteko. Aitari bihotzak hori eskatzen dio.
Festa egin behar zuen, semea berreskuratu zuelako. Baina seme zaharrenak ez du ulertzen. Ez daki legea betzeari zor zaiona besterik sumatzen. Ez
du sumatzen zer nolako poza bizi duen aitaren bihotzak (Ik. Ebanj.).
Ebanjelio honen argitan, guk ere begiratu behar dugu geure bizitzara.
Legearen giro horretan izan gara heziak. Eta legea betetzea erabili izan
dugu askotan neurri bezala. Baina, kontua besterik da, festarako bihotza da
kontua. Eta festa egitekotan AItaren errukia ulertu behar da. Eta erruki hori
gure portaera zintzo guztien gainetik eta aurretik dagoela ulertu behar da.
Hortik dator benetako festa.
Judu herriari gertatu zitzaiona bera gerta dakiguke guri ere, maitasuna
ez ulertzea. Eta Jesusek erakutsi digun guztia maitasunera biltzen da. Haren
doaneko maitasunak antolatzen digu merezi gabeko festa. Eta merezi izan
dugula uste izan arren, ez dela merezia ulertu beharko genuke. Merezi gabeko festa da benetako festa.
Lehenengo irakurgaia zein ederra den! Herriak erbeste aldi luzea bizi
izan du. Herrira etorri denean, dena hauts eginda aurkitu du. Eta Jainkoak
kontsolatu egiten du. Jainkoa bera bihurtuko zaio festa. Eta hori bere bihotzaren maitasun-grina hutsez erregalatuko dio Jainkoak. Herri berri egingo
du. Bere leialtasunik eza maitasunezko leialtasun bihurtuko dio. Izen eta
izaera berria emango dizkio Jainkoak (Ik. 1. irak.).
Kristau-fedearen neurria poza da. Gure eliz elkarteetara begira dezagun,
eta ea zenbat poz sumatzen dugun. Legea betetzea ez ote dugu izan askotan eginkizun bakarra? Eta legeak ez digu pozik eman. Gehienez, legea
betetzeak geure zintzotasunean itxi gaitu. Eta horrek tristura besterik ez
digu ekarri.
Gaur festarako deia egiten zaigu. Gure meritu triste guztiek baino askoz
gehiago balio du Aitaren doanezko errukiak. Heldu diezaiogun gerri-gerritik errukiari, merezi gabeko maitasunari, eta goza dezagun gizatasun betea
ematen digun festaren poza.
Mariak Kanako ezterietan festa erregalatu zien ardorik gabe, pozik gabe
geratu ziren senar-emazte haiei. Gaur ere festa erregalatzen digu.
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Sarrerako
monizioa

Bederatziurrenaren zazpigarren eguna dugu gaurkoa. Ama Mariaren
eskutik, errukizko besarkadaren edertasun eta konpromisoak aletzen
ari gara, banan-banan.
Atzo Aitaren besarkadaren festarako gonbita jaso genuen. Sartu edo
ez sartu, hor dago koska. Seme gaztearen eta seme zaharraenaren ibilbideak eta jarrerak aztertuta gero, galdera bat egin beharko genuke:
neure burua seme horiengan ikusi dut; baina aita bezalakoak izateko
deia jasoko bagenu, zer? Horregatik esaten dugu gaur aita izatera iritsi. Eta horixe da, hain justu, egiten zaigun deia: «Errukitsu Aita bezala».
Dudarik ez dago konpromisoa handia dela eta horrek bihotz berria eskatzen digula.
Maria izango dugu gaur ere maistra eta ama. Nazareteko emakume
hark, Aitaren errukia bizi eta erakutsi zuen beti.
Mariaren babesean, ekin diezaiogun fede beroz ospakizunari. Has gaitezen kantuz!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Errukitsu egiten gaituen Aita onaren errukia izan bedi
zuekin!

Damu
otoitza
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Senideok: parabolako seme gaztea bezala, bideak galdu
ditugu behin baino gehiagotan. Seme zaharrena bezala,
legekeriaren esturan erori izan gara. Baina gaur beste deia
egiten zaigu: «Izan errukitsu Aita bezala». Horretarako bihotz berria behar dugu derrigorrez. Errukirako bihotz berria eskatuz hasiko dugu ospakizuna. Eska dezagun maitasunerako errukia.
– Jesus Jauna, Jainko Aita errukiorra dela esan diguzuna.
Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, Aita bezala errukitsu izatera deitu gaituzuna.
Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Maria errukiaren erregin eta Ama egin duzuna. Erruki, Jauna.

Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko Jauna, zure Seme bakarraren bidez
bakea ematen diezu gizon-emakumeei;
Maria Birjinaren laguntzaz emaiezu gure egunei
behar duten lasaitasuna,
bakean bizi den familia bakarra osatu eta
elkar maitasunean baturik bizi gaitezen.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Efesoarrei idatzitako gutunean San Paulok ederki azaltzen du Jainkoaren
erruki azkengabea. Dohain hutsez salbatuak gaude eta dohain hutsez jokatzen ikasi behar dugu. Entzun dezagun.
Ef 2, 4-11
(Ik. liburuxka honetan, 108. orrialdea)

Alleluia
aurretik

Jesusek erakutsi digun Jainkoak denok maite gaitu, denoi egiten digu bere dohainen oparia, onak izan, gaiztoak izan; guk ere horrela jokatu behar
dugu. Ebanjelio-liburua jaso, bihotzak erne eta aleluiaka presta gaitezen
Jesusen hitzak entzuteko!
Mt 5, 43-48
(Ik. liburuxka honetan, 109. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Jainkoaren maitasunak ez du mugarik. Merezi
gabe maite gaitu eta guri maitatzen erakusten digu. Maitasunez eta errukiz gogora ekar ditzagun sufritzen ari diren guztiak. Maria lagun hartuta, egin dezagun otoitz,
[kantatuz:
GURE OTOITZA ENTZUN, JAUNA.]
• Egin dezagun otoitz munduan banaturik bizi diren fededunentzat, Aitaren antzera errukitsu izan daitezen, haren errukia bizilege eginez.
• Tratu txarrak edo zapalketa bizi duten emakumeen alde:
pertsona orori dagokion duintasunez tratatuak izan daitezen, beren askatasunarekiko errespetu ederrean.
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• Gizarteko errukarri guztien alde, lanik gabe, gaixorik, ezinean bizi direnen alde: eliztarrongandik errukia jaso dezaten,
Jainkoa errukior dela ezagutzeko.
• Gizarte berri baten proiektua bideratu nahirik saiatzen ari
direnen alde: nahiz eta beren lanaren emaitzarik ez ikusi,
etsigabe lanean jarrai dezaten, maitasunaren bihotzez.
• Arantzazuko Amaren oinetan elkarturik gaudenon alde,
gure etxekoen alde, maitasun-eske dauden guztien alde:
ospatzen ari garen Eukaristia honek errukiaren misterioa
ezagutzera eraman gaitzan.
Gure Aita errukiorra, entzun gure eskari behartsuak. Argi
gaitzazu maitasunaren dohainaz eta egin gaitzazu maitasunaren adierazle. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu
Kristo gure Jaunaren bitartez.
Oparigaien
gaineko otoitza

Opari salbagarri hau eskaintzen dizugu, Jauna,
Maria Birjina, bakearen Erreginaren, oroipena egitean,
eta eskatzen dizugu eman diezazkiozula zure familiari
batasuna eta bakea.
Jesu Kristo.

Eukarisi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen
nonahi eta beti Zuri eskerrak ematea,
Jauna, Aita guztiz santua,
eta zure handitasuna gorestea
Maria Birjinaren ohoretan egiten dugun
ospaketa honetan.
Bera da mirabe apala,
Gabriel aingeruaren iragarpena entzun ondoren,
bere sabel garbian bakearen erregea erne zuena,
Jesu Kristo, zure Seme eta gure Jauna.
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Bera da ama zintzoa,
gurutzearen ondoan tinko iraun zuena,
han bere Semeak, gu salbatzeko,
izadia bere odolaz baketu zuenean.
Bera da Kristoren ikaslea, bakearen ikaslea,
apostoluekin otoitz eginez,
Aitaren agintzaria itxaron zuena,
bakearen, batasunaren,
maitasunaren eta gozotasunaren Espiritua.
Horregatik,
aingeru eta santu guztiekin batean,
zure aintzari gorazarre hau
beti eta beti abesten diogu: Santu...
(Haurrekin Meza - 3.a)

Bai, santu zara, Jauna, eta guretzat ona,
eta gizon-emakume guztientzat errukitsua.
Eskerrak ematen dizkizugu,
bereziki Jesu Kristo zure Semearengatik.
Mundu honetara etorri zen,
gizon-emakumeak zuregandik urruti dabiltzalako
eta elkarren artean bizitzen ez dakitelako.
Espiritu Santuaren bitartez,
gure begi-belarriak ireki zituen,
ikus dezagun elkarren anai-arreba garela,
eta zu zaitugula guztion Aita.
Eta orain Jesu Kristok mahai honetan biltzen gaitu,
guk hemen egin dezagun, berak lehenik egin zuena.
Aita guztiz ona, santu egitzazu ogi eta ardo hauek:
eta Jesus zure Semearen
gorputz 9 eta odol egingo dira guretzat.
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Guregatik hiltzeko bezperan,
bere ikasleekin azken Afaria egiten ari zelarik,
hartu zuen ogia eta, zuri eskerrak emanez,
zatitu zuen eta haiei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE GORPUTZA DA-ETA,
ZUENTZAT EMANGO DENA.
Berdin, kaliza ardoz betea hartu zuen
eta, zuri eskerrak emanez,
bere ikasleei eskaini zien, esanez:
HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE ODOLAREN KALIZA DAETA,
ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
EGIZUE HAU NIRE OROIGARRI
HAU DA sinesmenaren misterioa.
Hil eta piztu zarela, Jauna, zu berriz etorri arte,
hau dugu, hau, berri ona!
Horregatik, Aita guztiz santua,
zure aurrean gaude pozez beterik,
gogoan baitugu gu salbatzeko Jesusek egin zuena.
Haren heriotza eta piztuera ospatzen ditugu,
berak Elizari eman zion opari santu honetan.
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Aita guztiz santua, zeruetan zarena,
onar gaitzazu zure Seme maitearekin batean.
Jesusek guregatik hil nahi izan zuen,
baina zuk piztu egin zenuen.
Jesus orain zure ondoan bizi da,
baina hemen dago gurekin ere.
Azken egunean aintzaz etorriko da;
eta haren erreinuan ez du inork izango,
ez nekerik, ez penarik, ez negarrik.

Aita guztiz santua, mahai honetara deitu gaituzu,
Espiritu Santuaren pozez beterik
Kristoren gorputza hartzeko.
Janari honek eman diezagula indar
zuretzat gero eta atsegingarriago izateko.
Gogoan izan, Jauna, Frantzisko gure Aita Santua,
Jose Ignazio gure artzaina eta beste artzain guztiak.
Emaiezu zure laguntza Kristoren ikasle diren guztiei,
bakegileak eta zorion-emaileak izan daitezen.
Emaguzu guri ere egun batez zure ondoan bizitzea,
Jesusen Ama Maria beti Birjinarekin,
beraren senar Jose santuarekin,
Asisko Frantzisko eta Klara santuekin
eta zeruko santu guztiekin batean, Kristorengan.
HONEN BITARTEZ, honekin eta honengan,
zuri, Aita Jaungoiko ahalguztidun horri,
Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.

Jaunartze
ondorengo
otoitza

Emaguzu, Jauna, zure maitasun-Espiritua;
Maria Birjina, bakearen Erreginaren, oroipena egitean
zure Semearen gorputz-odolaz janariturik,
berak eman zigun bakea
eginahalez landu dezagun geure artean.
Jesu Kristo.

Homilia

(Parabolako bi semeen portaera eta jarrera ikusita, gaurkoan aitari utzi behar diogu protagonismo osoa. Azken batean, parabolaren ardatza aita da,
Jainkoa. Jainkoak horrela jokatzen du, horrelakoa delako. Eta galdera da: seme biengan neure burua ikusten dut; baina aitarengan ikusten al dut? Ez ote
dugu aitarena egin behar geure inguruan? «Errukitsu Aita bezala» ez dugu ba
esaten Jubileu Urte honetan? Aita izatera iritsi esatean, kasu honetan, fededun bakoitzak beregan hartzen duen konpromisoa gogorarazten dugu. Errukia eman zaigu, errukitsu izan gaitezen. Deia hor dago).
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ASKOTAN errrepikatu izan dugu, parabola honen protanonista nagusia aita
dela. «Aita errukitsuaren parabola» deitu behar genioke. Aurreko egunetan
bi semeei garrantzia emanda, gaur aitari begiratu behar diogu. Bi semeengan geure burua erraz asko ikusita, gaur geure burua aitarenean sumatu
behar dugu. Ez da, beharbada, erraza, baina egin beharreko ariketa da.
Aitak nola jokatu du? Seme gaztearen ausentziak zauritu egin du, seme
zaharrenaren jarrerak zauritu duen bezala. Baina, bien bidera ateratzen da,
bere seme baititu. Semeak izanik, biak galdu ditu. Eta bere maitasunak bi
semeak berreskuratzera eragiten dio. Bere bihotzaren errukia jokoan jartzen
du, inolako kondenaziorik eta salaketarik egin gabe.
Parabolako aita, noski, Jesusen Aitaren irudi besterik ez da. Jesusek
adietzera eman digun Jainkoak erruki hutsez jokatu du gurekin eta guztiokin. Guk askotan legekeriaren begirada okerra erabili badugu ere, Jainkoa
erruki hutsa da. Jainkoaren egia eta izena errukia da. Ederki azaldu digu lehenengo irakurgaian San Paulok, nola jokatzen duen Jainkoak bere erruki
ederrez (ik. 1. irak.).
Irakurri dugun ebanjelio-zatiak ere Jainko Aitaren bihotz zabala erakutsi
digu. Jainkoak ez gaitu geure egintzetatik neurtzen eta epaitzen. Jainkoak
bere bihotzaren joerari begiratzen dio. Bera errukior da –errukitara jotzen
du beti– eta errukitsu da –errukitan aberatsa, alegia–. Bere dohaina ematerakoan ez ditu gure irabaziak eta sailkapenak kontuan hartzen, bere bihotzak eskatzen diona ematen digu beti (ik. ebanj.).
Jainko hau ezagutzeak eta horrela ezagutzeak, beregan dei handia darama. Guk ere horrela jokatu behar dugu, Jainko Aitak bezala. Parabolaren prozesu osoan, banan-banan han agertzen diren pertsonai guztiengan aztertu
behar dugu geure burua: seme gaztearen errebeldian, seme zaharrenaren
itxiera itsuan... Baina, baita, aitaren jokamoldean ere. Izan ere, sarri aitaren
jokamoldea guretzakoa ez balitz bezala ikusi ohi dugu. Guk aitarena jaso bai,
baina aitarena egin? Hori nekez!
Jakina!, honen guztiaren barruan sinesmen-prozesu sakona dago. Gu ez
gara Jainkoa, eta ez daukagu haren bihotza ere. Eta jarrera horretan bizitzeko, konbertsio-prozesu serioa landu behar dugu. Errukitsu izatea ez da berezko on-izate kariñosoa. Errukitsu izateak Jainkoaren bihotz-zabaltasuna eskatzen du, eta hori ez daukagu guk. Baina, Jainkoak ematen digu berak bezala
jokatzeko Espiritua.
Gaur egun aitarena non egin, ez dugu falta. Jainkoaren bihiotza nori erakutsi ere ez dugu falta. Jainkoa gure bidera atera den bezala, gaurko behartsuen bidera atera behar dugu. Hark guretzat festa antolatu duen bezala,
pobreen bizitzan festa sortarazi behar dugu. Gure galeran bere maitasunez
erakarri gaituen bezala, bakardadearen galeran aurkitzen direnak geure
besarkadara erakarri behar ditugu. Hori dugu eginkizun, hori dugu konpromiso.
Maria errukizko emakumea izan zen eta Jesusen erruki-bideak bizi izan
zituen. Ez genuke ahaztu behar.
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ARANTZAZUKO
ANDRE MARIAREN
BEDERATZIURRENA

2016

Errukitsu Aita bezala

Zortzigarren eguna
(Irailak 7 - Astelehena)
BESARKADAREN ELIZA BERRIA
Meza
Maria Birjina, adiskidetzearen Ama

Irakurgaiak
1Jn 4, 7-12
Is 12
Lk 10, 30-37

(Ik. liburuxka honetan, 109. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 110. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 110. orrialdea)

77

Sarrerako
monizioa

Bederatziurrenaren zortzigarren eguna dugu gaurkoa. Errukiaren iturburutik Jesusen Berri Onari darion bizipoza edaten ari gara oparo eta
gozo asko.
Atzo, Aita bezala errukitsu izateko deia eta erregalua jaso genuen. Baina nola egin hori? Gaur errukitsu izateko dei horretatik gure Elizari begiratu behar diogu: Besarkadaren Eliza berria esango dugu. Elizaren
berrialdiak errukizko berritzea eskatzen du. Errukiak bakarrik erakutsiko du Eliza benetan Jesusen bidera datorrela. Errukiak bakarrik erakusten du Elizaren benetako konbertsioa. Beste berrialdi guztiak azalekoak dira, inportanteak izanik ere. Benetan Jesusen jarraitzaile eta Aitaren
antzeko egingo gaituena errukia da.
Mariak Jainkoaren errukia bere edertasunean kantatu zuen eta baita
bere bizitza osoan bizi ere. Maria dugu Eliza berriaren irudi eta eredu.
Mariaren babesean, ekin diezaiogun fede beroz gure ospakizunari. Has
gaitezen kantuz!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Gizaki guztiak besarkatzera garamatzan Jainkoaren errukizko besarkada, zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: errukia eskatzen dugu egunero, ospakizunari
hasiera ematean. Errukia eskatzen dugu gaur ere Jainkoaren Elizarentzat. Izan ere gure Eliza hau ez da beti izan
errukizko besarkada gizartean. Gure epaiak eta gaitzesperak ez dira izan errukizko azalpen. Eska dezagun barkazioa. Jo dezagun errukitara.
– Jesus Jauna, errukiaren misiolari egin gaituzuna. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, zeure segitzaileak eliz elkartean sendatzen dituzuna. Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Maria Elizaren irudi eta eredu eder egin zenuena. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko Jauna, zure Semearen odol ederraz
adiskidetu zenuen mundua zeurekin
eta zure Ama, Maria Birjina,
bekatarien adiskidetzaile egin zenuen
gurutzearen ondoan;
emaguzu, beraren otoitzez,
gure bekatuen barkamena iristea.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

San Joanen zati ezaguna. Maitasunak Jainkoarekin lotzen gaitu. Maitatuz
erakutsiko dugu Jainkoarenak garela. Maitasunak bakarrik ezagutzen du
Jainkoa. Maitasunak egingo gaitu Eliza. Entzun dezagun.
1Jn 4, 7-12
(Ik. liburuxka honetan, 109. orrialdea)

Aleluia
aurretik

Samariar onaren parabolan ederki erakusten du Eliza zertarako den. Elizaren izatea maitasunean garatzen da. Ebanjelio-liburua jaso, bihotzak erne
eta aleluiaka presta gaitezen Jesusen hitzak entzuteko! Zutik!
Lk 10, 30-37
(Ik. liburuxka honetan, 110. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Jainkoa maite badugu, lagun hurkoa maitatu
behar dugu. Orain, eskariak eginez erakutsi behar dugu
geure maitasuna. Ekar ditzagun otoitz honetara behartsu
eta zokoratu guztiak. Eska dezagun haientzat maitasuna.
Maria lagun hartuta, egin dezagun otoitz, [kantatuz:
ENTZUN, JAUNA, ESKATZEN DIZUGU.]
• Fededun guztien alde: Jainkoaren maitasuna lagun hurkoarekiko maitasun bihur dezaten, eta behartsuen zerbitzuan
bizi daitezen.
• Lagun hurko behartsuen aldeko lanean ari direnen alde: etsigabe jarrai dezaten maitasun-lan eder horretan, Jainkoaren maitasunak eutsirik.
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• Batzuek gehiegi daukatelako, gutxiegi daukaten besteen
alde: giza eskubideen begirunez eta ondasunak egoki banatuz, ahulenen biziera aldatzen saia gaitezen.
• Krisialdiagatik edo beste edozein arrazoirengatik, bide-bazterrean gelditu direnen alde: duintasunera jasoko dituen
esku samariarra aurki dezaten, Jainkoaren maitasuna ezagutuz.
• Arantzazuko Amaren oinetan elkarturik gaudenon alde,
gure gaixoen alde, maitasun-eske dauden guztien alde:
erosokeriak utzi eta, adorea berrituz, pobreen onerako borroka askatzailean lehia gaitezen gogoz.
Gure Aita errukiorra, zure Berri Onaz gozatu gaituzu, guk
geure inguruko pobreak onez goza ditzagun. Egizu, zure
maitasunak indartu gaitzala, maitasunean bizi eta hazteko. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure
Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Bakezko eta gorespenezko oparia
eskaintzen dizugu, Jauna,
eta, bekatarien babesa den Maria Bijrinaren otoitzez,
eskatzen dizugu, gure bekatuak barkatu
eta gida ditzazula gure bihotz aldakorrak.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen,
Zuri eskerrak ematea,
Jauna, Aita guztiz santu,
eta zure miragarriak gorestea
gauza guztietan eta gauza guztiengatik.
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Zure onginahi handiagatik,
ez dituzu bazterrera uzten bidegaldurik dabiltzanak;
baizik eta dei egiten diezu zure maitasunera itzul daitezen:
Zuk eman zenion Maria Birjinari,
bekaturik ezagutu ez zuenari,
bekatariekiko bihotz errukitsua.
Haren ama-maitasuna sumatzean,
bekatariak harengan babesten dira zure barkazioa eskatuz;
haren edertasuna begiratzean,
bekatuaren beltzetik askatzen saiatzen dira,
eta, haren hitzak eta ejenpluak hausnartzean,
zure Semearen aginduak betetzeko deia entzuten dute.
Haren bitartez,
aingeruek zuri kantatzen dizute pozez beterik,
eta guk ere haiekin bat eginez,
apalki kantatzen dugu zure gorespena: Santu...
(Haurrekin Mezak - 1.a)
Zuk, Aita, gogoan dituzu beti gizon-emakumeak,
eta ez duzu nahi haiengandik urruti egoterik.
Horregatik bidali zenuen guregana zure Seme maitea.
Jesus gu salbatzera etorri zen:
gaixoak sendatu zituen,
eta bekatariei salbamena eskaini zien.
Guztiei zure maitasuna erakutsi zien,
eta haurrak beregana hartu eta bedeinkatu egin zituen.
Horregatik gaude esker onez.
Ez gara gu bakarrik, Jauna, zu goratzen zaitugunak;
lurraren alde guztietan goratzen zaitu zure herriak.
Eliza osoarekin batean otoitz egiten dizugu:
Frantzisko gure Aita Santaurekin
eta Jose Ignazio gure artzainarekin.
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Zeruan Birjina Mariak, beraren senar Jose santuak
eta apostolu eta Asisko Frantzisko eta Klara
eta santu guztiek beti eskerrak ematen dizkizute.
Aita guztiz santua, zuri gure esker ona erakusteko,
ogia eta ardoa ekarri ditugu:
egin daitezela guretzat,
Jesus zure Seme piztuaren gorputz 9 eta odol.
Horrela eskainiko dizugu,
zure bihotz onak guri eman digun dohain hau.
Arratsalde batez, Jesus, hil baino lehen,
mahaian zegoen bere apostoluekin.
Mahaitik ogia hartu zuen
eta, zuri eskerrak emanez, zatitu zuen
eta bere adiskideei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE GORPUTZA DA-ETA,
ZUENTZAT EMANGO DENA.
Gero, afal ondoan, kaliza ardoz betea hartu zuen
eta, zuri eskerrak emanez,
bere adiskideei eskaini zien, esanez:
HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE ODOLAREN KALIZA DA-ETA,
ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
EGIZUE HAU NIRE OROIGARRI.
HAU DA sinesmenaren misterioa.
Hil eta piztu zarela, Jauna, zu berriz etorri arte,
hau dugu, hau, berri ona!
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Jauna, Jesusek egiteko esan ziguna egiten dugu orain:
haren heriotza eta piztuera ospatzen ditugula,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu.
Jesusek zuregana eramaten gaitu;
onar gaitzazu harekin batean.
Hainbeste maite gaituzun Aita,
utz iezaguzu mahai honetara etortzen,
Espiritu Santuaren pozean denok bat eginik
zure Semearen gorputz-odolak hartzeko.
Zuk, Jauna, ez duzu behinere inor ahazten;
horregatik, otoitz egiten dizugu maite ditugun hildakoentzat
eta lur honetatik zuregana joan diren guztientzat.
Gogoan izan, Jauna,
oinazetan eta nahigabe artean bizi direnak,
zeurea duzun kristauen familia osoa
et munduko gizon-emakume guztiak.
Jainko gure Aita,
zure Semearen bitartez egiten dituzunak ikusita,
harriturik gaude, eta berriz ere goratzen zaitugu.
HONEN BITARTEZ, honekin eta honengan,
zuri, Aita Jaungoiko ahalguztidun horri,
Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.
Jaunartze
ondorengo
otoitza

Egin dezagun otoitz.
Zure Semearen gorputz-odolak hartu ditugu, Jauna,
zurekin baketzen gaituen sakramentua;
emaguzu, Maria Birjina santuaren otoitzez,
zure errukiaren dohaina eta betiko askatasunaren saria.
Jesu Kristo.
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Homilia

(Aita errukitsuaren parabolak errukiaren bideetan eraman gaitu. Eta orain,
parabola honetatik gure Elizari begiratu behar diogu. Elizak zer izan behar
du? Nola berri dezake bere izatea? Zertarako dago Eliza? Besarkadaren Eliza berria. Jainkoak eman digun besarkada hori zabaldu behar dugu nonahi.
Parabolako aitak bezala, gaur egungo bide-bazterretara jo behar dugu, hango zaurituak bilatu eta jasotzeko. Elizak maitasunezko besarkada zor dio
mundu osoari, bertako pobreenei batez ere. Errukiaren besarkada da. Maitatuak, maitatzen: hori dugu bokazio!).
ERRUKIAREN historia eder hau –parabolan ikusi duguna– ezin dezakegu
kanpotik begiratu eta gozatu. Historia honetan inplikatua dago gure Eliza,
eta inplikatuak gaude gu. Nola bizi dezakegu historia hau eta nola adierazi
dezakegu berak erakusten duen maitasun ederra?
Debaldeko maitasuna, doakotasunez erakutsi zaigun errukia, beti da
arduraren iturri eta eragile. Garai batean beldurrak eragin bazigun, gaur
maitasunaren ardura bizi behar dugu. Eta Jainkoak erakutsi digun maitasun neurrigabeak, munduko zapaldu eta zokoratu guztien bidera garamatza, Jainkoak guri egin diguna guk haiei egin diezaiegun. Eta hor josten da
Elizaren historia. Elizak samariar izan behar du, maitale, bide-bazterrean
daudenentzako besarkada. Horretan bilatu eta gauzatu behar du gaurko
mundurako berritasuna.
Baina maitasun hau ez da berezkoa, ez da guregan halabeharrez sortzen. Maitasun honek azpian eta atzean Jainkoaren maitasun ziurra dauka.
Maitatzen, maitasunaren esperientzian ikasten da. Eta maitasuna Jainkoak
guri izan diguna da, ez guk hari izan dioguna. Iturburua beti Jainkoarengan
dago. Eta guk gaur maita dezakegu, maitasunaren Eliza berria osa dezakegu, Jainkoaren maitasunak barrutik harrapatzen gaituen neurrian. Ez gehiago, ez gutxiago (Ik. 1. irak.).
Asko hitz egiten dugu Elizaren berritzeaz eta gaurkotzeaz. Baina nondik
hori? Maitasun doakoaren iturritik ez bada, nekez! Jainkoak bakarrik egin
gaitzake, Jesusen neurriko maitale. Hura gure bidera atera zen bezala, parabolako aita semearen bila atera zen bezala, gure begiradak ere bideetara
atera behar du, bidearen bazterretan botata dauzkagunon bila. Haiei axola
eskaintzea, haiek gozatzea, haiek jasotzea, haiek zaintzea... Horixe dugu
eginkizun Jainkoaren maitasunetik. Samariar onaren parabolak argitasun
saihestu ezinak eskaintzen ditu alor honetan (Ik. ebanj.).
Horrela da, bai: Elizaren egia maitasunak ematen du, pobreenekiko maitasunak. Zenbat hitz eta zenbat eztabaida, doktrina dela eta. Zenbat denbora-galtze teologi eztabaidetan. Egiak inportanteak dira, bai; baina, batez
ere, maitasunaren egia da inportantea. Ez genuke ahaztu behar Jesusek aurrean jarri zigun azken epaia: maitasunaz galdetuko zaigu, ez beste ezertaz.
Maitasunak emango du gure sinesmenaren neurria.
Nora eta nola iritsi nahi dugu Eliza bezala? Bizigiro sanoetan kutsatu
gabe mantendu nahi badugu, dena alferrik izango da. Geure bizigiro lasaian, gaitzaren bihotzean inplikatu gabe eroso mantendu nahi nadugu,
gureak egin du! Berritu eta bizitzeko aukera bakarra, munduko pobrenen
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bidera ateratzeak ematen digu, haiengana hurbiltzeak, haiengandik ikasteak; haiek duintasunera jasotzeko borroka egiteak berrituko du gure eliz
elkartea. Samariar onaren parabolak, gizarteko zokoratuentzat besarkada
izaten erakusten digu.
Maria, edertasunaren kantaria da, Jainkoaren maitasun askatzailearen
abeslaria. Baina, Maria bezala bizitzeko, oinarriko konfiantza ikasi behar
dugu. Jainkoaren esku maitaleetan gaudela sinetsiz, geure bizitza arriskatu
behar dugu. Pobreekin beti arriskuan bizitzen baita. Mariak eraman gaitzala errukiaren kantari izatera, gizaki pobreei besarkada emanez.
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Bederatzigarren eguna
(Irailak 8 - Asteartea)
MARIA, BESARKADAREN AMA
Meza
Andre Mariaren jaiotzako Meza

Irakurgaiak
Est 4
Lk 1
Jn 2, 1-11

(Ik. liburuxka honetan, 111. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 111. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 112. orrialdea)
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Sarrerako
monizioa

Bederatziurrenak azken eguna du gaur eta, gainera, Ama Mariaren
jaiotza ospatzen dugu. Bihar Arantzazuko gure Amaren festaburua ospatuko dugu poz handiz.
«Errukitsu Aita bezala» esanez, «Aita errukitsuaren parabolak» maitasun ederraren besarkadan gozatu gaitu. Gozatu, eta konpsomisoz jantzi ere bai. Gaur, Bederratziurrena burutzen duen azken egunean, gure
Amari begiratu behar diogu. Bera dugu besarkadaren Ama. Mariak
errukitan bizitzeko adoretuko gaitu. Berak sortuko digu maitasunaren
festa. Berak kantatuko digu maitasunaren kantika. Berak jasoko gaitu
maitasunaren besoetara. Errukiaren kantari aparta dugu gure Ama Maria, errukiaren Ama.
Mariaren jaiotzak mundu berri baten ate-aurrean jartzen gaitu, haren
sabeletik erakutsi baitzaigu erruki neurrigabea. Gaur ere bera dugu
gure poz eta bidelagun erruki-bideetan.
Goazen denok aldarera. Jaunak bedeinka dezala gure ospakizuna, Mariaren sinesmenari esker. Kanta dezagun!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Mariaren festan adierazten zaigun Jainkoaren besarkadak poztu gaitzala. Jauna zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: errukiaren beharra eta edertasuna ikusten ari
gara Bederatziurren osoan. Ospakizun honen hasieran
ere errukitara jo nahi dugu. Mariak, bere jaiotzaren festa
honetan, errukitara eramaten gaitu, errukiaren besarkadara. Bekatari garela eta errukiaren beharrean gaudela
aitortu eta eska dezagun bihotz berri eta maitalea.
– Jesus Jauna, Mariarengan errukiaren iturri betea ireki diguzuna. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, errukiz errukiaren besarkadan lotzen gaituzuna. Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Mariaren amatasunean, erruki askatzailea
eman diguzuna. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Emaguzu, Jauna, zure zerbitzarioi
zeruko graziaren dohaina,
Maria Birjina zure Semearen Ama egin zenuenean
gure salbamenaren hasiera izan genuenok
haren jaiotza ospatzean
bake osoa iritsi dezagun.
Zure Seme.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Ester bere herriaren alde arriskua bere gain hartzen ikusten dugu, Jainkoarengan uste ona jarrita. Ester Mariaren irudi bezala ikusi izan da Elizaren
historian. Gaur ere bai. Maria bere seme-alaben alde dago beti Jaunaren
aurrean. Entzun arretaz!
Est 4
(Ik. liburuxka honetan, 111. orrialdea)

Aleluia
aurretik

Mariaren eskariak errukizko festa sortzen du ardorik gabe gelditu diren ezkonberrientzat. Mariak gaur ere Jesusi bere partehartzea eskatzen dio guk
errukiaren festa goza dezagun. Ebanjelio-liburua jaso, intzentsuz lurrindu
eta aleluiaka jasoko dugu Hitza!
Jn 2, 1-11
(Ik. liburuxka honetan, 112. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Maria otoitz-lagun harturik, jo dezagun Jaunarengana. Eska dezagun errukia munduko errukarri guztientzat. Eska dezagun Mariaren babesa Elizarentzat eta
kristau guztientzat. Baita gizartearentzat eta gizarteko
babesik gabekoentzat ere. [Kanta dezagun konfiantzaz:
ENTZUN, JAUNA, GURE ESKARIAK.]

• Eliz elkartearen alde: Mariak bere errukiz eutsi diezaiola
Ebanjelioarekiko leialtasunean, errukiaren Berri Ona gizonemakume guztiei egiaz hots egiteko.
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• Miseriaren eta gerraren katean loturik bizi diren herrien eta
pertsonen alde: Mariaren erruki gozoak aska ditzan, giza
duintasunean bizi eta garatzeko.
• Sufritzen ari diren familien alde: gure familiek Mariaren
hurbiltasuna eta beraren erruki ederraren poza senti dezatela, bizitzarako ardo berri.
• Gure gizarteko eta munduko pobreenen alde: beren gizatasun-bidean eta gizarte berri baten bila, Jaunarekin topo
egin dezatela, mundu zuzenagoa eraikitzeko.
• Amaren festa pozik ospatzen ari garenon alde:
Mariak babes gaitzala bere errukiz eta eraman gaitzala
guztiekin errukitsu izatera.
Eskerrak, Aita ona, Mariaren otoitzez zure errukia erakutsi
eta maitasunez babesten gaituzulako. Mariaren babesak
eraman gaitzala errukiz elkar zerbitzatzera, batak bestearentzat errukiaren ardo berria sortuz. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Betorkigu lagun, Jauna, zure Seme bakarra gizon egina:
bere jaiotzan amaren birjintasuna kendu ez
baizik-eta sagaratu egin zuenez gero,
berak atera gaitzala bekatutik
eta zure gogoko egin dezala gure eskaintza.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

(Maitasun ederraren ama)
Egoki da, bai, eta zuzen, nonahi eta beti
zuri eskerrak ematea, Aita santua,
eta zure handitasuna gorestea
Maria Birjinaren oroipena egiterakoan.
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Ederra da bera bere jaiotzean,
eta, bekatu guztitik askaturik,
dotore egiten du argi graziaren distiraz;
ederra da bera bere ama-izate garbian,
zure aintzaren dirdaia eman baitzion munduari,
Jesu Kristo, zure Semea, guztion salbatzailea eta anaia;
ederra da bera Semearen nekaldi eta heriotzean,
odolaren gorriz jantzirik,
Kristo errugabearekin sufritzen duen
bildots otzana, ama-izate berria biziz;
ederra da bera Kristoren piztueran,
harekin erregin,
haren garaipenean parte hartuta gero.
Beronen bitartez,
aingeru eta goi-aingeruek
gurtzen zaituzte beti eta beti,
pozez beterik zure aurrean.
Utziguzu, arren, bat egin ditzagula gure ahotsak
zure gorespena kantatzeko: Santu...

(Jainko gure Aita)

Jainko gure Aita,
eskerrak ematen dizkizugu bihotz-bihotzetik
bizira deitu gaituzulako
eta zoriona jarri diguzulako helburu,
zure Seme eta gure Jauna den Jesusengan.
Berarengan ikusten dugu zure onginahia
eta guztiok salbatzeko duzun asmoa.
Bera da askatzen gaituen hitza
eta eusten digun eskua.
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Ez dugu sekula ahaztuko
gu bezalakoa egin zela bera
sufrimenduan eta heriotzean.
Gure erruak bere gain hartu zituen
eta haren leialtasuna gure leialtasun bihurtu zitzaigun.
Beti esker onez agertuko gatzaizkizu,
harengan barkatuak izan baikara.
Jainko gure Aita, eskatzen dizugu
bidal dezazula zure Espiritu Santuaren indarra
ogi-ardo hauen gainera,
Jesu Kristo zure Seme maitearen
gorputz eta 9 odol guretzat egin daitezen.
Berak, Pazko jaia iritsi zenean,
jakinik bere ordua etorri zitzaiola,
munduan ziren bereak maitatu zituen
eta bere maitasunaren ezaugarririk handiena eman zien.
Zuregandik etorri zela eta zuregana zihoala oharturik,
bere eskuetan ogia hartu eta begiak zerura jasorik,
bere Aita ahalguztidun horrengana,
zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen
eta bere ikasleei eman zien esanez:
HARTZAZUE ETA JAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE GORPUTZA DA-ETA,
ZUENTZAT EMANGO DENA.
Afal ondoan, berdin, bere eskuetan kaliza harturik,
zuri eskerrak emanez, bedeinkatu zuen,
eta bere ikasleei eman zien, esanez:
HARTZAZUE ETA EDAN GUZTIOK HONETATIK:
HAU NIRE ODOLAREN KALIZA DA-ETA,
ITUN BERRI ETA BETIKOAREN ODOLA,
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ZUENTZAT ETA GUZTIENTZAT
BEKATUAK BARKATZEKO ISURIKO DENA.
EGIZUE HAU NIRE OROIGARRI.
HAU DA sinesmenaren misterioa.
Hil eta piztu zarela, Jauna, zu berriz etorri arte,
hau dugu, hau, berri ona!
Hark agindutakoa betetzeko, Aita,
beraren nekaldi eta heriotzaren oparia,
beraren piztueraren garaipena
eta beraren zeruetara igotzearen ospea gogoratuz,
Jesu Kristo, zure Seme eta gure Jaunaren
oroigarria egiten dugu.
Eta, uste onez beterik,
haren etorrera aintzatsua itxaroten dugula,
dohain hauek eskaintzen dizkizugu,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza.
Bidal ezazu orain, Aita, gure artera, zure Espiritu Santua,
gure pozbide eta laguntza.
Bizkor ezazu gure bihotzetan
Kristo Jesusekin dugun elkartasuna,
indartu gure itxaropena, ugaritu gure maitasuna.
Bete gaitzazu zure Espirituaren suaz
bata bestearekin bat eginik bizi gaitezen.
Zure Espirituak eraginik, Aita,
zure Eliza Santuaren alde eskatzen dizugu.
Gorde eta gida ezazu,
emaiozu mundu guztian bakea eta batasuna.
Eman jakinduria eta adorea Frantzisko gure Aita Santuari,
Jose Ignazio gure artzainari
eta zure Elizan artzain ipini dituzun guztiei.
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Zure ontasunean, Jauna, izan gogoan
gure bihotzean toki berezia dutenak
eta ez itzazu ahaztu heriotzak guregandik urrundu dituenak.
Zure herri osoarekin, Maria Birjina, Jaunaren Amarekin,
beraren senar Jose santuarekin,
apostolu, martiri, Asisko Frantzisko eta Klara
eta santu guztiekin,
eta mundu guztian beren ustea
zuregan jarri duten guztiekin bat eginik,
zure errukia eskatzen dizugu.
zure handitasuna aitortuz,
Jesus, zure Seme eta gure Jaunaren bitartez.
HONEN BITARTEZ, honekin eta honengan,
zuri, Aita Jaungoiko ahalguztidun horri,
Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.

Jaunartze
ondorengo
otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jaunartze honen bidez
indartzen duzu, Jauna, zure Eliza;
emaiozu poz betea Maria Birjinaren jaiotegun honetan,
jaiotza horrek ekarri baitzion munduari
salbamenaren itxaropena eta egunsentia.
Jesu Kristo.

Homilia

(Bederatziurrenak azken eguna du eta, Mariaren Bederatziurrena denez, bidezkoa da dena harengana biltzea azken egun honetan. Errukiaren ibilbidea
egin dugunez, azken egun honetan Amari honela deitzen diogu: Maria, besarkadaren Ama. Berak erakusten digu parabolako aita-semeen besarkada
ederraren argazkia. Besarkadaren esperientzia bizitzen laguntzen digu gure
Amak. Bere esanekotasunez, bere barne-askatasun ederrez, Aitaren besarkadan mantentzen gaitu leialki. Mariak errukia guregan berritzen du, eztei-festarako ardo berri).
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AZKEN eguneko gogoetak eta otoitzak, Mariari begira jartzen gaitu, errukiaren Ama deitzen baitiogu, errukizko Ama. Mariak bere Seme Jesusengan ikusi eta ikasi zuen errukia, harengan ezagutu zuen Jainkoaren bihotza neurrigabea zela. Bere Semearekin bizi izandako egunerokotasuna
errukia ikasteko eta ikusteko aukera izan zuen!
Mariaren Magnificat kantika irakurtzen dugunean, konturatzen gara
Maria bestelako begiradaz ari dela errealitatea begiratzen. Mariaren begirada behar dugu, haren ama-begirada, haren bihotz handi eta zabala. Eta
Mariaren begiradaz begiratuko dugu errealitate guztia, geurea eta ingurukoa.
Mariak badaki eguneroko bizitza eta eguneroko beharra pozbide bihurtzen. Berak badaki eguneroko gure ura ardo bizigarri bihurtzen. Berak
badaki gure pobrezia, aberastu gaitzakeenarengana zuzentzen. Maria
bere Semeari erreguka ari zaio: «Ez daukate ardorik». Eta Jesusek ez dio
amaren deiari entzungor egiten (Ik. ebanj.).
Mariak errukia gure aldeko borroka bihurtu du. Maria da gaurko Elizarentzat eta eliztar bakoitzarentzat Ester berria. Mariak bere sinesmena
arriskatu du, bere bizitza osoa Jaunari entregatu dio, gure alde. Eta orain
Maria errukizko Ama sentitzen dugu. Badakigu berak ez gaituela eskutik
utziko, berak beti babestuko gaituela. Jainko errukitsuaren ispilu dugu
Ama Maria, berarengan ikus baitezakegu ondo asko Jainkoak nola maite
duen eta nola maite gaituen. (Ik. 1. irak.)
Bizi ditugun garaiak ez dira batere errazak, inoizkoak errazak izan ez
diren bezala; baina, beharbada, gaurkoetan, garai bateko segurantzak erori zaizkigunean eta eguneroko zalantzak bizi behar ditugunean, inoiz baino gordinkiago sentitzen dugu ezintasuna eta izua. Kontua ez da, noski,
bazter guztietan etsaiak ikusten hastea. Baizik, aurrean dauzkagun erronkei erantzuten saiatzeko adorea izatea. Esterrek bere bizia arriskatu zuen
bezala, eta Mariak arriskatu zuen bezala, guk ere arriskatzeko adorea behar
dugu. eta Maria dugu maistra eta Ama gure garaiotan eta gure borroketan.
Arantzazuko Amaren irudi txikian, Maria bidelagun sentitzen dugu
guk. Gure arantzen gainean erregin aitortzen duguna, gure arantzetan
inplikatua sentitzen eta aitortzen dugu. Arantzazuko Amak errukiaren hurbiltasuna erakusten digu gure ezinetan. Zenbat begirada zuzendu izan
zaion historian zehar Ama honi! Eta gaur ere gure sinesmen-bideen gidari
eta lagun sentitzen dugu.
Mariak Jaunaren errukia erakutsi zigun Kanako ezteietan. Gaur ere,
gure bizitzari poza eta bizi-ardoa falta zaionean, Ama honek pozaren erregua eskaintzen digu, Jesusengana joz, harengan bizipoza aurki dezagun.
Maria gurekin dator bidean, gurekin egunerko bizitza txiki eta saiatuan,
gurekin beti.
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LEHENENGO EGUNA
Lehen irakurgaia
Irteera liburutik (34. 4b-9).
Biharamunean, goizean goiz, harlauza biak harturik, Sinai mendira igo
zen Moises, Jaunak agindu bezala.
Orduan, Jainko Jauna laino batean jaitsi eta Moisesekin egon zen, eta
bere izena hots egin zuen: «Jauna». Moisesen aurretik igaro zen, honela
hots eginez: «Jauna! Jauna! Jainko bihozbera eta errukiorra, haserregaitza eta onginahiz eta leialtasunez betea! Mila belaunalditaraino onginahiari eusten diona; gaiztakeria, errebeldia eta bekatua barkatzen
dituena».
Bat-batean, lurreraino ahuspeztu zen Moises, eta esan zuen: «Jauna,
gogoko banauzu, zatoz gurekin, arren! Herri hau burugogorra da, bai;
baina zuk barkatu gure gaiztakeria eta bekatua, eta har gaitzazu zeure
ondaretzat».
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103. salmoa
Erruki hutsa
dugu Jauna,
errukia ta
maitasuna.
Erru guztiak barkatzen dizkit, gaitz guztiak sendatzen;
bizia Herio Leizetik ateratzen dit,
maitasun eta errukiz inguratzen nau;
bizitza osoan bere edertasunez nau asetzen.
Bihozbera eta errukiorra da Jauna,
haserregaitza eta onginahiz betea.
Nola aita seme-alabentzat errukior,
hala Jauna begirune diotenentzat errukior.

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (13, 6-9).
Gero, parabola hau esan zien Jesusek: «Gizon batek pikondo bat zuen
bere mahastian aldatua. Joan zen piku bila eta ez zuen aurkitu. Orduan,
mahastizainari esan zion: “Begira, badira hiru urte pikondo honetara piku
bila natorrela, eta ez dut aurkitzen. Moztu ezazu. Zertarako egongo da
hor lurra alferrik jaten?”Baina mahastizainak erantzun zion: “Jauna, utz ezazu aurtengoz; bitartean, ondoa aitzurtu eta ongarria botako diot, ea aurrerakoan fruiturik
ematen duen; eta bestela, moztu”».
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BIGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Hasiera liburutik (2, 7-9; 3, 1-7)
Jainko Jaunak gizona moldatu zuen lurreko hautsez eta bizi-arnasa bota
zion sudur-zuloetara, eta gizona bizidun gertatu zen.
Gero, Jainko Jaunak baratzea landatu zuen Edenen, sortalderantz, eta
han ipini zuen Berak moldatutako gizona. Jainko Jaunak mota guztietako
zuhaitzak sortu zituen lurretik, begientzat eder eta ahoarentzat gozo, eta
baratzearen erdian biziaren zuhaitza eta ongiaren eta gaizkiaren
ezagutza ematen zuen zuhaitza landatu zituen.
Sugea zen Jainko Jaunak egindako piztietan maltzurrena. Sugeak esan
zion emakumeari: «Debekatu egin dizue, beraz, Jainkoak baratzeko arbola guztietako fruituetatik jatea?»
Emakumeak erantzun zion: «Baratzeko zuhaitzen fruituetatik jan dezakegu; baratze erdian dagoen zuhaitzaz bakarrik esan digu Jainkoak:
“Horretatik ez jan, ezta ukitu ere hori, hil nahi ez baduzue”».
Sugeak esan zion emakumeari: «Ez zarete hilko, ez! Ongi daki Jainkoak,
horretatik jan orduko, begiak irekiko zaizkizuela eta Bera bezalako izango
zaretela, ongiaren eta gaizkiaren ezagutzaren jabe».
Emakumeak, zuhaitza jateko gozo eta begientzat eder eta ezaguera iristeko on zela ikusirik, haren fruituetako bat hartu eta jan egin zuen; gero,
senarrari eman zion eta hark ere jan egin zuen. Orduan begiak ireki zitzaizkien eta larru gorri zeudela ohartu ziren. Piku-hosto batzuk josi eta
estalki bana egin zuten.

51. Salmoa
Jauna, barkatu,
egin baitugu
denok bekatu.
Erruki zakizkit, Jainko, duzun maitasun handiaz,
suntsi ezazu nire makurra zeure amaigabeko errukiaz.
Garbi nazazu zeharo neure hobenetik,
ikuz nazazu neure gaiztakeriatik.
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Neure bihurrikeria ezagutzen baitut,
neure hobena beti begien aurrean baitut.
Zuri egin dizut bekatu, Zuri bakarrik,
zure begietan oker dena egin dut nik.

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (15, 11-24).
Jesusek esan zien:
Gizon batek bi seme zituen. Gazteenak esan zion aitari: “Aita, emadazu
dagokidan senipartea”. Eta aitak ondasunak banatu zizkien.
Handik egun gutxira, seme gazteenak, zituen guztiak bildurik, urrutiko
herrialde batera alde egin zuen eta han, galdukerian biziz, ondasun guztiak jan. Dena xahutu zuenean, gosete ikaragarria gertatu zen inguru hartan eta estu aurkitzen hasi zen. Orduan, herrialde hartako gizon batengana joan zen morroi, eta hark bere sailetara bidali zuen txerrizain.
Txerriek jaten zuten ezkurrez asetzeko gogoa ematen zion, ez baitzion
inork jaten ematen.
Orduan, pentsatzen jarririk, bere baitan esan zuen: “Zenbat langile gure
aitarenean nahi adina ogi eta gehiago dutela, eta ni hemen goseak
hiltzen! Jaiki, aitarengana joan eta esango diot: Aita, bekatu egin dut
Jainkoaren eta zure kontra. Ez dut gehiago seme-izenik merezi. Har nazazu zeure langileetako bat bezala”.
Jaiki eta aitaren etxera abiatu zen. Oraindik urruti zegoela, ikusi zuen
aitak eta errukitu egin zen; eta, lasterka joanik, besarkatu eta musuka
hasi zitzaion. Semeak esan zion: “Aita, bekatu egin dut Jainkoaren eta
zure kontra. Ez dut gehiago zure seme-izenik merezi… ”.
Aitak, ordea, esan zien morroiei: “Ekarri bizkor jantzirik onena eta jantziozue, ipiniozue eraztuna eta jantzi oinetakoak; ekarri zekor gizendua eta
hil; egin dezagun festa-otordua; zeren seme hau hilda bainuen eta piztu
egin zait, galdua nuen eta aurkitu egin dut”. Eta festa hasi zuten.
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HIRUGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Siraken liburutik (Sir 35, 12-14. 161-8).
Ez erosi nahi izan Jauna zeure opariez,
ez baititu onartuko.
Ez oinarritu bidegabekeriazko oparietan:
epailea da Jauna eta ez du harengan eraginik inoren izenak;
ez du alderdikeriarik egiten behartsuaren aurka
eta entzun egiten du bidegabeki erabiliaren eskaria;
ez du umezurtzaren erregua mespretxatzen.
Apalaren otoitzak hodeiak zeharkatzen ditu
eta ez da sosegatzen bere helmugara iritsi arte;
ez du etsitzen Goi-goikoak esku hartu
eta errugabeen alde justizia egin arte.
ezta kexati doakion alarguna ere.

34. salmoa
Gaixoak oihu
egitean,
Jaunak erantzun
bat-batean.
Bedeinkatuko dut Jauna une oroz,
etengabe goretsiko ene ezpainez.
Harro nago Jaunaz;
entzun bezate apalek eta poztu.
Aurpegi ematen die Jaunak
gaizkileei, lurgainetik ezabatzeko
haien oroitzapena. Deiadar egitean,
Jaunak entzun egiten du eta larrialdi guztietatik libratzen.
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Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (18, 9-14)
Honako parabola hau esan zien Jesusek beren buruak zintzotzat hartzen
eta besteak gutxiesten zituzten batzuei: «Bi gizon tenplura igo ziren
otoitz egitera, bata fariseua eta bestea zergalaria. Fariseuak, zutik, honela
ziharduen otoitzean bere baitan: “Ene Jainkoa, eskerrak zuri besteak
bezalakoa ez naizelako: lapur, gaizkile edota adulteriogile; ezta horko zergalari hori bezalakoa ere. Astean bi bider egiten dut barau, eta ondasun
guztien hamarrenak ordaintzen ditut”.
«Zergalaria, berriz, urruti gelditurik, ez zen begiak lurretik altxatzera ere
ausartzen, baizik eta bular-joka ari zen esanez: “Ene Jainkoa, erruki zaitez
bekatari honetaz”.
«Benetan diotsuet azkeneko hau Jainkoarekin bakean itzuli zela etxera;
fariseua, berriz, ez. Zeren eta bere burua goratzen duena beheratu egingo baitu Jainkoak, eta bere burua beheratzen duena, goratu»

LAUGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Oseas profetaren liburutik (2, 16-20)
«Hala bada, nik neuk liluratuko dut,
basamortura eraman, eta bihotzera mintzatuko natzaio.
Han bere mahastiak itzuliko dizkiot,
Ezbehar-ibarra itxaropen-ate bihurtuko.
Han bere gaztaroan bezala erantzungo dit,
Egiptotik atera zenean bezala.
Egun hartan “Ene senar” esango didazu, eta ez “Ene Baal”.
Egun hartan ituna egingo dut neure herriaren alde,
basapiztia, hegazti eta narrastiekin.
Uztaiak eta ezpatak hautsiko ditut,
lur honetan ez da gehiago gudurik izango.
Lasai biziaraziko dut neure herria.
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145. salmoa
Jainkoak onez
gaitu hartu,
maitasun handiz
besarkatu.
Errukiorra eta bihozbera da Jauna,
haserregaitza eta onginahi handikoa.
Ona da Jauna guztientzat,
gupidaz betea bere sorkari guztientzat.
Gorets zaitzatela, Jauna, zeure sorkari guztiek,
bedeinka zeure fededunek.
Aipa bezate zure erregetza ospetsua,
mintza bitez zure ahalmenaz.

Ebanjelio
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (15, 1-7)
Zergalari eta bekatari guztiak Jesusengana bildu ohi ziren hari entzutera,
eta fariseuak eta lege-maisuak marmarrean ari ziren esanez: «Horrek harrera ona egiten die bekatariei, baita beraiekin jan ere!»
Jesusek parabola hau esan zien: «Zuetako nor, ehun ardi izan eta bat
galtzen bazaio, ez da, beste laurogeita hemeretziak larrean utzirik, galduaren bila joaten aurkitu arte? Eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen du
poz-pozik eta, etxeratzean, adiskideak eta auzokoak bildu eta esaten die:
“Egin festa nirekin, aurkitu baitut galdutako ardia!” Egia esan, Jainkoak
ere poz handiagoa hartzen du bihozberritzen den bekatari batengatik,
bihozberritu beharrik ez duten laurogeita hemeretzi zintzoengatik
baino.
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BOSGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Ezekiel profetaren liburutik (11, 17-21).
Honela mintzatu zitzaidan Jauna: «Erbesteratuei adierazi nire, Jainko
Jaun honen, mezua: Herrien artetik bilduko zaituztet, sakabanatuak egon
zareteneko herrialdeetatik batuko, eta Israel lurraldea emango dizuet.
Hara iristean, idolatria eta jokaera higuingarri guztiak baztertuko dituzue.
«Bihotz berria emango dizuet eta espiritu berria ezarriko zuengan; harrizko bihotza kenduko dizuet eta haragizkoa emango, nire legeen
arabera joka eta nire erabakiak betetzen saia zaitezten. Zuek nire herri
izango zarete eta ni zuen Jainko. Baina bihotza idolatria eta jokaera higuingarrietara makurtzen dutenei beren jokabidearen ordaina emango diet. Nik, Jainko Jaunak, esana».

31. Salmoa
Iheslekua
zaitut, Jauna,
gaitzaldietan
osasuna.
Bai dohatsu gaiztakeria barkatu zaiona,
hobena estali zaiona.
Bai dohatsu Jaunak errurik egozten ez diona,
barrenean iruzurrik ez duena. R/.
Nire hobena aitortu dizut,
nire errua ezkutatu ez dizut.
«Aitortuko diot _esan nuen_ Jaunari neure gaiztakeria»,
eta Zuk barkatu zenidan nire hobenaren txarkeria. R/.
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Bigarren irakurgaia
San Paulo apostoluak Efesoko kristauei (1, 1-6).
Goretsia izan bedi Jainkoa, Jesu Kristo gure Jaunaren Aita,
zeruan, Kristoren bitartez,
Espirituaren ondasun oroz bedeinkatu gaituena!
Kristorengan aukeratu gintuen mundua mundu izan baino lehen,
haren aurrean santu eta akats gabe izan gaitezen maitasunez.
Bere onginahiak eraginda, ordutik zuen erabakia
Jesu Kristoren bitartez gu seme-alabatzat hartzea,
bere Seme maitearengan eskuzabal eman digun dohain zoragarria
berarentzat gorespen-kantu bihur dadin.

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik (1, 40-45).
Aldi hartan, legenardun bat etorri zitzaion erreguka Jesusi eta, belaunikaturik, esan zion: «Nahi baduzu, garbi nazakezu». Jesusek, errukiturik,
eskua luzatu eta ukitu egin zuen, esanez: «Nahi dut, izan zaitez garbi». Orduan bertan alde egin zion legenak, eta garbi gelditu zen.
Jesusek bidali egin zuen, zorrotz aginduz: «Kontuz gero! Ez esan inori ezer. Baina zoaz, agertu apaizagana eta eskaini garbikuntzaren ordainez
Moisesek agindutakoa, ezaugarri izan dezaten».
Hura, ordea, atera zeneko, gertatua oihuka hots egiten eta zabaltzen hasi
zen, eta harrezkero ezin zen Jesus inongo herritan agerian sartu, eta kanpoan gelditzen zen leku bazterretan. Hala ere, edonondik zetorkion jendea.
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SEIGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Isaias profetaren liburutik (62, 1-5)
Sionen maitasunez ez naiz isilduko,
Jerusalemen maitasunez ez naiz geldi egongo;
Jaunaren 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 zaizu, 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.

95. Salmoa
Konta herriei
Jaunaren hainbat
harrigarri.
Kanta Jaunari kantu berri;
kanta, lur osoa, Jaunari.
Kanta Jaunari, bedeinka Haren izena;
iragarri egunez egun Harengandiko salbamena.
Zabaldu Haren ospea atzerrietan,
Haren mirariak herri guztietan.
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Herrietako sendiak, eman Jaunari,
eman Jaunari ospe eta goraldi.
Eman ospe Jaunari bere izenaren ederrez;
sar zaitezte Haren atarietan opariak eramanez. R/.

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (15, 22-32).
Aitak esan zien morroiei: “Ekarri bizkor jantzirik onena eta jantziozue, ipiniozue eraztuna eta jantzi oinetakoak; ekarri zekor gizendua eta hil; egin
dezagun festa-otordua; zeren seme hau hilda bainuen eta piztu egin zait,
galdua nuen eta aurkitu egin dut”. Eta festa hasi zuten.
Seme zaharrena soroan zen. Etxerakoan, hurbildu ahala, soinua eta
dantzak sumatu zituen. Eta, morroi bati deiturik, zer gertatzen zen galdetu zion. Hark erantzun: “Zure anaia etorri da eta zekor gizendua hiltzeko
agindu du zuen aitak, semea onik bereganatu duelako”. Biziki haserretu
zen anaia eta ez zuen sartu nahi. Atera zen aita eta erreguka hasi
zitzaion. Baina hark erantzun zion aitari: “Hainbeste urte da zure agindu
bat ere sekula huts egin gabe zerbitzatzen zaitudala, eta ez didazu
egundaino antxume bat ere eman, lagunekin festa egiteko; eta, horko
zure seme hori, zure ondasunak emagalduekin jan dituen hori, etorri
dela eta, zekor gizendua hil duzu”. Aitak erantzun zion: “Seme, zu beti
nirekin zaude, eta nire guztia zeurea duzu! Baina egoki zen poztu eta festa egitea, zure anaia hau hilda baikenuen eta piztu egin zaigu, galdua
genuen eta aurkitu egin dugu!”»
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ZAZPIGARREN EGUNA
Lehenengo irakurgaia
San Paulo apostoluak Efesoko kristauei (2, 4-11).
Jainkoak, hain baita errukitsua eta halako maitasun neurrigabez maitatu
baikaitu, geure bekatuengatik hilik geundelarik, bizia eman zigun Kristorekin batera —onginahi hutsez salbatu zaituzte!—; eta Kristo Jesusekin batera eta berarengan piztu gintuen eta zeruetan eserarazi. Horrela,
Kristo Jesusengan gurekiko hain ona izanez agertu nahi izan die datozen
gizaldiei zein ugaria eta eskuzabala den bere onginahia. Dohain hutsez
zarete salbatuak sinesmenaren bidez; eta hau ez dator zuengandik,
baizik eta Jainkoaren emaitza da; ez dator egintzetatik, inor harro ez
dadin. Izan ere, Jainkoak eginak gara; Kristo Jesusengan sortu gaitu, on
egiten saia gaitezen, Jainkoak guretzat aurrez erabakia zuen bezala.

16. salmoa
Errukia du
Jaunak hitza,
zapalduentzat
bizi-giltza.
Zu zaitut, Jauna, neure on guztia,
neure kopa, bedeinkapenez betea;
zure esku nire zoria!
Zoragarria suertatu zaidan alorra,
ezin ederragoa nire ondarea!
Bedeinkatu nahi dut Jauna, berak baitit aholku ematen,
gauez ere ene barrua berak hezten.
Begi aurrean dut Jauna etengabe;
bera ondoan dudala, ez dezaket koloka egin.
Zelaiak artaldez jantzi dira, ibarrak gariz estali.
Denek irrintzi eta kantu!
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Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik (5, 43-48)
Aldi hartan, Jesusek esan zuen:
«Badakizue legean agindua: Maitatu lagun hurkoa eta gorrotatu etsaia.
Nik, berriz, hau diotsuet: Maitatu etsaiak eta egin otoitz pertsegitzen zaituztetenen alde; horrela, zeruko zeuen Aitaren egiazko seme-alaba izango zarete, hark zintzoentzat eta gaiztoentzat ateratzen baitu eguzkia, eta
zuzenentzat eta zuzengabeentzat isurtzen euria.
Izan ere, maite zaituztetenak bakarrik maite badituzue, zer sari zor zaizue? Zergalariek ere ez al dute beste horrenbeste egiten? Eta zeuen
senideak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik? Jentilek ere ez al dute beste horrenbeste egiten?
Izan zaitezte, bada, guztiz onak, zeruko zuen Aita guztiz ona den bezala.

ZORTZIGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
San Joanen lehen gutunetik (4, 7-12).
Ene maiteok, maita dezagun elkar, maitasuna Jainkoarengandik baitator,
eta maite duen oro Jainkoarengandik jaioa da eta ezagutzen du Jainkoa.
Maite ez duenak ez daki deus ere Jainkoaz, Jainkoa maitasuna baita.
Hara nola agertu den Jainkoaren gureganako maitasuna: Jainkoak bere
Seme bakarra mundura bidali zuen, beronen bidez bizia izan dezagun.
Hau da benetako maitasuna: ez guk Jainkoari izan diogun maitasuna, berak guri izan diguna baizik, hau da, gure bekatuen barkamen-oparitzat
bere Semea bidaliz erakutsi digun maitasuna.
Ene maiteok, Jainkoak horrela maite izan bagaitu, guk ere maitatu egin
behar dugu elkar. Jainkoa ez du inork inoiz ikusi; elkar maitatzen badugu,
Jainkoa gurekin bat eginik dago eta beraren maitasuna bere betera iritsi
da guregan.
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Is 12
Maitasunaren
iturrian
edando dugu
errrukia.
Jainkoa dut salbatzaile!
Harengan dut uste on eta ez naiz beldur.
Jauna dut indar eta babes,
bera salbatzaile».
Pozik joango zarete salbamen-iturritik ura edatera,
eta egun hartan honela esango duzue:
«Goretsazue Jauna, dei egin berari,
iragarri haren egintzak herriei!

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (10, 30-37)
Aldi hartan, Jesusek esan zuen:
—Behin batean, gizon bat zihoan Jerusalemdik behera Jerikorantz eta lapurren eskuetan erori zen; zeuzkanak kendu eta, egurtu ondoren, alde
egin zuten, erdi hilik utziz. Apaiz bat gertatu zen, hain zuzen, bide hartan
behera, eta, gizona ikustean, bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Gauza
bera egin zuen handik igaro zen tenpluko lebitar batek ere: ikustean,
bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Baina bidaian zen samariar bat bertara
iritsi eta, hura ikustean, errukitu egin zitzaion. Hurbildu eta zauriak lotu
zizkion, olioz eta ardoz igurtzi ondoren; gero, bere asto gainean ezarri, ostatura eraman eta bere ardurapean hartu zuen. Biharamunean, zilarrezko
bi txanpon atera eta ostalariari eman zizkion, esanez: «Zain ezazu eta,
gehiago gastatzen baduzu, hurrena natorrenean ordainduko dizut».
Zure ustez, hirurotan zeinek jokatu zuen lagun hurko bezala lapurren esku eroritako gizonarekin?
Lege-maisuak erantzun zion: —Hartaz errukitu zenak.
Jesusek esan zion, orduan: —Zoaz eta egin zuk ere beste horrenbeste.
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BEDERATZIGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Esterren liburutik.
Egun haietan, Ester erreginak, gainean zeukan arriskuaren beldurrez,
Jaunarengana jo zuen, honela otoitz eginez:
«Israelen Jainkoa, nire Jaun eta gure errege bakarra,
babes nazazu, bakarrik bainago
eta ez daukat beste babeslerik zu izan ezik,
neuk jarri baitut neure burua arriskuan.
Umetatik entzun izan dut nire familian,
nola zuk, Jauna, aukeratu zenuen Israel nazio guztien artean,
gure gurasoak arbaso guztien artean,
zure ondare izateko betiko;
eta agindu zenuena bete zenien.
Aditu, Jauna, ager zakizkigu geure atsekabean,
eta emadazu adore, Jauna,
jainkoen errege eta boteretsuen jaun zarena.
Ipini iezadazu ahoan hitz egokia lehoari hitz egiterakoan;
alda ezazu, gure etsaia gorrota dezan.
Gu, berriz, aska gaitzazu zeure esksuz;
eta ni, zu beste babeslerik ez daukadan hau,
babes nazazu, dena dakizun Jauna.
Lk 1
Zure errukia
kantatuko dut,
ene Jainko.
«Jaunaren handitasuna dut goresten,
pozaren pozez daukat barrena,
Jainkoa baitut salbatzaile.
Bere mirabe ezerez honengan jarri ditu begiak.
Dohatsu deituko naute guztiek gaurdanik.
Gauza handiak egin ditu nire alde Ahalguztidunak.
Santua da eta gizaldiz gizaldi errukitsua.
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Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (2, 1-11).
Hiru egunera, ezteiak izan ziren Galileako Kanan, eta han zen Jesusen
ama. Jesus eta beronen ikasleak ere gonbidatu zituzten ezteietara. Eta ardoa amaitu baitzen, esan zion amak Jesusi:
—Ez dute ardorik.
Jesusek erantzun zion:
—Utz nazazu bakean, emakume. Oraino ez da etorri nire ordua.
Jesusen amak honela esan zien zerbitzariei: «Egin horrek esango dizuena».
Baziren han harrizko sei ur-ontzi, juduek beren garbikuntzetarako erabili
ohi zituztenak, ehunen bat litrokoa bakoitza.
Jesusek esan zien zerbitzariei:
—Bete ontziak urez.
Haiek goraino bete zituzten. Orduan, esan zien:
—Atera pixka bat eta eraman mahaizainari.
Hala egin zuten haiek.
Mahaizainak ardo bihurtutako ura dastatu zuen, nongoa zen jakin gabe;
zerbitzariek, bai, bazekiten, beraiek atera baitzuten ura. Ardo berria dastatu zueneko, senarrari dei egin eta esan zion: «Jende guztiak ardorik
onena atera ohi du lehenik eta, jendea aski edanda dagoenean, arruntagoa; zuk, berriz, orain arte gorde duzu ardorik onena».
Bere lehen mirarizko seinale hau Galileako Kanan egin zuen Jesusek;
honela, bere Jainko-aintza agertu zuen, eta ikasleek sinetsi egin zuten
harengan.
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