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EGUN BAKOITZEKO
GAIAK ETA ERROMESAK
Abuztuak 31
Osteguna
Irailak 1
Ostirala

Irailak 2
Larunbata

Dohainaren olatua
Erromesak: Nafarroako Arkupe taldea

Dohainak dena biziarazten du
Erromesak: Elgeta, Angiozar

Lehortearen egarria
Erromesak: Irun
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Irailak 3
Igandea
Irailak 4
Astelehena
Irailak 5
Asteartea
Irailak 6
Asteazkena
Irailak 7
Osteguna
Irailak 8
Ostirala
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Gehiagoren egarria
Erromesak: Segura, Zerain, Mutiloa, Idiazabal

Uretan bizia
Erromesak: Aretxabaleta

Uretan argia

Bizitzaren gorabeherak

Konfiantzaren urak
Erromesak: Errezil, Bidania, Goiatz, Albiztur
Egunerokoa ernaltzen
Erromesak: Legazpi

ARANTZAZUKO
ANDRE MARIAREN
BEDERATZIURRENA

2017

Dohainaren olatuan

KONTUAN HARTZEKOAK
• 2017ko 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, gaia baino gehiago irudia da, Urarena. «Dohainaren olatuan» esango dugu,
«Etorri eta edan biziaren uretatik» dei eginez. Mariari, dohain handiaren emakumeari 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.
Izan bedi guztia Jaunaren eta gure Ama Mariaren gorespenerako!
Arantzazuko Santutegia
Abuztua, 2017
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ARANTZAZUKO
ANDRE MARIAREN
BEDERATZIURRENA

2017

Dohainaren olatuan

Lehenengo eguna
(Abuztuak 31 - Osteguna)
DOHAINAREN OLATUAN

Irakurgaiak
Ez 47, 1-12
Sal 105
Jn 19, 31-34

(Ik. liburuxka honetan, 99 orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 100 orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 101 orrialdea)
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Sarrera
monizioa

Abuztuaren azken egunak kanpai-hots berezia jotzen du kanpandorrean, Andre Mariak bere babesera biltzen baikaitu, Bederatziurreneko
edertasuna gozatzera.
2017ko Bederatziurren honek, gai bat baino gehiago irudi bat dakarkigu,
uraren irudia. Eta uraren eskutik, gure kristau-bizitzari dagozkion alderdi
desberdinak landu eta barneratu nahi ditugu. Etorri eta edan biziaren
uretatik hots egiten digu aurtengo deiak.
Lehenengo egunak uraren ikusmira ederrera garamatza, uraren dohainolatu ederra kontenplatzera. Dohainaren olatu ederrean murgildu behar dugu, haren erasan bizigarrian, gure bizitzak senti dezan zenbateko
dohain-isuria datorkigun Jainkoaren bihotzetik. Olatu eder horrek harrapatu gaitu azpian, eta dohainaren seme-alaba gara.
Bederatziurren honetan, gainera, Arantzazuko Amari begiratzen diogu,
dohainaren Ama gozoari. Maria dena dohainez betea ikusten dugu, Jainkoaren deiak hartara eraman baitzuen. Mariak erakutsiko digu dohaina estimatzen eta dohainaren argitan bizitzen.

Agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Dohain guztien iturburu den Jaunak bete zaitzatela bizidohainez. Jauna zuekin.

Damu
otoitza

Senideok: «Dohainaren olatu ederrean» aurkitzen gara.
Askotan ez gara konturatzen zer eta zenbat ematen ari
zaigun gure Jainko maitalea. Ohitu egiten gara dohainaren susmoan bizitzen. Ospakizunaren hasieran dohainaren kontzientzia berritu behar dugu, bataioko uretara
itzuliz, Bataioa izan baita dohainaren olatu ederra.
(Ura, ura...) edo
– Jesus Jauna, Aitaren dohaina ekarri diguzuna. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, gure bizitza dohainez bete duzuna. Kristo,
erruki.
– Jesus Jauna, Mariaren babesean bizi berriz gozatzen gaituzuna. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko errukitsua,
zure Semearen saihetsa lantzaz zulatu zutenean,
salbazio betearen urak isuri zenituen munduaren gainera.
Egizu, ur eder horien bizi berriak
barrutik poztu eta piztu gaitzala.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Irakurgai sinboliko eta adierazgarria irakurtzera goaz. Ur ederrak darizkion
gunea Jainkoaren bihotz handia da, harengandik datozkigu dohain-olatu
ederrak.
Ez 47, 1-12
(Ik. liburuxka honetan, 99 orrialdea)

Aleluia
aurretik

Gurutzeko pasarte labur eta sakon honetan dago dohainaren iturria. Jesusen saihets zulatua da dohainaren ibaia abiatzen den gunea. Intzentsua
prantatu, Liburua jaso, zutitu eta aleluiaka presta gaitezen dohainaren argazki bikain hau barru-barrutik jasotzeko.
Jn 19, 31-34
(Ik. liburuxka honetan, 101 orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: dohainaren olatu ederrak harrapatu gaitu; beraz, dohain guztien Jaunari konfiantzaz dei egin behar
diogu munduko pobreenak eta zokoratuenak dohainez
bete ditzala eskatuz.
[Kanta dezagun usterik onenaz:
ENTZUN, JAUNA, GURE ESKARIAK.]
• Elizaren eta eliztar guztien alde: Jainkoaren maitasun-dohaina atergabe zabal dezaten mundu guztian, batez ere
behartsuen artean.
• Munduko gizon-emakume guztien alde; batez ere, zokoratu errukarrien alde: Jainkoaren dohaina bereziki berentzat
dutela sinets dezaten.
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• Dena gaizki atera zaienen alde; tratu txarrak eta bizikizun
ilunak sufritu dituzten emakumeen alde: Jainkoaren maitasun-dohainak eta gure hurbiltasunak duintasunera jaso
ditzan.
• Jainkoaren dohainetan sinesten ez dutenen alde; dena lurreko ondasunei begira bizi dutenen alde: giza duintasunean bizitzeko behar duten barru handia izan dezaten.
• Arantzazuko Amaren Bederatziurrenean aurkitzen garenon
alde: gure eguneroko bizitza eta eguneroko esperientziak
Jainkoaren dohainak edertzen dituela sinets dezagun eta
pozik bizi gaitezen.
Entzun, dohain guztien Jauna, gure eskariak. Aberastu
gaitzazu zeure maitasunaren dohain betez. Arantzazuko
Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaun beraren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Opari honek garbi gaitzala, Jauna,
bekatuaren gaitzetik,
beronek garbitu baitzuen gurutzeko ur handitan
mundu guztiaren bekatua.
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,
dohain betearen ibaia ireki zuen munduan,
gurutzean saihetsa zulatu ziotenean:
nahigabetuentzat kontsolamendua,
giltzapetuentzat askatasuna
eta gizadi osoarentzat salbamena eta bakea.
Bera da, izan ere, benetako dohain betea,
itxaropen guztien gainetik bere argiaz
mundu guztia edertzen 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

Jesu Kristo gure Jauna,
zure iturritik hartu dugun uretan indarberriturik,
zuri otoitzez gaude:
gurutzeko uretan biziberritu gaituzunok
eraman gaitzazu bizi betera.
Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan.
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Homilia

(Aurtengo Bederatziurrenak gai bat baino gehiago irudi bat hartu du bere mezua
sakondu eta eskaintzeko, uraren irudia. Irudi aldeanitza izanik, era askotako gogoetak
eta barne-planteamentuak eskain diezazkiguke.
Lehenengo egunean, Tenplutik behera datorren ur-ibaia proposatzen dugu iruditzat. Neurri guztien edertasuna erakusten duen Tenplua, Jainkoaren bihotza da. Eta
hortik datoz bizi-urak Itsaso Hileraino.
«Dohainaren olatu ederrean» murgilduko gara Jainkoaren dohainak erabat
bere eraginean harrapa gaitzan. Era honetako ur-jausia ez da normala, Jainkoaren eragin handia da. Eta, beraz, kontrolatu ezina gure aldetik).

TENPLUTIK datozen urak aipatu dizkigu Ezekiel profetak. Hemen hasten da
dohainaren historia. Tenplutik esaten dena, Jainkoaren bihotzetik ulertzen
dugu.
Entzun dugunez, tenpluaren ederretik sortzen diren hasieran ur txikiak
gero eta handiago egiten dira. Gero eta handiago egin eta gizakia gero eta
neurri beteagoan harrapatzen dute; orkatila, belauna, gerria... Ur hauen hazkundeak bere barruan Jainkoak herriarekin bizi izandako maitasun-historia
gordetzen duela esan genezake. Hasieran, Itun Zaharrean, herri aukeratua
izatea, gero Israelen historiak bizi izandako peripezia guztia, gero profetak...
Gero, urak handiago egiten dira Joan Bataiatzailearekin eta, azkenik, Jesus
berarekin: dohaina bete-betean etorri zaigu.
Historia honen guztiaren buruan edo iturburuan Jainkoa bera dago, ekimena berea baitu. Jainkoak hartu du aurrea, berak maitatu gaitu aurrez. Eta
bere bihotzaren gehiegitik dohaina isuri du ibaika. Eta erreka ederra sortu
da, hazten doana, zabaltzen doana. Ez da sekula agortzen Jainkoaren dohaina. Dohainaren olatu-talka dela esan dezakegu.
Ibai eder eta handi honen joanak bizia darama bete-betean. Eta bizia
sortzen du noranahi doala. Ibaiaren ertzak dena fruituz eta emaitzez betetzen dira. Eta hor dago ezaugarri garbiena: Itsaso Hila deitzen dena biziz
betetzen da. Hila bizitu egiten da.
Lehenengo irakurgaiak era sinbolikoan bikaintasun betean adierazten
ditu hauek denak, bai Jainkoaren ekintzari dagokionez, bai gure bizitzan
izan dezakeen erasanari dagokionez (Ik 1. irak).
Jainkoaren bihotza dela esan dugu ur hauen iturburu den tenplua. Eta
hala da. Jainkoaren bihotza inon azaldu bazaigu bere betean, gurutzeko
unean izan da, soldaduak bere lantzaz zulatu eta bistaratu zuenean. Saihets
zulatu hartatik sortu zen ura, salbaziozko ur handi bihurtu da gu guztiontzat, Elizarentzat eta mundu osoarentzat. Ur txiki hori bizi-korronte handi
bihurtu da. Jesusen saihets zulatutik Berri Ona eman zaigu bere betean, eta
handik bizi gara (Ik ebanj.).
Eta gure errealitatearekin topo egiten du Jainkoaren dohainak bere
indarrez, bere eraginez, eta dena berritzen du. Urak gaurkoan sekulako
berrikuntza irudikatzen du. Gaur ere, ura bete-betean dario Jainkoaren
bihotzari.
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Egia da, ez dela erraza olatu handi horri tankera hartzea gaurko gizartean. Beste eragin batzuen presentzia erraz sumatzen da. Baina sinesten al
dugu Jainkoa atergabeko dohaina eskaintzen ari zaigula? Sinesten al dugu
Jesusen saihetsa ez dela agortu eta gurutzetik abiatu zen dohain-olatuak
mundu guztia harrapatzen duela?
Geure bizitzaren eguneroko ezina eta txikia ikusita, zaila egiten zaigu
Jainkoa bere dohaina isurtzen ari zaigula sinestea. Gaitzak gaina hartzen
digu. Baina, Itsaso Hila biziarazi bazuen, horrek esan nahi du gure heriotza
bizi-iturri bihur dezakeela Jainko maitaleak. Jainkoak badaki heriotzetik bizia
sortzen.
Maria dohainaren alaba da. Jainkoak bere ur-ontzi egin zuen.
Eukaristia hau ere ibai beraren dohaina dugu. Hemen, ogi txikian, dohain
handia datorkigu.
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Dohainaren olatuan

Bigarren eguna
(Irailak 1 - Ostirala)
DOHAINAK DENA BIZIARAZTEN DU

Irakurgaiak
Ir 17, 1-6
107 salmoa
Lk 4, 14-22

(Ik. liburuxka honetan, 101. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 102. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 102. orrialdea)
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Sarrera
monizioa

«Etorri eta edan biziaren uretatik», esaten dugu Bederatziurren honetan. Atzo, dohainaren olatu ederrak azpian harrapatu gintuen, bere
bizi-eraso bikainez.
Zer adierazten du urak, uraren olatu ederrak? Bere ibilbidean dena biziarazten du, dena bizi-erasanez edertzen du, eta hilda dagoela ematen duena ere bizitu egiten du. Jainkoaren amets handia gu bizitzea
baita eta goi-mailan bizitzea.
Askotan gure bizi-ezinaren errua Jainkoari egozten diogu: Non dago?
Zer egiten du? Zergatik utzi gaitu? Jainkoak gu bizitzerik nahi izango
ez balu bezala. Baina, Jainkoa, Jesusen Jainkoa, beti ari da biziaren harkaitzetik ur bizigarria ateratzen. Nahiz eta ez merezi, gure kexuari, dohainez erantzuten dio Jainko onak. Jesusen egintza guztia bizia sortu
eta ematea izan zen.
Arantzazuko Amak gida gaitzala dohainaren bidean bizia jasotzera,
guztion bokazioa bizitzea baita.

Agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Dena biziarazten duen Jainkoaren bakezko besarkada,
zuekin!

Damu
otoitza
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Senideok: atzoko ospakizunean kontenplatu genuen dohain-olatu ederrak dena biziarazten du. Hori da gaur esaten duguna. Bizi nahi dugu, baina askotan bizitzeko bideak erratzen ditugu. Ospakizunaren atarian, eska dezagun
apaltasunez bihotz berria, errukiaren ur berrietan bizia
edanez.
(Ura, ura...) edo
– Jesus Jauna, zeure dohain oparoz dena berritzen duzuna.
Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, biziaren uretan gure bizitza pozten duzuna.
Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Maria zeure Amaren bidez babesten eta zaintzen gaituzuna. Erruki, Jauna.

Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko Aita ona, zure Semearen gurutzetik
salbamen-ur biziak eman dizkiozu munduari;
egizu, Jauna, gizon-emakume guztiek senti dezatela
zure dohainaren salbazio ederra,
gizatasun betean biziz.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Israel herriak ezin du bere konfiantza Jainkoarengan jarri eta erremindu
egiten da, garai bateko esklabutza estimatzeraino. Jainkoak errukiaren ur
bizigarriz erantzungo dio itxikeria horri.
Ir 17, 1-6 (Ik. liburuxka honetan, 101. orrialdea)

Aleluia
aurretik

Nazareteko Sinagogara goaz, handik baitator biziarazten gaituen dohainaren eskaintza. Jesusek munduko pobreei eta katibuei askatasuna eskaintzen die. Zutitu eta entzun dezagun arretaz Ebanjelioko Hitza.
Lk 4, 14-22
(Ik. liburuxka honetan, 102. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Jainkoaren dohain-olatuak dena emaitza ederrez estali du eta bizi gaitezke. Otoitz egin dezagun bizi
ezinik eta dohainaren kontzientziarik gabe bizi direnen alde.
[Usterik onenaz dei egin dezagun:
ENTZUN, ARREN, JAUNA.]
• Gaitzak menpean hartuta sufriten ari direnen alde; gaixoen alde; bakarrik aurkitzen direnen alde: Jaunaren hurbiltasunak biziarazi ditzan, aurrera egiteko adorea emanez.
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• Beren bizitzan inolako etorkizunik sumatzen ez duten etorkinen alde: haiek ere beren ezinean Jaunaren maitasuna
suma dezaten eta gure solidaritateak lagun ditzan.
• Gehiago eta hobeto bizi ustez, sinesmenaren bideak baztertu dituzten guztien alde: ikus dezaten zer ematen duen
Jaunak eta bizi betera itzul daitezen.
• Kartzelan edo bestelako loturaren batek kateatuta bizi direnen alde: uste on izateko arrazoiak izan ditzaten eta bizi
hobe baten ametsa ez dezaten itzali.
• Arantzazuko Amaren Bederatziurrena egiten ari garen guztion alde: guk ere bizitzeko ametsa ez dezagun hegomoztu, baizik Jaunaren bizipoza goza dezagun bihotza batean.
Jaso itzazu, Jauna, gure eskariak. Zure dohainaren olatuak dena biziarazi dezala gure munduan. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Eukaristi
otoitza
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Jaun biziemaile eta errukiorra,
egizu pozik ekarri dizkizugun dohain apal hauek
iturri bizigarri bihur daitezela gizon-emakumeontzat
eta ez gaitzala hutsaren egarriak
bizirik gabe utzi.
Jesu Kristo.

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 biziberritzen dira izaki eta gizaki guztiak,
heriotza ere bizibide gertatzen da,
eraberrritzen da mundua
eta sorkari berri gertatzen da gizakia.
Berak gurutzean behin betiko ireki zuen
dohainaren ibai ederrean
dena biziarazi zuen, denok salbazioz poztuz.
Eta gaur guztion salbatzaile eta bizi-iturri
aitortzen dugu poz betean elkarturik.
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;
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.
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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.
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.
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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.

25

Jaunartze
ondorengo
otoitza

Egin dezagun otoitz.
Isur ezazu beti, Jauna, zure Semearen odola
salbamen-urez ase gaituzunongana,
betiko bizitzaraino darion ur bizizko iturri
egin dadin guretzat.
Errege bizi baita.

Homilia

(Atzo ibaika etortzen ikusi genuen Jainkoaren dohaina guregana. Jainkoaren bihotzari darion ur bizigarri eta berritzailea da. Eta ondo esana, bizigarria, bere joanean bustitzen duen guztia biziarazten baitu. Gaurko gaiak bizitza berritzeko esperantza piztu
nahi luke, ez dagoela ezer Jainkoak bere dohainez biziberritu ez dezakeenik. Bakoitzak
dauzkagun heriotz-barrutiak aztertu eta onartu beharko ditugu, gero horietan Jainkoaren miraria sinesteko. Dohainak dena biziarazten du esaten dugu gaur; eta dena
esatean, dena esaten dugu).

BIGARREN egunak ibai handiari begira jarri gaitu berriro. Ibai eder eginda
datozen ur ederrek zer erakusten dute? Zer gertatzen da ur-korronte horren
eraginez? Ikusgarria da. Dena berritzen da. Dena garbitzen da. Dena biziarazten du bere abiada ederrean.
Zuhaitzak bizi-emaitza ederrez janzten dira. Ur kutsatuak erabat garbitzen dira, uraren altuera hazi ahala. Eta Itsaso Hila bera bizi-arrainez betetzen da. Bizi berriaren mirari azkengabea da, dohainaren inguruan sortzen
dena.
Jainkoaren bihotzetik datozen ur hauek bizirako urak dira. Eta ez irudi
bezala bakarrik, benetan baizik. Eta ez noizbait bakarrik, gaur ere bai. Eta
gure bizitzaren alor guztiak harrapatzen ditu ibai honek, eta guregan, gure
basamortuan, dena biziarazten du. Jesus da ur eder hauen iturria eta etorria.
Jesusengan etorri zaigu Aitaren maitasun ibaikakoa eta dena berritzen du,
gizartean eta Elizan.
Gaur entzuten dugun ebanjelioak, Jesusek mundura ekarri duen dohaineskaintza aipatzen digu: dena berritzera dator, dena bizi berriz janztera,
dena pobreentzat gozatzera. Eta ederrena «gaur betetzen dela hitz hau».
Gaur gertatzen da bizi-olatu paregabea. Nazareteko sinagogako programa
gaurko da, guretzat da (Ik. Ebanj.).
Bakoitzak bere bizitzari begiratzea ondo dago. Zer daukat bizitu beharrean? Zer alorretan behar dut Jaunaren ura, sendatzeko? Zer daukat nire
bizitzan basamortu egina? Zertan sentitzen naiz «hila»?
Baina, bide batez, ondo egingo dugu albora begiratzea ere, gure gizartera eta gure mundura. Egoera askok erakusten digute heriotzaren presentzia gure gizartean. Gaitzaren indarra handia da, eta horri aurre egiteko
Jaunaren dohainaren urak behar ditugu.
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Inoiz, Israel herriari gertatu zitzaiona gertatzen zaigu: ematen du federik
ez daukatenak hobeto bizi direla, kezka gutxiagorekin, gauzak hobeto ateratzen zaizkiela. Eta sinesmenaren galdera zalantza eta susmo bihurtzen
zaigu. «Honetarako atera al gintuzun Egiptotik, basamortuan gose eta egarri ibiltzeko?». Jaunak urez erantzuten du, harkaitzetik, geure gogorkeriatik
ateratako urez. Herriaren deia entzun egiten du eta dohaina banatzen die
oparotasunez (Ik 1. irak.).
Baina, benetako biziaren galdera egin behar dugu beti. Kontua ez da
kezka gutxiago izatea edo lasaiago bizitzea. Kontua da Jaunaren presentziaren ziurtasuna bizitzea. Eta egia da, Jaunaren presentziak Nazareteko
Sinagogako programa betetzera bidaltzen gaitu, eta hori kezka berria da.
Pobreenen ardura izatea atergabeko kezka da Elizaren bihotzean. Baina
kezka horretan, Jaunaren dohainaren bizi betea gozatzen dugu. Eta hori da
benetan bizitzea!
Maria dohatsu deitua, jaso duen dohainak ezerezetik jaso duelako.
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(Irailak 2 - Larunbata)

LEHORTEAREN EGARRIA

Irakurgaiak
Is 41, 17-20
23. salmoa
Jn 4 (zatiak)

(Ik. liburuxka honetan, 103. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 104. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 104. orrialdea)
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Sarrerako Arantzazuko Andre Mariaren Bederatziurreneko hirugarren eguna dumonizioa gu gaurkoa. Eta Bederatziurreneko eskaintza betea dohainaren uretan

ematen zaigu. Eskaintza zinez ederra.
Zalantzarik gabe, uraz ari garela denoi gogora etortzen zaigun esperientzietako bat, egarriarena da. Egarriak barrua lehortu egiten digu,
eta ezin bizi! Nondik datorkigu egarri hori? Zerk eragiten digu egarri
lehortzailea? Lehortearen egarriak gure bizi-moldeak eta gure biziiturriak aztertzera eraman behar gintuzke.
Eta hori da gaur egingo duguna. Jesusekin aurrez aurre, geureaz mintzatu beharra daukagu: zergatik gauden egarri, zergatik ezin garen bizi,
zergatik barrua lehortzen zaigun... Jesusek badaki ura ematen, bera
baita ur bizia. Geure barruaren eskakizunak serio hartu behar ditugu,
bizi edo ez bizi ez baita bromatarako gauza.
Mariak lagun diezagula ospakizun honetan, biziaren uretara eramanez.
Ekin diezaiogun sarrerako kantuari.
Agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Gure bihotzen bekarrak ezagutzen dituen Jesus Jaunaren
dohaina, bete-betean zuekin!

Damu
otoitza
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Senideok: egia da barrutik lehor gaudela askotan. Bizi nahi dugu, baina bizi ordez, geure bizitza hondatu egiten
dugu. Ospakizunaren haiseran Jesusi aitor diezaiogun
gure bizi-ezina, geure barruko egarri lehortzailea. Biziaren uretan gozatu behar dugu gure bizitza. Goazen bataioko uretara.
(Ura, ura...) edo
– Jesus Jauna, bizi nahi dutenen iturri agortezina. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, gure egarriak sendatzen dituzuna. Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Ama Mariaren moldean onez bizitzen erakusten diguzuna. Erruki, Jauna.

Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Betiko biziaren iturri zaren Jauna,
ase gaitzazu zeure dohainez, bizi gaitezen,
eta egizu hutsaren lehorteak
ez gaitzala barruan bizipozik gabe utzi.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
Jainkoak errukiz begiratzen dio herriaren egarriari. Ez du egarritan utziko
irakurgaia. maite duen herria. Bere ibilbidean ura sortuko dio benetan bizi dadin eta
Oharpena gehiago egarri ez dadin.
Is 41, 17-20 (Ik. liburuxka honetan, 103. orrialdea)
Alleluia
aurretik

Jesus eta Samariako emakume egarritua aurrez aurre. Jesusek benetako
uretara eramango du, egarri bizi ez dadin. Berri Onaren Jaunari harrera
egin diezaiogun. Intzentsuz, gorespenez, zutik, jar gaitezen prest Jesusen
Berri Ona entzuteko!
Jn 4 (zatiak)
(Ik. liburuxka honetan, 104. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok, egarri gara eta egarri dira munduko gizon-emakumeak. Jo dezagun dohainaren iturrira. Eska dezagun gizon-emakumeentzat maitasunaren bizi-dohaina.
[Kanta dezagun:
GURE OTOITZA ENTZUN, JAUNA.]
• Urik gabe egarri bizi diren herri pobreen alde: herri aberatsen elkartasunak lagun ditzan beren beharrean, denon
berduintasuna bilatuz.
• Barruko egarriz ase ezinik bizi direnen alde: beren bizitza
benetako bizi-uretara zuzen dezaten, gezurrezko eskaintzak baztertuz.
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• Etsi dutenen alde eta bizitzeko pozik ez daukatenen alde:
Ebanjelioko Jaunarekin topo egin dezaten eta beren bizibokazioa berri dezaten.
• Beren bizipoza drogan edo alkoholean edo gehiegikerian
bilatzen dutenen alde: Jaunaren gonbita entzun eta benetako asegarriak aurki ditzaten.
• Hemen (edo irratiz), Amaren inguruan elkartuta gaudenon
alde, gure senide eta adiskideen alde: inoiz barrua husten
digun egarria Jaunaren dohainetan ase eta benetako bizia
goza dezagun.
Aita ona, zure dohaina izan da gure bizitzan Berri Ona jaso
eta gozatzea. Egizu, Aita, beti dohain horren poza goza dezagula. Eta eman diguzun dohaina esker onez zabal dezagula. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure
Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Santu egin itzazu, Jauna, gure emaitza apalak,
eta Esprituaren uretan
garbi itzazu gure bihotz eroriak,
bizi daitezen.
Jesu Kristo gure Jaunaren.

Eukaristi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen,
nonahi eta beti Zuri eskerrak ematea,
Aita guztiz santua,
Jainko maitale betiko horri,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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Berak, Samariako emakumeari
edateko ura eskatu zioneko,
sortua zuen haren bihotzean
sinesmenaren dohaina.
Eta hain egarri handiz nahi baitzuen Jaunak
emakume hark sinestea,
Jainko-maitasunaren sua piztu zion bihotzean.
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.
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.
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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.
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.
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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;
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.
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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.
Beti irekirik eduki itzazu, Jauna,
zure Espirituaren iturri emankorrak,
gure bihotzak han garbiturik eta biziberriturik,
Berri Onaren pozetan bizi gaitezen.
Jesu Kristo.

Homilia

(Uraz hitz egin eta egarriaz ez hitz egitea ez da normala. Zerikusi zuzena baitute urak eta giza egarriak. Eta beste ñabardura bat: egarria bi alderditatik
ikus daiteke. Bata, barrua lehortzen duen egarri bezala, desegile. Eta bestea,
giza bihotzari sortzen zaion gehiago beharra bezala. Gaur lehenengoa aztertuko dugu, bigarrena biharko utzita. Lehortearen egarria da gaur aipatzen
duguna. Oinarriko testua Samariako emakume egarrituarena izango da, zeinetan Jesus agertzen baita benetako ur asegarri bezala, «Ni naiz» esanez).
URAZ hitz egiteak guk bizi ditugun egarriak kontsideratzera gakartza.
Egarri gara eta egarriz bizi gara. Bizitzaren ibilbideak, basamortuko ibiliak,
egarri utzi gaitu. Eta egarriak barrua hutsik sentiarazten digu. Barrua idortua, inolako bizirik eta pozik gabe.
Honetan ezinbestekoa da geure buruarekin zintzo izatea. Bakoitzak
ongi ezagutzen ditugu geure egarriak. Eta garbi ezagutzen ditugu erabili
ditugun asegarriak. Eta, ondorioz, ondo dakigu nola gauden eta zergatik
gauden gauden bezala.
Nondik letorzke gure egarriak? Beharbada ahaztu egin dugu zertarako
izan garen eginak eta zein den gure bihotzaren helmuga. Ez gara izan eginak gauzetarako edo eskaintza arinetarako. Gure bizitzaren eta bihotzaren
bokazioa handia da, hemen erraz ase ezin dena.
Eta, jakina!, hemengo gauzetan ase nahi izaten dugun neurrian, gure
egarria sakondu besterik ez dugu egiten, ez baitiogu geure beharrari erantzuten. Eta, Samariako emakumearen antzera, egarriaren hutsunea bizi
dugu.
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Samariako pasarte honetan gelditu behar dugu. Elkarrizketa argigarria
da, maila asko hartzen dituena. Eta, seguru asko, gure esperientziaren mailak ere hartuko ditu. Sinbolikoki esaten dena, Samariako emakumeak senar
asko izan dituela, guretzat ere aitorpen da. Zenbat euskarri bilatu izan ditugu, zenbat asegarri usteko, zenbat pozbide omen zirenak? Bat bera ez
zaigu atera baliozko, eta barrua hutsik utzi digute.
Eta artean zer egin behar dugu, segi eta segi molde berean, gauzak probatuz, esperientzia berrien bila, moden eskutik jotake, gaur zer eta bihar
zer eskainiko ote zaigun zelatan? Edo, beste bidea, ebanjelioko emakumeak hartu duena: Jesusi aitortu gure egarria. Eta benetako uretara etorri, egarria behin betiko kentzen duen iturrira (Ik Ebanj.).
Jaunak ezagutzen gaitu eta ezagutzen du gure ase beharra eta ezina.
Hark badaki gure gune lehorretan ura sortzen. Hark badaki gure basamortua lorategi bihurtzen. Jaunak beti erantzuten dio gure premiari. Ez gaitu
eskutik uzten, eta ez gaitu geure egarriaren erreminean utziko (Ik. 1. irak.).
«Etorri eta edan biziaren uretatik» esaten du Arantzazuk aurten. Betebetean harrapatzen du eskaintza horrek gure egoera. Nahi izate aldera, esku-eskura jarri digu Jaunak asegarria. Ez du merezi egarri bizitzea. Goazen
Jesusen ondora ur bizien putzura eta edan dezagun barrutik biziarazten
gaituen ura.
Mariak Jainkoarengan ase izan zuen bere barruko ametsa, eta bizi-iturrietara garamatza.

37

ARANTZAZUKO
ANDRE MARIAREN
BEDERATZIURRENA

2017

Dohainaren olatuan

Laugarren eguna
(Irailak 3 - Igandea)
GEHIAGOREN EGARRIA

Irakurgaiak
Os 2, 16-20
26. salmoa
Kol 3, 1-4
Jn 1, 35-39

(Ik. liburuxka honetan, 105. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 106. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 106. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 106. orrialdea)
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Hasierako
monizioa

Agurra

Bederatziurreneko laugarren egunak, igandea gainera, dohainaren iturrira gakartza gaur ere, gure egarri guztien asegarria hor baitaukagu.
Atzo, lehortearen egarri mindua aipatu genuen, Samariako emakumearekin ur-putzu ondoan Jesusekin eserita. Gaur ere egarria sentitzen
dugu, baina egarri hau berezia da, gehiagoren egarria da, giza bihotzaren gehiago nahiari sortzen zaiona. Jainkoak maila handirako egin gintuen eta hemen gabiltza maila horren egarri. San Agustinek esan zuen
huraxe da: «Zeuretzat egin gintuzun, Jauna, eta gure bihotzak ez du
onik zugan izan ezik». Egia da askotan egarri hori estali eta isildu egiten dugula, baina hor dago.
Gaur, igandea izanik, Jaunarekin topo egin nahi dugu, Ebanjelioko ikasle haiekin batera: «Maisu, non bizi zara?». Eta harekin gelditu nahi dugu
betiko.
Sartu gaitezen Eukaristiaren misterio ederrean eta jo dezagun dohain
beteen iturburura. Kanta dezagun pozik.

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Beretzat egin gintuen eta berekin nahi gaituen Jaunaren
bake betea bego zuekin.

Damu
otoitza
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Senideok: Eukristiari hasiera ematean, aitortu dezagun askotan sentitu izan dugula barruan halako egon ezina, sarritan sakona. Eta barruari axola eskaini beharrean, ihes
egin dugula huskerietara. Itzuli gaitezen Jaunarengana,
gure bihotzak behar duena Jaunarekin egotea baita. Bataioa berritu dezagun, Bataioak elkartu baikintuen Jaunarekin.
(Ura, ura....) edo
– Jesus Jauna, gure bihotzak behar duen atsedena. Erruki,
Jauna.
– Jesus Jauna, atergabe beti gehiagora eragiten diguzuna
Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Maria zeure dohain betez gizatasunaren gorenera jaso zenuena. Erruki, Jauna.

Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko Jauna, zeuretzat egin zenituen giza bihotzak
eta ezin daitezke beste inon ase,
zuregan izan ezik;
begira gure ase ezina eta egizu,
zure Espirituaren dohainez,
zure betetasunera hazi gaitezela.
Zure Seme Jesu Kristo...

Lehen
irakurg.
Oharpena

Oseas profetaren hitz hauetan ederki azaltzen zaigu Jainkoa dela gure bokazio betea, gu liluratu eta beregana biltzen gaituena. Jainkoaren maitasuna baita giza maila ederrenera garamatzana.
Os 2, 16-20
(Ik. liburuxka honetan, 105. orrialdea)

Bigarren
irakurg.
Oharpena

Gizakion betiko borroka da: hemengo gauzetan jarri bihotza edo Jaunarengana jaso. Bi bizimolde oso desberdinak sortzen dira. Gu Jaunarentzat
eginda gaude.
Kol 3, 1-4
(Ik. liburuxka honetan, 106. orrialdea)

Alleluia
aurretik

Joan Bataiatzailearen ikasleek Jesusen grina sentitzen dute, gehiago behar dute. Jesusekin topo egin dutenean, harekin gelditzen dira bizitzen.
Zutitu eta bihotz zabalez entzun ditzagun Ebanjelioko hitzok!
Jn 1, 35-39
(Ik. liburuxka honetan, 106. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Jainkoak eman digun giza bihotzak beti gehiago eskatzen digu. Gehiagoren egarri izatearen barne-beharretik dei egin diezaiogun dohain betearen Jaunari.
[Kanta dezagun:
ENTZUN, JAUNA, GURE ESKARIAK.]
• Kristau fededunen alde: ez daitezen azaleko itxuraz konforma, baizik eta barruari axola eskainiz, Jaunaren dohain betea bila dezaten, gehiagoren egarriz.
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• Beren bihotzaren ametsak hegomoztu dituzten gazteen alde: beren barruari kasu eginez, beti gehiago bila dezaten,
benetako gizatasunaren bidean.
• Monasterio eta komentuetan bizi diren gizon eta emakumeen alde: sakonki bizi dezaten beren bokazioa, barruko
gehiago nahiari bizirik eutsiz.
• Gerran eta sesioan bizi diren herrien alde: armagintza gelditu eta herri pobreen beharrak konpontzen saia daitezen
ahaleginez.
• Amaren Bederatziurrenean hemen [edo irratiz] bildu garenon alde: gure kristau-ametsa gazterik gorde eta ilusioz
landu dezagun, ohiturakerian eta azalkerian erori gabe.
Jauna, zeure maitasunaren neurriko bihotza eman zenigun eta neurri horretako dohaina eskatzen dizugu. Egizu,
Jauna, zure gosez eta egarriz bizi gaitezela beti. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Dohain guztien iturri zaren Jauna,
emaitza apal hauek gure barruko egarria erakusten dute;
egizu, Jauna, zure ur ederretan
ase dezagula gure gehiago-nahia,
eta barruko bake betean bizi gaitezela.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen
Zuri eskerrak ematea
eta bedeinkapen eta alabantzazko
gorazarrea eskaintzea,
Jainko maitale betiko horri,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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Zeuk sortzen baituzu giza bihotzetan
gehiagoren egarria,
giza bihotzak eskatzen duen dohain betea emanez.
Zeuk zeurekin bat egitera eramaten gaituzunez,
gure bihotza edertasun gero eta handiagora irekitzen duzu.
Ebanjelioko ikasleak zurekin gelditu ziren bezala,
gu ere zeure bizilagun egin nahi gaituzu
zure Erreinuaren langile izan gaitezen.
Gure bihotzaren amets sakon eta handia
zeure dohainez zabaltzen duzu
zure maitasunaren neurrira ireki eta hazi dadin.
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:
santu egitzazu dohain hauek zure Espiritua isuriz,
zure Semeak esan diguna betetzen dugunez gero.
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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,
zure maitasunaren iturrian sinesmenez edatea
barrutik aserik, guztien zerbitzuan bizi gaitezen.
Jesu Kristo.
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Homilia

(Gehiagoren egarria, esaten ari gara gaur. Egarri hau ez da barrua lehortzen duena, baizik barruari ametsa eta bizinahia sortzen dizkiona. Egarri hau giza izate beraren sustraietan sartzen eta sortzen da. Gure egarria da. Beharbada, ohartu beharko
genuke atzoko egarri lehorra gaurko egarri hau ez asetzetik datorkigula. Bihotzaren
nahi sakonari erantzuten ez badiogu, gauzetara jotzen dugu eta barrua idortu egiten zaigu. Gaurko gogoetan giza egarri gehiago beharreko hau nolakoa den aztertuko dugu. Hona puntu batzuk.).

ATZO aztertu genuen zenbait egarriren hutsa eta errea. Barrua ase nahirik
gauzetara edo atseginetara edo mundu honetako gauzetara jotzen dugunean garatzen den egarria da. Beharbada askotan ohitu egiten gara egarri horrekin bizitzen. Gauzak gauzen gain, ondasunak ondasunen gain,
ondo pasatzearen kulturan jotake, egarri handi baten jabe egiten gara.
Baina, giza egarriak badu bestelako esanahia ere, gehigoren egarria. Beti gehiago eskatzen digun egarria eduki gure bihotz gaixoak bere barruan!
Eta barruak, axola egiten bazaio, gehiago eskatzen digu. Ez da edozerekin
asetzen eta konformatzen. Haragian sartuta daramagun ziri bat bezala da,
beti deika.
Eta gehiago beharraren egarria ez da edozein modutan asetzen. Guk
askotan gauzez eta eskaintza motzez baretu nahi izaten dugu bihotzaren
gehiago beharra. Baina, ez alferrik! Gehiagorako eginak izan gara, eta gehiagoren ziri hori haragian sartua daukagu, beti zauri.
«Daukagunarekin konformatu egin behar» esan ohi dugu. Baina kontua
ez da daukaguna, garena baizik. Egarri sakon hau ez da gauza gehiagoren
beharra, gehiago izan nahiaren egarria baizik, bizi-sentidu sakonagoaren
beharra, sufrimenduan goitasun handiagoaren beharra. Gehiago eta sakonago bizi nahi, hori da.
Irakurri dugun ebanjelio-zatiak ederki erakusten du ikasleen gehiago
beharra. Joanen bi ikasle haiek ere zeukatena zeukaten, baina bazen zerbait gehiago eskatzen ziena. Eta Jesusekin topo egitean aurkitzen dute
gehiago hori. «Non bizi zara? Eta harekin gelditu ziren» (Ik. Ebanj.). Gure
bihotzari ere ez genioke bere bokazio sakona ito behar, daukanarekin aski
izan behar balu bezala. «Hegoak ebaki banizkio...».
Hau dena Jaunak berak egiten du guregan. Ez da anbizio gehiagoren
emaitza, maitatu gaituen Jainkoaren emaitza da. «Liluratuko dut, basamortura eraman eta bihotzera hitz egingo diot...». Jaunak beretzat egin gaitu
eta beretzat nahi gaitu (Ik 1. irak.).
Eta honetatik guztitik, bi bizimolde sortzen dira. Geure barruko gehiago
beharra isildu eta ito, eta bizi-maila jakin batera egokitu, gehiengoaren
bide beretik; edo, bestela, barruari hazten utzi, barruari libre utzi. Kasu
honetan, erantzuna bilatu beharko dugu, ez baita hemengo gauzetan aurkitzen. «Kristorekin berpiztu zaretenez gero, bila itzazue goiko ondasunak
(Ik 2. irak.)
Geure burua maitatzen ikastea inportantea da, geure buruari bere beharrak asez. Beti bestela ondoezak atsekabetuko gaitu, barruko tristurak
ulertu ezinik, zer gertatzen den ez dakigula. Eta beste gauza bat oinarrikoa:
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egarri berezi hau ez da gutxi berezi batzuek sentitzen dutena. Gizakiok
geure barruan josita daramagu. Eta barrua gutxira derrrigortzen ez badugu, era batera edo bestera denok sentituko dugu. Arrisku handietako bat:
gehiengoaren mailan bizi nahi izatea. Gehiengoak ez dio egarri honi erantzuten. Bestelako grinak bizi ditu.
Mariak emango digu egunero gehiagoren ur fraskagarria eta Jauna
izango dugu asegarri.
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ARANTZAZUKO
ANDRE MARIAREN
BEDERATZIURRENA

2017

Dohainaren olatuan

Bosgarren eguna
(Irailak 4 - Astelehena)
URETAN BIZIA

Irakurgaiak
Is 54, 1-10
37. salmoa
Jn 3, 1-8

(Ik. liburuxka honetan, 107. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 108. orrialdea)
(Ik. liburuxka honetan, 108. orrialdea)
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Sarrerako
monizioa

Bederatziurreneko bosgarren egunak iturrira bidean jartzen gaitu, gure egarriak aseta bizi egin nahi dugulako. Uretan bizia ematen digu
Jesusek.
Haur egiteko dagoen amak urak lehertu eta botatzen dituenean, bizi
berri baten seinalea izaten da. Bizi berria jaiotzera doa. Hemen ere, Jaunaren uretan, bizi berri baten dohaina jaiotzera doa, Jesusi esker. Berriro jaio behar dugu Jainkoaren dohainaren mailan bizitzeko. Jaunak, Espirituaren bidez, berriro jaiotzeko grazia ematen digu. Gure gizaki zaharra erantzi eta jaio gaitezen bizi berrira. Bizi berri hau ez da geure
borondatez sortzen, baina gure borondateak bere ateak ireki behar
dizkio Juanaren ekimenari.
Ama Maria dugu bizi berriaren Ama, bera Jesus eman diguna, bera Jesusengana garamatzana. Berak lagunduko du gure ospakizuna.
Besterik gabe, zutik jarri eta, Arantzazuko Amaren babesean, ekin diezaiogun ospakizunari!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Berriz jaiotzera gonbidatzen gaituen Jesus Jaunaren bizi
betea, zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: kosta egiten zaigu gure bizitzan beste era batera bizi gaitezkeela sinestea. Horrek berriro jaiotzea eskatzen baitu, eta hori ez dago gure esku. Eta itxi egiten gara
dohainaren aurrean. Geure bizi-mailan babesturik gelditzen gara. Eta ez gara bizi! Jo dezagun bizi berriaren uretara eta eska dezagun bihotz berria.
(Ura,ura...) edo
– Jesus Jauna, gizon-emakumeon bizi berria. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, berriro jaiotzeko maitasun-sabel zarena. Kristo,
erruki.
– Jesus Jauna, Maria, bizi berri eta betearen amatzat eman
diguzuna. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Zuk badakizu, Jauna, heriotzean ere bizia sortzen,
eta bataioaren uretan bizi berria ematen;
egizu, Jauna, zure dohainaren uretan
berpiztu gaitezela benetako bizira,
eta benetan bizi gaitezela.
Zure Seme.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Isaias profetaren promesa ederra entzutera goaz, gero Jesusengan era betean beteko dena. Erabat aldatuko du herriaren bihotza, gutako bakoitzarena bezalaxe.
Is 54, 1-10
(Ik. liburuxka honetan, 107. orrialdea)

Alleluia
aurretik

Berriro jaio behar da Jainkoaren mailan bizitzeko. Bizi hori ez da gurea,
apaltasunez hartu beharrekoa baizik. Salbaziozko Berri On honi dagokion
festa egin dezagun: Ebanjelio-liburua jaso, intzentsuz lurrindu eta aleluiaka jasoko dugu Hi-tza!
Jn 3, 1-8
(Ik. liburuxka honetan, 108. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: bizi berri baten promesa jaso dugunez gero, eska dezagun bizi berria gizon-emakume guztientzat; batez
ere, bizi ezinik eta triste daudenentzat. Jaunaren dohainak bizitu ditzala guztiak. [Kanta dezagun:
ENTZUN, JAUNA, ESKATZEN DIZUGU.]
• Eliz elkarte guztien alde: beren pobrezian eta txikian, barruko bizi berriak poztu eta indartu ditzan, gizartera joan eta
Ebanjelioa zabaltzeko.
• Beren bizi-moldearekin deseroso bizi direnen alde: Jaunaren eskaintza onartu eta bizimodua aldatzeko adorea izan
dezaten.
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• Errefuxiatuen alde; zokoratuen alde; isolaturik eta bakarrik
sufritzen dutenen alde: gizatasunari dagokion biziera duina izan dezaten eta beren egoerak konpontzeko bidea 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 dagoen familia honen
alde... [irratiz gurekin direnen alde...] gure senide eta adiskideen alde: Jainkoaren bizi-dohainak barru-barrutik poztu
gaitzan.
Eskerrak, Aita, zeure dohainez bizitzen gaituzulako. Zuk
eman diguzun salbaziozko dohaina geure inguruan zabal
dezagula, denak bizi daitezen. Arantzazuko Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Jauna, gure eskaintzak dakarkizugu,
Maria Birjinaren oroipena eginez,
zure dohainaren ur emankorrak
sortu dezala guregan zure bizi betea.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen
Zuri, Aita guztiz santu horri,
eskerrak ematea nonahi eta beti,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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Zuk, zeure erruki handiaz,
bizi berria eman diguzu bataioko uretan.

Zure Semearen salbazio-olatu ederrean bildu gaituzu,
beraren antzera zureak izan gaitezen.
Ez gaituzu geure indar ahulen ezinean utzi,
baizik eta bataioko Espirituaz
zeure bizi indartsua eman diguzu.
Eta orain, zure biziaz bizi garelarik,
zure Erreinua zerbitzatu nahi dugu,
biziaren eta maitasunaren bidera
gizon-emakume guztiak erakartzeko.
Horregatik, aingeru eta santuekin batean,
beti eta beti abesten dizugu gorazarre hau: Santu...

(Eukaristi otoitza: Jainkoa, Elizaren gidari salbamen-bidean)
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.
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.
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.
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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.
Isur iezaguzu, Jauna,
zure Espirituaren betea gure bihotzetara,
zure maitasun-uretan berpiztu eta bizi gaitezen,
besteei bizitzen laguntzeko.
Jesu Kristo.

Homilia

(Uretan bizia esan dugu gaur. Ura behin baino gehiagotan azaltzen da ebanjelioetan. Eta gaur eta bihar bi pasarte aberats eta adierazgarri hartu nahi ditugu hasnarrerako eta gogoetarako. Gaur jaiotza berriarena, Espirituaren jaiotza berrian botatzen
diren urek bizi berria dakarte. Bihar, berriz, Siloeko uretan argia eman zaion itsuarena.
Nikodemorekin Jesusek daukan elkarrizketan ederki erakusten du zer den bizia, zer
den bizitzea. Eta jaiotza berriaren irudi esanguratsua jartzen digu aurrean. Bizi berriaren uretan murgildu behar dugu).

URAK biziaren atari dira. Emakume haurdunak urak botatzen dituenean,
bizi berria jaiotzera doan ezaugarria izaten da. Urak bizi berriaren gune dira.
Gaur ura biziaren irudi bihurtzen zaigu, ura dagoen tokian bizia baitago beti. Pentsa zenbateko arretaz bilatzen ari diren uraren aztarnak ilargian, han bizirik izan ote den jakiteko. Bataioko uretan ematen zaigu bizi
berria, ez gurea, ez dagokiguna, Jainkoarena berarena baizik.
Jainkoak badaki bizia nahi duen erara eta tokitik ateratzen. Jainkoak
badaki agorraldia bizigune bihurtzen. Jainkoa bizi berriaren Jainko baita.
Eta esparru zabala hartzen duen bizia da Jainkoak sortzen duena.
Galdera nagusia gure bizitzan: bizi al gara? Ni bizi al naiz eta gure Eliza
bizi al da? Ez al gara ari agorraldia sufritzen eta etsipenaren arriskuan?
Gaurko deia garbia da: Jainkoak badaki bizia sortzen, eta dohainaren ure-
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tan sortuko da azken gabeko bizia. Dohainaren urak lehertu dira eta badator bizi berria gurera. Bihotza zabaldu behar!
Irakurri ditugun bi testuek biziaren arrastoan jartzen gaituzte. Batez
ere, Jesusek Nikodemori esaten dizkionak, ez ahaztekoak dira. Jaunarekiko
harremanean bilatzen dugun bizia ez da guregandik sor daitekeen horietakoa. Jainkoarengandik datorrena da, eta bizi berri horretara iristeko, «berriro jaio» behar da. Nikodemoren zalantzak garbi erakusten du ez dugula
hau buruaz ulertzen. Baina, Jainkoaren biziaz bizitzea Jainkoak maitasun
hutsez ematen digun dohaina da. Horregatik bataioko uretan gertatzen
den miraria ez da gure mailakoa, Jainkoaren mailakoa da (Ik Ebanj.).
Isaiasen testuak ere badu gozatzeko edertasunik. Esaldiz esaldi hartuta,
bizi berria eskaintzen digu gure Jainkoak benetan. Jainkoaren uretatik
jaiotzen denak ez du agorraldiaren lotsakizuna igaro beharrik. Jainkoak
ematen duen bizia benetakoa eta agortezina baita. Eta ur bedeinkatu horietan sumatzen du fededunak Jainkoak ez duela eskutik uzten. «Amak
utziko balu ere...». Jainkoaren sabelari lehertu zaizkio errukiaren urak, eta
bizi berri baten hartzaile bihurtu gaitu (Ik 1. irak.).
Bizi al gara? galdetzen dugu berriro. Zer nolako bizia bizi dugu? Geuretik datorrena, berehala agortzen dena, ala Jaunaren iturri emankorretatik
datorrena? Arantzazuko urak biziaren dohaina gogorarazten digu eta esker ona eragiten, Jainkoak gu bizitzea nahi baitu.
Maria Espirituaren uretan bizia sortzen ikustea esperantzarako deia dugu. Jainkoak horrelakoak egiten ditu.

57

ARANTZAZUKO
ANDRE MARIAREN
BEDERATZIURRENA

2017

Dohainaren olatuan

Seigarren eguna
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Sarrerako
monizioa

Bederatziurreneko seigarren egunean aurkitzen gara. Bederatziurren
osoan Jainkoaren dohaina hartu eta dohainaren poza bizitzeko deia
jasotzen ari gara, Mariaren babesean.
Uretan bizia esan genuen atzo. Uretan argia esaten dugu gaur. Jesusen sinesmenaren uretan bere begiak garbitzen dituenak errealitate
berria ikusiko du. Argi berri baten miraria eskaintzen zaigu gaur. Begirada aldatzea da pozik bizitzeko aukera bakarra. Eta begirada berri hori
Jesusek ematen digu. Gu itsu gaude Jainkoaren dohaina ikusteko. Askotan galera ikusi dugun tokian, bizi berria ikusten hasi gintezke. Eskaintza horretaz konturatu behar dugu gaur. Uraren oparia da begi
garbituen begirada.
Mariaren inguruan bat egin behar dugu. Maria bera ere Espirituaren
urak garbitu baitzuen Jaunaren ezaugarriak sumatzeko. Mariak eramango gaitu eskutik begirada berrira. Berak babes dezala gure ospakizun hau. Has gaitezen kantuan!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Bere dohainez dena berri eta dena eder ikusteko argia ematen digun Jauna, zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: askotan dena ilun eta dena ezinezko ikusten
dugu, begirada lausotua daukagulako. Eta ezin dugu pozik ikusi geure bizitza. Ospakizunaren hasieran Bataioan
eman zitzaigun argi berrira etorri behar dugu. Bataioko
uretan Jaunak begirada berria ematen digu, dena Berri
On ikus dezagun. Izan dezagun uste on!
(Ura, ura...) edo
– Jesus Jauna, dena bedeinkazioz biziarazten diguzuna. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, poza ikusteko begirada berria ematen diguzuna. Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Maria zeure argiaz argitu zenuena. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Zuregandik etorri zaigun Espirituak
argi bitza, Jauna, gure gogo-bihotzak;
eta zure Semearen Berri Onaren ur biziemailean
argi gaitzazu maitasunaren egia
ezagutu eta bizitzeko.
Zure Seme Jesu Kristo...

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Entzutera goazen kontsolamendu-hitzok, erorita dagoen herriari esaten
dizkio profetak. Ikusteko denak ez ditugu oraindik ikusi. Argi berria emango zaigu, Jaunaren egintza ezagutzeko. Entzun dezagun!
Is 62, 1-5
(Ik. liburuxka honetan, 109. orrialdea)

Alleluia
aurretik

Itsua Jesusen (Bidaliaren) uretan garbitua. Eta espero ez zuen argiaz ikusten hasten da. Gure historia da hau. Bihotz zabalez jaso dezagun Ebanjelioa. Presta gaitezen aleluiaka!
Jn 9, 1-11
(Ik. liburuxka honetan, 110. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Aitak bere maitasunaren uretan garbitu eta dena onez ikusteko begirada berri eta berezia eman digu.
Egin dezagun otoitz gizon-emakumeen eta Eliza osoaren
alde, behartsuenei dena on bihur dakien.
[Sinesmenez eta uste onez kanta dezagun:
ENTZUN, ARREN, JAUNA.]

• Munduko fededun guztien alde: Bataioko begirada berriaz
begira dezaten errealitate osoa, denetan Jainkoaren erregetzaren ezaugarriak sumatzeko.
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• Miserian bizi eta gizarte berri baten alde borrokan ari diren
pertsona eta herrien alde: nahiz eta ahaleginaren emaitzak
ez ikusi, behar duten argia izan dezaten sinesteko eta eguneroko borrokan jarraitzeko.
• Beren kristau-konpromisoa gizartearen mesedetan bizi duten kristau laikoen alde: Elizan gero eta konpromiso handiagoa izan dezaten, eta mundu berri baten aldeko ariketan aspertu gabe jarrai dezaten.
• Pobrezian, duintasunik gabe, gaixoaldian edo nolanahi sufritzen ari diren gizon-emakumeen alde: sufrimenduak ez
diezaien bihotzeko poza ito eta Jaunaren presentzia goza
dezaten.
• Arantzazuko Andre Mariaren Bederatziurrena ospatzen ari
garenon alde: geure Bataioa gogoratuz eta berrituz, dena
maitasunaren begiradaz begira dezagun.
Entzun, gure Aita dohain-emailea, eskariok. Zaindu itzazu
munduko pobre guztiak. Eta emaguzu denoi zure bedeinkazio doanekoaren poza. Arantzazuko Amaren otoitzez
eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza
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Bataioaren uretan, Jauna,
gure begi-bihotzak argitu zenizkigun;
aldarera ekarri ditugun emaitza apalok
egin itzazu argi berriaren poz guretzat.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

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.
Bere egintza eta hitz asegarriz
argi berria piztu zuen gizon-emakumeen bihotzetan
dena ontasunez ikus dezagun.
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.
Zure Semearen sakramentuaz gure begiak igurtzi
eta argi berriaz poztu gaituzu;
Jauna, ez dezagula argi hori inoiz galdu,
eta zure maitasunaren dohain beteak
ikusteaz goza dezagula.
Jesu Kristo.

Homilia

Uretan bizia esan genuen atzo eta uretan argia esaten dugu gaur. Urak
erakusten duen beste eragina, begiak garbitzea. Siloeko ur-askan bere begiak
garbitzen dituen itsuak ederki erakusten du uraren dohain hau. Mesiasen
urak begirada berria ematen digu, dena onez ikusteko. Mesiasen urak diogu,
Siloek Mesias edo bidalia esan nahi duelako. Jesus da begiak garbitzeko ur bizia. Eta begirada garbitzeak errealitate osoa aldatzen du).
ITSUAREN paraderoa negargarria da. Ez du ikusten eta errealitatearen berri
oso mugatua bizi du. Itsu fisikoaz ari garela hori. Pertsona bezala itsu dagoenak ezin du errealitatea ikusi eta dena galdu egiten zaio. Begien iluna
bizitza osoaren iluntasun bihurtzen zaio.
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Zer etorkizun gelditzen zaio? Ebanjelioan agertzen diren itsuak denak
eskale agertzen dira. Ezin dute besterik egin. Eskatu eta ematen diotenaren
mailan bizi. Israel herrian baziren itsu dezente, eta haien paraderoa oso tristea zen.
«Zoaz Siloeko ur-putzura garbitzera» esaten dio Jesusek ebanjelioko
itsu honi. Siloek «Bidalia» esan nahi duela zehazten digu ebanjelariak. Eta,
Siloeko uretan begiak garbitu orduko, ikusten duela itzultzen da. Siloeko
urak, beraz, argi berriaren irudi ditugu (Ik ebanj.).
Itsuaren ebanjelio honek ederki azaltzen du ikusmen berriaren prozesua. Jesusek geure errealitatearen lokatzaz iluntzen dizkigu begiak, eta
maitasunaren uretara bidaltzen gaitu begiak garbitzera. Aurrena, geure
errealitatea bere sakonean biziarazten digu. Gero, uretara bidaltzen gaitu.
Eta ikusten duela itzultzen da itsua. Jesusek uretan argia pizten du.
Itsuarena guretzat da eta guri gertatzen zaiguna da.
Siloeko urak bataioaren irudi ditugu, gainera. Bataioa hartu genuen, eta
bataioa bizi badugu, argi berriaren mirari dugu geuretzat. Maitasunaren
uretan bataiatuak izan gara, Jesusen uretan, Siloek «bidalia» esan nahi
baitu. Jesusengan bataiatuak izanik, Berri Ona ikusten dugu. Siloeko mirariari irekiak!
Eta begi argituek Jaunaren egintza ikusten dute nonahi. Jauna gurekin
ote datorren galdetzen dugunean, zergatik izaten da zalantza? Begi garbituek garbi sumatzen dute Jaunaren presentzia eta hark gure bideetan egiten duen askatasun-egintza (Ik 1. irak.).
Hau dena bakoitzak geure bizitzara aplikatu behar genuke. Zerk itsutzen gaitu? Eta Jaunaren presentzia sumatu ezinak nolako loturak eta
ondoezak sortzen dizkigu? Errealitatea begirada-maila desberdinetan ikus
daiteke. Sinesmenaren mailak barruko egia ikustera garamatza, eta hor
ikusten da Jaunak ari duen egintza. Bestela geure bizitza eskutik utzia eta
geure mailara zapuztua sentituko dugu.
Mariak, bere fedean, maitasunaren argia jaso zuen, dena Jainkoarengandik ikusteko! Berak eramango gaitu Bidaliaren uretara, sinesmenez gure
begirada berritua izan dadin.
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Sarrerako
monizioa

Bederatziurrenaren zazpigarren eguna dugu gaurkoa. Ama Mariaren
eskutik eta uraren iruditan, Jainkoaren dohainaren edertasuna eta
geure giza bokazioa gozatzen ari gara.
Jainkoaren uretan bizia eta argia ematen zaizkigu, bataioko urak bizi
berrira esnatu baikaitu. Hala ere, urak bestelako irudimena ere pizten
digu. Urak altxatzen direnean eta kezka sortzen digutenean, zer esan
nahi du urak? Bizitzaren gorabeherak Jaunaren eskutik bizitzen ikasi
nahi dugu. Kontrolatu gabe, konfiantzaz, Jauna gurekin datorrela sinetsiz. Lo dagoela ematen badu ere, Jaunak bere esku dauzka indar guztiak. Baina indar horiek ez dira gureak, Jaunarenak dira. Kontrolik, beraz, ez gure aldetik.
Mariak ere izan zuen gorabeherarik bere bizitzan, baina sekula ez zuen
bere konfiantza galdu.
Mariaren babesean, ekin diezaiogun fede beroz ospakizunari. Has gaitezen kantuz!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Gure bizitzaren norabidea eta poza bere esku dauzkan
Jauna izan bedi zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: ikasleen txalupak, bere zalantza eta beldurrez,
garbi erakusten du kosta egiten zaigula konfiantzan bizitzea. Dena geure eskura eduki eta geure erara kontrolatu
nahi izaten dugu. Bihotz berria eskatuz hasi behar dugu,
konfiantzarako barne garbitua eskatuz. Bataioko konfiantzara itzul gaitezen.
(Ura, ura...) edo
– Jesus Jauna, gure biziaren giltza daukazuna. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, Aitarengan konfiantza izaten erakutsi diguzuna. Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Mariari uste onez bizitzeko adorea eman zeniona. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko on-ona,
zuk ondo ezagutzen dituzu gure bizitzaren
amets handiak eta ezinak;
bizitzaren uholde handiek ez gaitzatela hondoratu,
eta eutsi diezaiogula esperantzari,
zu beti gurekin zaudela sinetsiz.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Kezkak Jainkoarengan utzi eta konfiantzaz bizitzeko deia egiten digu San
Paulok. Etsaiak ez zaizkio faltako gure bizitzari, baina esku onetan gaude.
Entzun dezagun.
Ef 5, 6-11
(Ik. liburuxka honetan, 111. orrialdea)

Alleluia
aurretik

Ikasleak larri doaz itsaso handiaren beldurretan eta Jesus lo. Baina Jesusek
ez du sekula konfiantza hutsik uzten. Ebanjelio-liburua jaso, bihotzak erne
eta aleluiaka presta gaitezen Jesusen hitzak entzuteko!
Mt 8, 23-27
(Ik. liburuxka honetan, 112. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: itsaso handiko larrialdian Jesusi dei egin zioten
ikasle haien antzera, guk ere egin diezaiogun dei gizonemakumeak maite dituen Aita onari, denok salba gaitzan.
Maria lagun hartuta, egin dezagun otoitz, [kantatuz:
GURE OTOITZA ENTZUN, JAUNA.]
• Beren fedea eguneroko zailtasunen erdian ezinez edo zalantzaz bizi duten fededunen alde: Jauna ondoan senti dezaten, eta harengan uste on izanez, sinesmena sendotzen
jarrai dezaten.
• Tratu txarrak edo zapalketa bizi duten emakumeen alde:
pertsona orori dagokion duintasunez tratatuak izan daitezen, beren askatasunarekiko errespetu ederrean.

71

• Gizarteko zokoratuenen alde, lanik gabe, gaixorik, ezinean
bizi direnen alde: eliztarrongandik laguntza jaso dezaten,
Jainkoaren maitasuna egia dela ezagutzeko.
• Gizarte berri baten proiektua bideratu nahirik saiatzen ari
diren giza mugimenduen 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 eta Ama Mariaren babesak adoretu gaitzaten, une zailetan bereziki.
Gure Aita arduratsua, entzun gure eskari behartsuak.
Zaindu gaitzazu zeure maitasunez, zure Erreinuaren aldeko lanean bakean eta pozez jarrai dezagun. Arantzazuko
Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Emaitza apal hauek bete itzazu zeure Espirituaz, Jauna,
eta eman diezagutela gizon-emakumeoi
esperantzari indarrean eusteko adorea,
zure zerbitzari leial izan gaitezen beti.
Jesu Kristo.

Eukarisi
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 ezinez dabiltzanak;

baizik eta dei egiten diezu zure maitasunera itzul daitezen
eta maitasun orren ziurtasun sendoan
bizi daitezen.
Zuk ez duzu behinere gizakia eskutik uzten.
Zu gure itsasontzian zatoz
ur handien beldurrak ez gaitzan menpean hartu.
Nahiz eta gu ez ohartu, beti arduratsu zara,
ez dezagun bizipoza galdu
eta zure maitasunaren edertasunean
Erreinuaren zerbitzari izan gaitezen,
Jesu Kristoren Hitzari men eginez.
Haren bitartez,
aingeruek zuri kantatzen dizute pozez beterik,
eta guk ere haiekin bat eginez,
apalki kantatzen dugu zure gorespena: 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.
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Aita guztiz ona, santu egitzazu ogi eta ardo hauek:
eta Jesus zure Semearen
gorputz 9 eta odol egingo dira guretzat.
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

Eskerrak, Jauna, zeure presentziaren
ezaugarria eman baitiguzu meza honetan;
ez zaitzagula sekula baztertu
eta zure presentziaren pozak
indartu gaitzala, bizitzeko. Jesu Kristo.
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Homilia

Bizitzaren gorabeherak aipatu ditugu gaur. Bizitzak bai baititu gorakadak,
baina batez ere beherakadak izan ohi ditu. Eta tartean gu, gora eta behera.
Jesusen ikasleak olatuen gorabeheran bezala, gu ere beldurrez eta ezinez bizitzan. Non da Jesus? Gure txalupan, baina lo dator. Zenbat jendek ez du galdetzen, zergatik gertatzen diren gauzak, hondamendiak, heriotzak...? Non
den Jainkoa? Jainkoa ez al den ona? Gaitzaren betiko misterioa. Urak gaur
bizitzaren gorabeherak kontsideratzera gakartza).

BIZITZAK batzuetan ur handiak jartzen dizkigu aurrean. Handiak ez direnean ere, handiegiak gure ahalbideetarako. Eta ez da erraza horietan txalupari
onez eustea. Garai zailak datozenean, Jesus gure ondoan sentitu nahi izango genuke. Baina, Jesus lo dator, ez da ageri, ezin daiteke berarekin kontatu.
Gaur egun susmo hori daukagu, ur handietan nabigatzea tokatu zaigula.
Modernitatearen garai hauek sekulako axolagabekeria ekarri digute eliz
bizierara, eta ez dakigu txalupari nola eutsi. Olatu handiegien artean eta
ahulegi sentituz, nola egin aurrera? Eta gogorrena, Jesus lo datorrela. Inportako ez balitzaio bezala. Zer ikusirik izango ez balu bezala (Ik. ebanj.).
Gaurko gizakiok askotan bizi dugunaren argazkia izan daiteke ebanjeliopasarte hau. Zenbat jende sufritzen eta sufrimenduari inolako sentidurik eta
argiunerik ikusi ezinik! Eta aspaldian bihotzean daukaten sentimendu ahaztuari kasu eginez, Jainkoa non den galdetzen dutenean, ematen du dena
isildu egiten dela. Jainkoa lo dago eta ez du erantzuten! Badirudi gaitzaren
garaipen-unea dela. Hor daude era askotako esperientziak: heriotzak, gaixotasunak, hausturak, ondoezak...
Baina, Jesus ez dator lo! Jainkoak ez gaitu utzi! Berak dauka ahalmenezko
hitza. Berak dauka agintea. Berak gidatzen du Elizaren eta fededunaren bizitza osoa. Berak baretzen du itsasoa eta, batez ere, berak baretzen du sufritzen duen bihotza.
Fededunok begiratu behar dugu zer eta nola egin, non eta zertan jarri
konfiantza. Beti izango ditugu gorabeherak, asko, eta horietan konfiantza
lantzen ez bada, gaitzak poza jango digu eta beldurra nagusituko zaigu. Eta
beldurra beti da lagun txarra ezertarako. Nola ikasi Jesusek ez duela lorik
egiten? Nola ikasi badaukagula motiborik franko Jesusengan sinesteko eta
konfiantza izateko? Ez dela prexixo une bakoitzean argiune berezirik behar
gaitzaren erasoa ulertzeko?
Irakurri berri dugun San Pauloren testuak ematen dizkigu beharrezko
jarrerak: «Izan zaitezte denok apalak... Behera zaitezte, bada, eta jarri Jainko
ahaltsuaren eskumendean, bere garaian gora zaitzaten. Utzi Jainkoari
zeuen kezka guztiak, bera baita zuetaz arduratzen. Izan zaitezte neurritsu
eta egon erne» (Ik 1. irak.).
Sufrimendua beti izango dugu, baina sufrimenduak ez dauka poza zer
kendurik giza bihotzetik. Konfiantzaren gorabehera da, azken batean. Uren
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gorabeheran, bizitzaren gorabehera, eta bizitzaren gorabeheran, konfiantzaren gorabehera!
Konfiantza zer den? Jauna gure bizitzaz arduratzen dela sinestea eta horren araberako bakea lantzea. Hori bai, beti jakin behar dugu Jaunaren presentzia ez daukagula guk
kontrolatzerik. Lo dagoela ematen badu ere, Jaunak bere erara beti babesten gaitu. Ez da
kontrola; justu kontrakoa, konfiantza da! Gure kontrolatu nahia, Jauna guk nahi dugunaren zerbitzura jarri nahia, oso gurea da. Baina kontua alderantzizkoa da: gu Jaunarenera
tolestatzea.
Mariaren bizitzan ere izan zen olatu handirik. Esanekotasunaren ur handietan ibili zen.
Eta, ziur, zalantzarik eta beldurrik sentitu zuela bere bizizaren gorabeheratan. Baina, beti
eutsi zion konfiantzari. Jaunaren maitasunean sinetsi zuen, bere Semearen gurutzeko
oinetaraino!
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Sarrerako
monizioa

Bederatziurrenaren zortzigarren eguna dugu gaurkoa. Atzo konfiantzarako deia jaso genuen. Baina, konfiantza zergatik eta nondik? Zalantzarik gabe Aitaren ardura zaintzaletik.
Bizitzan ur handiak altxatzen dira behin baino gehiagotan: gaixotasunak, ezinak, heriotzak... Eta zaila da konfiantzarako arrazoiak aurkitzea.
Zeri heldu? Gaur Bederatziurrenak Aitaren maitasunari eta ardura zaintzaileari begiratzeko deia egiten digu. Eskutik utziak gaudela ematen
badu ere, ez da horrela. Aitak maite gaitu eta bere ardura guztiaz zaintzen gaitu. Probidentziarenganako sinesmena berregin beharko genuke mundu kontrolatzaile honen erdian. Dena eskura nahi dugu. Jainkoaren esku bizitzen ikasi behar dugu.
Mariak Jainkoaren esku utzi zuen bere bizitza eta bere guztia. Gurutzeko une odoltsuan ere, Aitak maite zuela sinetsi zuen.
Mariaren babesean, ekin diezaiogun fede beroz gure ospakizunari. Has
gaitezen kantuz!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Gizakion bizitza arduraz zaintzen duen Aita maitalearen
bakea, zuekin!

Damu
otoitza

Senideok: egia da inoiz gainditzen gaituzten errealitate
mingarriak bizi behar izaten ditugula. Baina, badakigu guri dagokiguna konfiantza dela, Jainkoaren maitasunean
sinestea. Hainbeste eratara erakutsi digu maite gaituela!
Gure sinesmena berritu behar dugu bataioko uretan, Pazkoko uretan, Jainkoaren ardura sinetsi eta onez bizitzeko.
(Ura, ura...) edo
– Jesus Jauna, zeure bizitza osoa Aitaren eskuetan utzi zenuena. Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, zeure ikasleei Aitarengan bizitzen irakatsi zeniena. Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Maria beti konfiantza ederrean babestu zenuena. Erruki, Jauna.
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Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Jainko Jauna, zu zaitugu gure bakea,
zu gure bizi eta betetasuna;
emaguzu zuregan uste on izanez
bakean bizitzeko ziurtasuna,
ezerk ez gaitzan tristuran eroriarazi
eta elkar zerbitzatuz bizi gaitezen.
Zure Seme Jesu Kristo.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Jainkoa bere herriari begira dago beti. Israel herriaren pazko-esperientziak
ederki erakusten du Jainkoaren ardura atergabea dela. Konfiantzaz bizi
gaitezke. Entzun dezagun.

Ir 14, 21-27

(Ik. liburuxka honetan, 112. orrialdea)

Aleluia
aurretik

Probidentzia ederraren atala irakurriko dugu. Jainkoak bere ardura guztiaz
zaintzen du gure eguneroko bizitza. Ebanjelio-liburua jaso, bihotzak erne
eta aleluiaka presta gaitezen Jesusen hitzak entzuteko! Zutik!
Mt 6, 25-34
(Ik. liburuxka honetan, 113. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: «Bila ezazue Jainkoaren erregetza eta beste
guztia Aitak emango dizue», esan digu Jesusek. Sinesmen
horrek ematen digun bakeaz, eska ditzagun Jainkoaren
dohainak munduko zokoratuentzat, maitasunean sinets
dezaten. Maria lagun hartuta, egin dezagun otoitz, [kantatuz:
ENTZUN, JAUNA, ESKATZEN DIZUGU.]

• Fededun guztien alde: bizitzako ur handien erdian eta zailtasunak sortzen zaizkienean, beti uste on izan dezaten, zeruko Aitak zaintzen dituela pozez sinetsiz.
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• Bizitza duinagoaren bila ur handietara salto egiten duten
etorkin eta errefuxiatuen alde: Jaunaren babesa eta gu
guztion solidaritatea senti ditzaten.
• Batzuek gehiegi daukatelako, gutxiegi daukaten besteen
alde: giza eskubideen begirunez eta ondasunak egoki banatuz, ahulenen bizi-giroa aldatzen saia gaitezen.
• Krisialdiagatik edo beste edozein arrazoirengatik, zailtasunez itota 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: beti maitatuak eta zainduak direla sinetsi eta bake gozoan bizi gaitezen.
Gure Aita arduratsua, 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
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Zure dohain ederrez ematen diguzu, Jauna,
konfiantzan bizitzeko adorea;
bihur itzazu gure emaitza apalok
zure presentziaren ziurtasun,
beti bakean bizi gaitezen.
Jesu Kristo.

Eukaristi
otoitza

Egoki da, bai, eta zuzen
nonahi eta beti Zuri eskerrak ematea,
Jauna, Aita guztiz santua,
eta zure handitasuna gorestea
gure bizitza txikiaren
ahalegin guztiaz.
Izan ere, Jauna, zuk zaintzen gaituzu
zeure ardura maitale eta gozoaz.
Gure joan-etorriak zuk babesten dituzu
gaitzak ez gaitzan azpian zapaldu.
Aireko hegaztiak baino eta landako loreak baino
dohain ederragoz janzten gaituzu,
beti zure maitasuna bizi eta kanta dezagun.
Munduko gizon-emakume eskertuekin,
zeru-lurretako santu guztiekin
eta, batez ere, zure Ama Mariaren sinesmenarekin
zure aintza eta zure ardura aitortu eta kantatu nahi ditugu.
Onar ezazu, Jauna,
zeruko aingeru guztiekin bat egin dezagula gure gorespena,
beti eta beti abesteteko: 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.
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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.
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
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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!

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.
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Jaunartze
ondorengo
otoitza

Homilia

Egin dezagun otoitz.
Eskerrak zuri, Jauna, beti maitatzen gaituzulako;
egizu zure maitasunaren ziurtasuna ez dezagula galdu
eta konfiantza sendoan bizi gaitezela,
esperantza ederrean Erreinuaren lana egiteko.
Jesu Kristo.
(Atzoko gogoetan bizitzaren gorabeherak aipatu genituen, eta konfiantzarako deia jaso. Baina bidezko izan daiteke, horren ondorioz, galdera hau egitea:
konfiantza bai, baina zergatik?, zertan oinarrituta? Konfiantzaren urak aipatzean, konfiantzaren iturrira jo behar dugu: Jainko Aitaren ardura maitagarria dago oinarrian, gure bizitzari eusten. Eta ardura horretan oinarriturik,
edozer arriska dezake fededunak eta baita eliz elkarteak ere. Ez gabiltza geure
indar soilekin, Jainkoak babesten gaitu beti).

ATZO ur handien esperientzia bizi izan genuen. Egunero bizi dugun esperientzia da. Beldurra ere sortzen zaigu. Beldurti eta kikildurik sentitzen gara.
Eta betiko arriskua: babestu gaitezen geure gotorlekuetan, geure habi
beroetan. Zer egin dezake artalde txiki onek itsaso handian?
Eta alderdi askotatik begiratuta, babes-joera hori ulertzekoa izan daiteke. Gero eta gutxiago garela, gero eta indar gutxiago dugula, orain arteko
baliabide asko erori zaigula, ez dugula etorkizun argirik ikusten, adina... Eta
batek pentsa lezake normala dela habi beroak egin eta denboralea pasatu
arte haietan egotea.
Baina, Frantzisko Aita Santuak eskatu bezala, «irteten» behar du beti
Elizak, «abian». Gure konbertsio pastoralak misiolaria izan behar du. Gure
jardun-tokia munduan dago, gizartean. Eliza, irtengo ez balitz, ur geldiak
bezala, usteldu egingo litzateke.
Eta hau ez da soilik Aita Santuak «irtetea» modan jarri duelako. Jesusek
bere ikasleak bidali zituenetik horrela izan da, Elizaren zoria gizartean jokatzen da, gizarterako izan da bildua eta han eman behar ditu bere indarrak
eta bere testigantzak.
Ur handiak tokatu zaizkigu, baina deseginak izan nahi ez badugu, emanez bizi behar dugu, emanez eta emanik. Esan dugunez, oinarrian dagoena, oraintxe irakurri dugun ebanjelioak esandakoa dago: «Kezkatu
Erreinuaz eta beste guztia gehigarritzat emango zaizue». Azken batean,
gure kezka guztiaz, geure estuasunez, zer emaitza lor dezakegu?
Dagokiguna gure bizia Jainkoaren eskuetan uztea da. Probidentziaren
aurrean daukakegun sinesmen apalak eusten dio Elizari eta fededunari (Ik
ebanj.).
Hor daukagu Israel herriaren pazko-esperientzia ere. Egiptotik ihesi,
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uren horma igaro ezinekoarekin egiten dute topo. Baina Jainkoak badaki
urak zatitzen, badaki uren erdian bidea egiten. Eta Israel salbatua ikusten
dugu, bere etsaiek urak igaro ezin dituzten bitartean. Gure bizitza, sinesmen-bizitza, pazkotik zintzilik bizi dugu, horretan oinarritzen da gure konfiantza. Jesu Kristo da gure Moises berria, askatzailea (Ik 1. irak.).
Elizaren gaurko egoera apal eta ahula, adibidez, kalterako al da? Garai
bateko ospeak hobeak al ziren? Fedearen argiak esaten digu apaltasunbide hau askoz emankorragoa dela Erreinurako, gure ospe eta handitasun
guztiak baino. Beraz, izan dezakegu uste on. Eta hari horretatik, Elizak
misioan bizi behar du, beti irteten, beti emana, beti abian, beti itsasoa
igarotzen. Ur handiak etorri baldin bazaizkigu, ez dira alferrik izango; ekarriko digute, Jaunaren eskutik, bere mesedea eta emaitza ona. Ikusiko dugu
urak zatitu egiten direla Jaunaren maitasunez. Baina konfiantza hori ez da
berez sortzen guregan. Gure fedeak landu egin behar du konfiantza.
Konfiantza ikasi egiten da. Umetatik hiltzeraino ikasten den lezioa da.
Maria, beti emanik, beti eutsiz, beti beretik irteten, Gurutze ondoan
tente irauteraino. Eredu dugu.
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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.
Egunerokoa ernaltzen bizi gaitezke eta hala bizi nahi dugu. Kuriosoa
da, nola errealitate bat bera bizi daitekeen bi eratara. Eta ur berak izan
daitezke ezintasunaren ezaugarri edo emaitza bikainaren gune. Bistan
dagoena da ez dela lekuaren eta errealitatearen kontua, baizik gure bizitzaren ondoan dagoen Berpiztuaren kontua dela. Jaunaren esanera
dena biziaz jantzi daiteke. Geure esanera, berriz, dena agortu egiten
zaigu. Azken egun honetan ondo egingo dugu, gure itsasertzean Jaun
berpiztua ikusten ikasten badugu.
Mariak ere sufritu zuen ezintasuna bere fedearen gau luzeetan. Baina
sinesmenak fedezko emaitza ederrik sortu zion. Gaur ere bera dugu
gure irakasle eta bidelagun sinesmen-bidean.
Goazen denok aldarera. Jaunak bedeinka dezala gure ospakizuna, Mariaren sinesmenari esker. Kanta dezagun!

Apaizaren
agurra

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
Gure bizitza emankor egiten duen Jaun berpiztua izan
bedi zuekin!

Damu
otoitza
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Senideok: gau guztia arrantzuan jardun eta ezer ez harrapatu. Horretaz asko dakigu. Geure buruaren indarretan
bizi nahi izan dugu eta dena agortu egin zaigu sarri. Gaur
Jaun berpiztuaren esanera jarri nahi dugu, haren hitzera
dena emankor egiteko. Hasi gaitezen gure sinesmena berrituz, bataioko uretan.
(Ura, ura...)... edo
– Jesus Jauna, zeure hitzera dena emankor egiten duzuna.
Erruki, Jauna.
– Jesus Jauna, berpizturik beti gure itsasertzean zaudena,
Kristo, erruki.
– Jesus Jauna, Mariaren amatasunean, mundua fruitu berriz
poztu duzuna. Erruki, Jauna.

Otoitza

Egin dezagun otoitz.
Gure Jaun berpiztua,
ager zaitez gure itsasertzean
eta argi berriz poztu ezazu gure gaua;
egizu gure lan guztiak zure agindura egin ditzagula,
geure ezinaren tristura sufritu ez,
baizik zure ahalmenaren emankortasuna goza dezagun.
Zure Seme.

Lehen
irakurgaia.
Oharpena

Bi eratara bizi gaitezke gure eguneroko jardunean: geure indarren eta
ahalbideen arabera edo Jaunaren nahia bilatuz. Eta emaitzak garbiak dira:
agor edo emankor. Jaunak dena emankor egiten du. Entzun arretaz!
Erm 8, 5-9
(Ik. liburuxka honetan, 112. orrialdea)

Aleluia
aurretik

Tiberiadesko itsasertzera goaz. Biak azaltzen dira: ikasleen ezina eta Jaunaren Hitzaren emankortasuna. Berpiztuaren presentziak dena emankor
egiten du. Ebanjelio-liburua jaso, intzentsuz lurrindu eta aleluiaka jasoko
dugu Hitza!
Jn 21, 1-13
(Ik. liburuxka honetan, 113. orrialdea)

Jainkoherriaren
otoitza

Senideok: Maria otoitz-lagun harturik, jo dezagun Jaunarengana. Eska dezagun eguneroko bizitza txikia alaitasunez eta gizatasunez bizitzeko poza. Gizartearentzat eta
gizarteko babesik gabekoentzat ere eska ditzagun bizifruitu ederrak. [Kanta dezagun konfiantzaz:
ENTZUN, JAUNA, GURE ESKARIAK.]

• Eliz elkartearen alde: Mariak bere errukiz eutsi diezaiola
Ebanjelioarekiko leialtasunean, Berri Onaren emaitzak gizon-emakume guztiei egiaz zabaltzeko.
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• Beren lanaren eta ahaleginaren fruitua ikusten ez dutelako,
etsita dauden ebanjelizatzaileen alde: fruitua Jaunaren eskuetan utzi eta adorez eta ilusioz jarrai dezaten lanean.
• Sufritzen ari diren familien alde: gure familiek Mariaren
hurbiltasuna eta beraren itzal ederraren poza senti ditzatela, Erreinuko itsasoan Jesusen izenean lan egiteko.
• Gure gizarteko eta munduko pobreenen alde: beren gizatasun-bidean eta gizarte berri baten bila, Jaunarekin topo
egin dezatela, mundu zuzenagoaren fruituak emanez.
• Amaren festa pozik ospatzen ari garenon alde:
Mariak babes gaitzala bere errukiz eta eraman gaitzala
adorez eta esker onez bizitzera.
Eskerrak, Aita ona, Mariaren otoitzez zure presentzia sentiarazi eta maitasunez babesten gaituzulako. Mariaren babesak eraman gaitzala eguneroko lana uste onez egitera,
batak bestearentzat zerbitzu-lana burutuz. Arantzazuko
Amaren otoitzez eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Oparigaien
gaineko
otoitza

Eukaristi
otoitza
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Jaso itzazu, Jauna, gure emaitza apal hauek
eta egizu beraiekin zure presentziaren ezaugarria;
gure gauak aurki dezala beti zure egunsentia
eta argiak emankor egin gaitzala.
Jesu Kristo.

Egoki da, bai, eta zuzen, nonahi eta beti
zuri eskerrak ematea, Aita santua,
eta zure handitasuna gorestea
Mariaren alabantzarekin bat eginez.

Mariaren bizitza emankor egin zenuen bezala,
gure eguneroko bizitza ere emankor egiten duzu,
geure ahaleginean fruituak eman ditzagun.
Zuk, Aita, Mariaren fedea bezala,
gure sinesmen ahula ere emaitza ederren
hazi bihurtzen duzu,
Erreinuren fruituak eman ditzagun.
Mariaren isiltasun esanekoa bezala,
gure eguneroko ahuldadea
zeure egintza ederraren gune bihurtzen duzu.
Mariaren txiki izatea
handitasunez jantzi zenuen bezala,
gure jardun apala ere emaitza ederrez bedeinkatzen duzu,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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.
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Bera da askatzen gaituen hitza
eta eusten digun eskua.
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:
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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!
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.
Eskerrak, Jauna, gure gaua
zeure presentziaz poztu eta emankor egin duzulako;
zure Erreinuaren fruituak ekar ditzagula
gizadi berri baten itsasoa biziarazteko.
Jesu Kristo.

Homilia

(Bederatziurrenak azken eguna du eta, ur handien eta gorabeheren artean
ibilita gero, eguneroko bizitzari begiratu behar diogu. Egunerokoa nola ernaldu, hori da galdera. Gure jarduntokia ez baita gune berezi eta apartekoren bat, eguneroko bizitza txikia baizik. Baina egunerokoa izateak ez du esan
nahi berezia izan behar ez duenik, eta txikia izateak ez du esan nahi zerbait
handia ez dugunik bizi behar. Tiberiades lakuan, sarea alde batera bota, eta
ezertxo ere ez; beste aldera bota, eta sarea leher zorian. Hori da gure bizitzan
aztertu behar duguna. Nola egin emankor eguneroko bizitza txikia, erabat
agorra dela iruditzen zaigunean?).
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BADIRA ur handiak, beldurgarriak, itotzen dutenak. Baina, badira, aldi berean, bizia ernaltzen eta ematen duten urak. Eta ur berak izan daitezke
emankorrak edo agorrak.
Bederatziurreneko azken egunean Tiberiadesko lakura goaz. Ikasleak
gau osoan jardun dute arrantzuan, eta ez dute alerik harrapatu. Bizi duten
gauaren irudi ezkor.
Gure bizitzari orokorrean begiratu eta zer paradero bizi dugu? Gau
osoan arrantzuan egin, indar guztiak jarri, eta ez dugu egindako ahaleginaren neurriko emaitzarik jaso. Arrantzurako garai egokia, gaua omen. Baina, ikasleek bizi duten frustrazioa handia da.
Baina bada zerbait dena aldatzen duena. Goizalban, itsasertzera iristean, Berpiztua daukate zain. Haren hitzera sareak bota eta sekulako arrantzua jaso dute. Berpiztuak aldatzen du uraren barne-errealitatea. Egunerokotasuna emankor izan daiteke, Berpiztuaren hitzera. Ez dugu ezer ezohikorik behar, Berpiztuaren presentzia besterik. Gure eguneroko bizitza txikia esperientzia handien gune izan daiteke, fedearen eskutik Berpiztuarekin (Ik ebanj.).
Ikus daitekeenez, bizitza bi ertzetatik plantea daiteke: geure ahaleginen eta nahien aldetik edo Berpiztuaren hitzetik. Eta San Paulok esan
digun bezala, dena aldatzen da. Gure ahalmen grinatsuen ahuldadean
oinarritu ezkero, badakigu zer sortzeko kapaz garen. Gure gizartera edo
geure bizitzara begiratu besterik ez daukagu. Gure bizitzan, gure fedean,
zer aukera egin dugu? Guk geurez eman dezakeguna ondo ezagutzen dugu. Jaunaren eskuetan bizi nahi dugu (Ik 1. irak.).
Gure bizitza Tiberiadesko lakuan irudikatzen da: geure gauean geure
ahaleginen arabera bizi edo Berpiztuaren goizalban bota sareak. Azken
batean, sinesmenaren uste ona dago jokoan. Jesusek emaitza ederrak jartzen dizkigu eskura, eta berak prestatzen digu otordua, maitasunaren
otordua.
Eta gauza ederra gertatzen da maitasunaren sutan: Jesusen sua eta
gure emaitzak elkartzen dira, eta dena edertu egiten da. Orduan antzematen diozu Jauna dela zure bizitza emankor egiten ari dena, eta itsasora
salto egiten duzu harengan uste ona jarriz. Ez gara asko konturatzen,
baina Jauna da Eliza beretik atera dezakeena eta itsasora salto eginarazi
diezaiokeena. Bestela, beti geure gau ilunean, zerbait arrantzatu nahian,
baina ezinez ibiliko gara.
Mariak jakin izan zuen bere egunerokorasun txikia mirari handi eta
eder bihurtzen. Zenbat aldiz utzi behar izan ote zuen bere bizitzaren norabidea Jaunaren eskuetan! Berak eramango gaitu eta eramango du eliz
elkartea egunerokotasunaren txikian, gauza handiak bizitzera.
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ARANTZAZUKO
ANDRE MARIAREN
BEDERATZIURRENA

2017

Dohainaren olatuan

EGUN BAKOITZEKO IRAKURGAIAK
LEHENENGO EGUNA
Lehen irakurgaia
Ezekiel profetaren liburutik (47. 1-12).
Ondoren, tenpluko sarrerara eraman ninduen gizonak. Ura ikusi nuen
tenpluko ate azpitik irten eta ekialdera joaten, tenplua ekialdera begira
baitzegoen. Ura tenpluaren hegoaldetik, aldarearen hegoaldetik, behera
isurtzen zen.
Gizonak tenplutik irtenarazi ninduen iparraldeko atetik, eta kanpotik
itzulia eginarazi zidan ekialdeko sarreraraino. Eskuinaldetik zihoan ura
isurian. Ekialderantz egin zuen gizonak, eta eskuan zeukan kordeltxoaz
bostehun metro neurtu zituen. Gero, uretatik pasarazi ninduen: orkatilaraino iristen zitzaidan. Beste bostehun metro neurtu eta berriro uretatik
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pasarazi ninduen: belauneraino iristen zitzaidan. Beste bostehun metro
neurtu eta berriro pasarazi ninduen: gerriraino iristen zitzaidan. Beste
bostehun metro neurtu zituen: pasaezineko erreka zen, hain baitziren
handiak urak; erreka hura ezin nuen igerian baizik pasatu.
Esan zidan: «Ikusi al duzu, gizaseme?».
Orduan, erreka-ertzetik itzularazi ninduen. Itzultzean, errekaren alde bietan zuhaitz asko zegoela ohartu nintzen.
Esan zidan gizonak: «Ur hauek ekialdera doaz eta Itsaso Hilean amaitzen.
Itsasoratzean, hango ur ustelak ondu egingo dituzte. Erreka helduko den
edonon, mota guztietako piztiak biziko dira eta arrain asko izango; itsasoko urak on bihurtuko dira, eta bizia sortuko du doan leku guztietan.
Errekaren bi ertzetan, mota guztietako fruta-arbolak haziko dira; ez zaizkie hostoak sekula zimelduko, eta etengabe emango dituzte fruituak,
hilero emanaldi bat, santutegitik ateratzen den urak ureztatzen baititu.
Fruituak elikagai izango dira, eta hostoak sendagai».

105. salmoa
Zu zara, Jauna,
ur bizia,
azkengabeko
iturria.
Hark harkaitza zulatu eta ura atera zen,
eta ibaika joan basamortuan barrena.
Gogoan izan zuen bere agintzari sakratua,
Abraham bere zerbitzariari egina.
Beraz, bozkariotan atera zuen bere herria,
poz-oihuka bere aukeratuak.
Nazio arrotzen lurraldeak eman zizkien
eta herrien ondasunez jabetu ziren.
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Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (19, 31-34).
Pazko-jairako prestaketak egiteko eguna zen, eta judu-agintariek ez
zuten nahi gorpuak larunbatez gurutzean gelditzerik, larunbat hura oso
jaiegun handia baitzen. Horregatik, gurutziltzatuei berna-hezurrak hautsi
eta handik kentzeko eskatu zioten Pilatori.
Joan ziren, bada, soldaduak eta hautsi zizkieten berna-hezurrak Jesusekin gurutziltzatu zituzten biei. Baina, Jesusengana iristean, ordurako
hilik zegoela ikusirik, ez zizkioten berna-hezurrak hautsi; soldadu batek
saihetsa zulatu zion lantzaz, eta bat-batean odola eta ura atera ziren.

BIGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Irteera liburutik (17, 1-6)
Israeldarren elkarte osoa, Jaunaren agindura, Sin basamortutik abiatu
zen, geldiuneak eginez. Refidimen ezarri zuten kanpalekua, baina ez zen
han urik herriak edateko. Orduan, aurpegi eman zioten Moisesi, esanez:
—Emaguzu ura edateko!
Moisesek erantzun zien:
—Zer dela eta ematen didazue aurpegi niri? Zergatik tentatzen duzue
Jauna?
Baina egarri zen herria bazter hartan, eta marmarrean hasi zen Moisesen
aurka, esanez:
—Honetarako atera al gaituzu Egiptotik, geu, geure seme-alabak eta
abereak egarriak hilarazteko?
Moisesek deiadar egin zion Jaunari:
—Zer egin diezaioket herri honi? Ia-ia harrika egin didate!
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Jaunak erantzun zion:
—Pasa herriaren aurrealdera, eta hartu zeurekin zenbait herri-arduradun.
Hartu eskuan Nilo ibaia jotzeko erabili zenuen makila, eta zoaz. Han izango nauzu ni, Horeb mendiko harkaitzean. Harkaitza jo eta ura sortuko da,
herriak edan dezan.
Hala egin zuen Moisesek, Israelgo arduradunen aurrean.

107. Salmoa
Jauna, zuk duzu
dena uretan
biziarazten.
Ibaiak basamortu bihurtzen ditu, iturburuak lur lehor.
Basamortua, berriz, urtegi bihurtzen du
eta landa lehorra iturburu.
Gosedunak biziarazten ditu bertan.
Bizitzeko hiriak eraikitzen dituzte,
soroak erein, mahastiak landatu eta uzta oparoak biltzen.
Jainkoak bedeinkatu eta erruz ugaltzen dira,
haien abere-taldeei ez die urritzen uzten.

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik 4, 14-22).
Jesus, Espirituaren indarrez, Galileara itzuli zen, eta inguru hartan guztian
zabaldu zen haren berri. Hango sinagogetan irakasten zuen, denek
goraipatzen zutela.
Nazaretera joan zen, bera hazi zen herrira, eta larunbatean sinagogan
sartu zen, ohi zuenez, eta irakurgaia egitera zutitu. Isaias profetaren liburua eman zioten eskura eta, irekitzean, pasarte hau aurkitu zuen:
Jaunaren espiritua
nire gainean dago,
berak bainau sagaratu
behartsuei berri ona adierazteko;
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berak nau bidali
gatibuei askatasuna
eta itsuei ikusmena hots egitera
eta zapalduak askatzera.
Jaunak onginahia azalduko duen urtea hots egitera.
Liburua itxi, laguntzaileari eman eta eseri egin zen; denak sinagogan begira-begira zeuzkan. Eta honela hasi zitzaien: «Gaur bete da profezia hau
entzuten didazuenontzat».

HIRUGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Isaias profetaren liburutik (Is 41, 17-20).
Dohakabe eta behartsuak ur bila dabiltza, baina alferrik;
lehor dute mihia egarriz.
Nik, Jaunak, erantzungo diot haien premiari,
nik, Israelen Jainkoak, ez ditut bazterrera utziko.
Mendi-kasko soiletan errekak sortuko ditut, ibarretan iturriak;
basamortua aintzira bihurtuko dut,
lur lehorrean iturburuak sorraraziko.
Zedro, arkazi, mirto eta olibondoak landatuko ditut basamortuan;
zipres, zumar eta izeiak eremuan.
Horrela ikusiko dute denek eta jakingo,
ohartuko dira eta behingoz ulertuko nik, Jaunak, egin dudala hori guztia,
nik, Israelen Jainko santuak, dudala sortu.
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23. salmoa
Jauna dut artzain,
ez naiz ezeren
beharrean.
Jauna dut artzain: ez zait ezer falta.
Larre guritan etzanarazten nau,
ur baretara eramaten, eta indarrak berritzen;
bide egokitik narama, leiala delako, bere izenarengatik.
Ibar beltz-ilunetan banabil ere,
ez dut inolako gaitzen beldurrik,
zu nirekin baitzaude:
zure artzain-makilak lasaitzen nau.

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (4 –zatiak–)
Sikar izeneko Samariako hirira iritsi zen eta, bideaz nekaturik, putzuertzean eseri zen. Eguerdi ingurua zen. Hortan, Samariako emakume bat
etorri zen putzura ur bila. Jesusek esan zion:
—Emadazu edaten.
Orduan, emakume samariarrak esan zion:
—Nola zuk, judu izanik, eskatzen didazu edatekoa niri, samariar naizen
honi? (Jakin behar da juduek eta samariarrek ez dutela elkarrekin harremanik).
Jesusek erantzun zion:
—Jainkoak ematen duena ezagutuko eta edatekoa nork eskatzen dizun
jakingo bazenu, zeuk eskatuko zenioke berari, eta hark ur bizia emango
lizuke.
Emakumeak esan zion:
—Jauna, ez daukazu ura zerez atera, eta putzua sakona da. Nondik aterako duzu, beraz, ur bizi hori?
Jesusek ihardetsi zion:
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—Ur honetatik edaten duena berriro ere egarri izango da; nik emango
diodan uretik edango duena, ordea, ez da sekula egarri izango; zeren nik
emango diodan ura betiko bizia darion iturburu bihurtuko baitzaio barruan.
Orduan, emakumeak:
—Jauna, emadazu ur horretatik, berriro egarri ez nadin, eta hona uretara
etorri beharrik izan ez dezadan.
Jesusek esan zion:
—Zoaz etxera, dei egiozu zeure senarrari eta itzuli hona.
Emakumeak erantzun: —Ez dut senarrik.
Eta Jesusek:
—Ongi diozu ez duzula senarrik; bost izan dituzu, eta oraingoa ez duzu
senarra; horretan egia diozu.
Emakumeak esan zion:
—Badakit Mesias, Kristo alegia, etortzekoa dela, eta hark, etortzean,
gauza guztiak agertuko dizkigula.
Jesusek esan zion:
—Neu naiz, zurekin mintzo naizen hau.

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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26. salmoa
Zurekin, Jauna,
nahi dut bizi,
zure ondoan
onez hazi.
Gauza bakarra diot Jaunari eskatu,
horixe bakarrik dut irrika:
Jaunaren etxean bizi nadila bizitza guztian,
Jaunaren edertasunari begira eta haren tenpluaren zaindari.
Bere aterpean gordeko nau zoritxar-garaian,
bere etxolako txokoan ezkutatuko,
bere harkaitz gainera jasoko.
Horrela, burua tente eramango dut
inguratzen nauten etsaien aurrean.
Bigarren irakurgaia
San Paulo apostoluak Kolosako kristauei (3, 1-4)
Kristorekin piztu zaretenez gero, bila itzazue zeruko gauzak,
han baitago Kristo Jainkoaren eskuinaldean eseria.
Jarri zeuen gogoa goiko gauzetan, ez lurrekoetan,
hilik baitzaudete, eta egiazko zuen bizia Kristorekin dago
Jainkoarengan gordea.
Kristo, zuen bizia, agertuko denean, orduan harekin aintzatsu agertuko
zarete zuek ere.

Ebanjelio
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (1, 35-39)
Hurrengo egunean, berriro ere bertan zegoen Joan bere bi ikaslerekin.
Jesus handik igarotzen ikusirik, esan zuen:
«Hona hemen Jainkoaren Bildotsa».
Bi ikasleek, hori entzutean, Jesusi jarraitu zioten.
Jesusek, atzera begiratu eta ondoren zetozkiola ikusirik, galdetu zien:
—Zeren bila zabiltzate?
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Haiek erantzun:
—Rabbi, non bizi zara? (Rabbik «Maisu» esan nahi du).
Jesusek esan zien:
—Etorri eta ikusi.
Joan, non bizi zen ikusi eta berarekin gelditu ziren egun hartan. Arratsaldeko laurak aldea zen.

BOSGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Isaias profetaren liburutik (54, 1-10).
Egin poz-oihu, Jerusalem, emakume agor eta haur gabe horrek!
Ekin kantari pozaren pozez, erdiminik izan ez duzun horrek!
Jaunak baitio: «Bakarrik utziaren seme-alabak gehiago izango dira
senardunarenak baino».
Zabalagotu zeure etxolaren esparrua,
hedatu beldur gabe zeure egoitza-oihalak;
luzatu lokarriak, sartu gogor ziriak, ezker-eskuin haziko baitzara;
zure ondorengoek nazio asko berenganatuko dituzte
eta orain hondaturik dauden hirietan biziko dira.
Ez beldurtu, ez zara barregarri geldituko; ez lotsatu, ez zaituzte laidotuko.
Ahaztu egingo duzu gaztetako lotsaizuna,
ez zara oroituko alargun zineneko laidoaz,
egin zintuenak emaztetzat hartuko baitzaitu:
Jaun ahalguztiduna, horixe du izena.
Israelen Jainko santua da zure askatzailea:
lur osoaren Jainkoa deritza.
Senarrak utziriko emaztea, emazte atsekabetua zinen,
baina Jaunak berriro dei egin dizu.
Hau dio Jaunak: «Utz ote daiteke gaztetako emaztea?
Unetxo batez utzi zintudan, baina gupidarik handienaz hartuko zaitut.
Haserrealdi batean, unetxo batez aurpegia ezkutatu nizun,
baina etengabe maite zaitudalako gupidatu naiz zutaz.
Hala diot nik, Jaunak, zure askatzaileak.
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Noeren uholdekoan bezala gertatzen zait:
zin egin nuen orduan ez zela berriro uholderik izango munduan,
eta halaxe egiten dut zin orain ez naizela zurekin berriro haserretuko,
ez dizudala gehiago mehatxurik egingo.
Mendiak beren lekutik aldenduko eta muinoak koloka jarriko balira ere,
nire maitasuna ez da zuregandik aldenduko,
zure zorionaren aldeko nire konpromisoak ez du kolokarik egingo.
Hala diot nik, barru-barrutik maite zaituen Jaunak.
37. Salmoa
Zugandik, Jauna,
sortu gara,
zuregan, Jauna,
bizi gara.
Utzi Jaunaren esku zeure zoria, izan konfiantza harengan:
berak ekingo dio zure alde;
goizeko argia bezain distiratsu egingo du zure zuzentasuna,
eguerdiko eguzkia bezain argitsu zure zuzenbidea.
Alde gaitzetik, egin on dena,
eta beti izango duzu non bizi,
zuzenbidea maite baitu Jaunak
eta ez ditu bere fededunak bertan behera uzten.

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (3, 1-8).
Nikodemo zeritzan gizon batek, fariseuen taldekoa eta juduen buruetakoa bera, gauez Jesusengana etorri eta esan zion:
—Maisu, ziur gaude Jainkoak guri irakasteko bidali zaituena, inork ez
baititzake egin zuk egiten dituzun mirarizko seinaleak, Jainkoa berekin
ez badu.
Jesusek erantzun zion: —Bene-benetan diotsut: Ezin du inork Jainkoaren
erreinua ikusi, berriro jaiotzen ez bada.
Nikodemok galdetu: —Nola jaio daiteke norbait, jadanik zaharra izanik?
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Sar ote daiteke amaren sabelean eta berriro jaio?
Jesusek erantzun: —Bene-benetan diotsut: Ezin izango da inor Jainkoaren erreinuan sartu, uretik eta Espiritutik jaiotzen ez bada. Gizakiagandik
berez jaioa gizaki da, Espiritutik jaioa espiritu. Ez harritu berriro jaio behar duzuela esan dizudalako. Haizeak edonondik jotzen du; entzuten
duzu haren hotsa, baina ez dakizu nondik datorren, ez nora doan. Gauza
bera gertatzen da Espiritutik jaioarekin.

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.
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36. Salmoa
Zu zara, Jauna,
gure argi!
Bai zoragarria zure maitasuna, oi Jainko!
Zure hegalpera biltzen dira gizakiak.
Zeure etxeko janari guriz asetzen dituzu,
zeure atseginen ibaian edanarazten.

Zuregan da biziaren iturria
eta zure argiaz ikusten dugu argia.
Luza zeure maitasuna aintzat hartzen zaituztenei,
zeure justizia bihotz-zuzenei.

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (9, 1-11).
Bidez zihoala, jaiotzatik itsua zen gizon bat ikusi zuen Jesusek. Lurrera listua bota, listuaz lohia egin eta lohiaz itsuari begiak igurtzi zizkion.
Gero, esan zion: —Zoaz garbitzera Siloeko ur-putzura. (Siloek «Bidalia»
esan nahi du).
Joan zen, bada, garbitu eta ikusten zuela itzuli zen.
Auzokoek eta lehen eskean ikusi ohi zutenek esaten zuten:
—Ez al da hau eserita eskean egoten zena?
Batzuek zioten: —Bai, huraxe da.
Beste batzuek, berriz: —Ez, ez da hura, haren antzeko bat baino.
Berak, ordea, zioen: —Bai, neu nauzue.
Haiek galdetu zioten: —Nola ikusten duzu, bada, orain?
Hark erantzun zien: —Jesus delakoak listuaz lohia egin du, begiak igurtzi
dizkit eta agindu: «Zoaz Siloera eta garbitu han»; joan, garbitu eta ikusten
hasi naiz.
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ZAZPIGARREN EGUNA
Lehenengo irakurgaia
San Pedro apostoluak Efesoko kristauei (5, 6-11).
Senideok: izan zaitezte denok apalak zeuen harremanetan, Jainkoak harroei aurre egiten baitie; apalei, berriz, onginahia azaltzen. Behera zaitezte, bada, eta jarri Jainko ahaltsuaren eskumendean, bere garaian gora
zaitzaten. Utzi Jainkoari zeuen kezka guztiak, bera baita zuetaz arduratzen.
Izan zaitezte neurritsu eta egon erne. Zuen etsaia, deabrua, zuen inguruan dabil, goseak dagoen lehoia bezala, nor irentsiko. Egiozue aurre
fedean sendo, munduan zabaldurik diren beste senideak ere zuek bezalakoxe sufrimenduak jasaten ari direla jakinik. Eta pixka batean sufritu
ondoren, dohain guztien iturri den Jainkoak, Kristoren bidez bere betiko
aintzara deitu zaituztenak, berak bizkortuko zaituzte, sendo egin eta
finko ezarriko. Berari dagokio ahalmena menderen mendetan. Amen.

62. salmoa
Zu zara, Jauna,
gure bake,
zurekin bakez
bare gaude.
Ene barrena, Jainkoarengan bakarrik izan atseden,
harengandik baitator nire esperantza.
Bera bakarrik nire harkaitz eta salbamen,
nire gotorleku: ez naiz eroriko.
Jainkoarengan nire salbamena eta ohorea,
Jainkoa nire harkaitz sendo eta babesleku.
Izan beti harengan konfiantza, haren herri zaretenok!
Zabaldu hari zeuen bihotza! Jainkoa dugu babesleku!
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Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateo liburutik (8, 23-27)
Jesus txalupara igo zen eta ikasleek jarraitu egin zioten.
Bat-batean, ekaitz gogorra sortu zen aintziran, eta uhinek txalupa ia azpian hartua zuten. Jesus, berriz, lo zegoen.
Ikasleek hurbildu eta esnatu egin zuten, esanez:
—Salba gaitzazu, Jauna! Galtzera goaz!
Hark esan zien:
—Zergatik zarete hain beldur, sinesmen gutxikook?
Eta, zutiturik, haserre egin zien haizeari eta aintzirari, eta dena bare-bare
gelditu zen.
Ikasleek, harriturik, honela zioten: «Nor ote dugu gizon hau, esana egiten
baitiote haizeak eta aintzirak ere?»

ZORTZIGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
Irteera liburutik (14, 21-27).
Luzatu zuen Moisesek eskua itsaso gainera eta, Jaunak eraginda, ekialdeko haize indartsuak jo zuen gau osoan. Haizeak itsasoa lehortu egin
zuen, urak bi multzotan banatuz. Itsasoan zabaldutako lehor-bidetik
igaro ziren israeldarrak, urak ezker-eskuin zituztela harresi gisa. Egiptoarrak, faraoiaren zaldi, gurdi eta zaldun guztiak, israeldarrei erasoka itsas
erdiraino sartu ziren.
Goizaldera, su- eta laino-adarretik Jaunak egiptoarren kanpamendura
begiratu eta nahasmendua sorrarazi zuen haien artean. Gurdien gurpilak
trabatu zituen, nekez mugitzen zirela utziz. Orduan, egiptoarrek esan zuten: «Goazen ihesi israeldarrengandik, Jauna ari baita haien alde eta gure
aurka».
Baina Jaunak esan zion Moisesi: «Luzatu eskua itsaso gainera, urak egiptoarren gainera, gurdi eta zaldunen gainera, eror daitezen».
Luzatu zuen Moisesek eskua itsaso gainera. Eguna zabaltzean, urak ohiko
lekura itzuli ziren eta egiptoarrek, ihesian, urekin tupust egin zuten.

112

33. salmoa
Jaunagan uste
on duena
kezkarik gabe,
bakez dena.
Jaunaren egitasmoak betiko dirau,
haren barne-asmoak menderen mende.
Zorionekoa Jauna Jainko duen nazioa!
Zorionekoa hark beretzat aukeratu duen herria!
Jaunak, zerutik begira, gizaki guztiak ikusten ditu;
bere bizilekutik jarriak ditu begiak munduko biztanle guztiengan;
berak egin zituen haien bihotzak,
eta adi dago haien egintza guztiei.

Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik (6, 25-34)
Aldi hartan, Jesusek esan zuen:
Horregatik diotsuet: Ez kezkatu bizitzeko zer jan edo edango, edota gorputza zerez jantziko. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza
jantzia baino gehiago? Begira aireko hegaztiei: ez dute ereiten, ez uztarik
biltzen, ez mandioan pilatzen; hala ere, zeruko zuen Aitak janaritzen ditu.
Ez ote duzue horiek baino askoz gehiago balio zuek?
Asko arduratu arren, zuetako nork luza lezake bizitza apurtxo bat ere?
Eta jantziaz, zertan kezkatu? Begira nola hazten diren loreak zelaietan: ez
dira lanean penatzen, ez dute iruten; baina, egia esan, Salomon bera ere,
bere ospe guztian, ez zen janzten horietako baten pare.
Ez kezkatu, bada, zer jango, zer edango, zer jantziko duzuen pentsatuz.
Fedegabeak arduratu ohi dira horiez guztiez; baina zeruko zuen Aitak
badaki horren guztiaren beharra duzuena. Ardura zaitezte, batez ere,
Jainkoaren erregetzaz eta haren nahia betetzeaz, eta beste hori guztia
gehigarritzat emango dizue Jainkoak. Ez arduratu, bada, biharko egunaz,
biharkoak ere ekarriko baitu bere ardura. Aski ditu egun bakoitzak bere
buruhausteak.
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BEDERATZIGARREN EGUNA
Lehen irakurgaia
San Paulok Erromako kristauei (8, 5-9).
Senideok: giza grinen arabera bizi direnek gogoak ere halakoak dituzte;
Espirituaren arabera bizi direnek, berriz, gogoak ere Espirituarenak. Giza
grinei jarraitzeak heriotzara darama; Espirituari jarraitzeak, berriz, bizira
eta bakera.
Izan ere, giza grinei jarraitzen dietenak Jainkoaren aurkako dira; ez dute
nahi eta ez dira ere gauza Jainkoaren legeari jarraitzeko. Horregatik, giza
grinen menpean bizi direnak ezin daitezke Jainkoaren gogoko izan.
Zuek, ordea, ez zarete bizi grina horien menpean, Espirituaren menpean
baizik, Jainkoaren Espiritua zuengan bizi baita. Norbaitek Kristoren Espiritua ez badu, hori ez da Kristorena.

126. salmoa
Malkoz erein bazuten,
pozez bilduko dute.
Jaunak Sionen zoria aldatu zuenean
ametsetan ginela iruditzen zitzaigun.
Barrez bete zitzaigun ahoa, poz-oihuz ezpainak.
Jentil-herriek ere hau ziotsaten:
«Bikain jokatu du haien alde Jaunak!».
Bikain jokatu zuen gure alde Jaunak eta pozarren gaude.
Jaunak aldatu du gure zoria, euri-jasek basamortua bezala.
Malkotan erein zutenek pozetan dute biltzen!
Negarretan joan ziren, hazi-zorroa eramanez;
poz-oihuka datoz, gari-balak ekarriz.
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Ebanjelioa
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (21, 1-13).
aldi hargan, elkarrekin zeuden Simon Pedro, Tomas —Bikia zeritzana—,
Natanael —Galileako Kanakoa—, Zebedeoren semeak eta beste bi
ikasle.
Hortan, Simon Pedrok esan zien: —Arrantzura noa.
Besteek erantzun zioten: —Zurekin goaz gu ere.
Irten eta ontziratu egin ziren. Baina gau hartan ez zuten ezer harrapatu.
Eguna argitu zuenean, aintzira-ertzean agertu zen Jesus; baina ikasleak
ez ziren konturatu Jesus zela.
Jesusek esan zien: —Mutilok, baduzue jatekorik?
Haiek erantzun: —Ez.
Jesusek esan zien: —Bota sarea txaluparen eskuinera eta aurkituko
duzue.
Hala egin zuten. Eta hainbeste arrain harrapatu zutenez, ez ziren sarea ateratzeko gauza.
Orduan, Jesusek maite zuen ikasle hark esan zion Pedrori: «Jauna da».
Simon Pedrok, Jauna zela entzun bezain laster, soinekoa jantzi (erantzia
baitzuen) eta salto egin zuen uretara.
Gainerako ikasleak txalupaz joan ziren, sarea arrainekin tiraka zekartela,
lehorretik hurbil baitziren, ehunen bat metrora.
Lehorreratzean, su-txingarrak ikusi zituzten, gainean arrain bat zela, eta
ogia. Jesusek esan zien: «Ekarri harrapatu berri dituzuen arrainetariko
batzuk».
Igo zen ontzira Simon Pedro eta lehorrera atera zuen sarea, ehun eta
berrogeita hamahiru arrain handiz betea. Eta, hainbeste izanik ere, ez zen
sarea apurtu.
Jesusek esan zien: «Etorri gosaltzera».
Ikasleetako inor ez zen ausartzen nor zen galdetzera, ongi baitzekiten
Jauna zena. Orduan, Jesusek, hurbildurik, ogia hartu eta eman egin zien,
baita arraina ere.
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