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eta, bardintasunean, jai-giroan gura gaituzu. 
Baina zeozerk aldenduazoten gaitu zure guraritik. 
 
Bakotxak bere etxean ere ez dauka bakerik, 
ez auzoan, ez lagun artean, ez elizan, 
otorduetan eta baita otoitzerako ere 
alkartzen garan arren. 
 
Ikutu gure bihotza; argitu gure adimena 
zure deiei ez deiegun uko egin 
eta geuretxoan zarraturik bizi izatetik urten 
eta zure doaien banantzaile izan gaitezan. 
 —Amen. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 

Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
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Damu-otoitza 
Zoriontasuna beste iturri batzuetan bilatzen do-
gunok, damutu gaitezan Jainkoaren deiei uko 
egiteaz: 
—Jesus Jauna: Jainkoaren pozean eta haren na-

hia egiten bizi izan zinana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna: Jainkoaganako zintzotasuna era-

kusten deuskuzuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gure ukapenak eta bazterrera-

tzeak jasan behar dozuzana, erruki, Jauna. 
 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 



—   8   — 

esan eutsan: "Adiskide, zelan sartu zara hemen, 
eztegu-jantzi barik?" Harek berbarik ez. Erre-
geak mahai-zerbitzariei esan eutsen, orduan: 
"Lotu egizue hanka eta esku, eta bota kanpora, 
ilunpeetara; han izango da negarra eta agin-
karraska!" Izan ere gehiago dira-eta deituak, au-
keratuak baino».  

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 

ESKARIAK 
 
† Jainkoak bere seme-alabak bere pozetik bizi 
izan daitezela gura dau. Gure bihurrikeria sala-
tuz, eskatu daigun: 
 
—Elizearen alde: pobretuak, gitxituak, bazterre-

ratuak eta mundu honek aintzat hartzen ez 
dauzenak izan daizan gogokoen, eta honeek 
leku izan daien elizkizunetan, eskatu deiogun 
Jaunari. 
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Zoriona eta grazia ditut aldean, 
nire bizi guztiko egunetan; 
eta Jaunaren etxean naz bizi izango 
luzaroen luzaro. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Urtean zeharreko 28. domeka honetako irakur-
gaiek Jainkoagaz zein buru-gogorrak garan sala-
tzen deuskue, zein geurekoiak… Eta Jainkoak 
eskeintzen deuskuna, guretzak onena dana, baz-
tertzeko gauza garala, gure zoriona beste iturri 
batzuetan bilatuz… Itsutu egin geinkez erakun-
deak, izen onak, partiduak, aberriak edo onura 
dala uste dogun beste edozerk. Aztertu beharra 
ez ete daukagu? 
 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 25, 6-10a) 
 
Egun haretan, jai-jatordua emongo deutse 
Jaun ahalguztidunak 
mendi honetan herri guztiei, 
janari guri eta edari bikainekin, 
haragi mamintsu eta ardo zahar finekin. 
Mendi honetan kenduko dau 
herri guztien gainean zabalduta dagoan estalkia, 
nazino guztiak estaltzen dituan oihala. 
Betiko hondatuko dau heriotzea; 
xukatuko ditu Jainko Jaunak 
aurpegi guztietako negar-malkoak 
eta lur osotik aldenduko dabe 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, 28. domeka honetako 
liturgiaren elizkizunera. Gaurkoan, beste aurpe-
giratze baten aurrean jarriko gaitu. Hartuko ete 
dogu geuretzat Jesusek herriko abade-buruei 
eta zaharrei aurpegiratzen deutsena? Hartuko 
ete dogu gogoan eta autortu Jainkoak eskein-
tzen deuskuna bertanbehera itzi eta beste gauza 
batzuk eskatzen deutsoguzala?  
Bilatu daigun jai-giroan bizi izan gaitezala gura 
dauan Jainkoa, bere Semearen eztegu ezaugarri 
honetan esku hartuz. 
 
 
 

Sarrera-abestia 
 
ZEIN GOZO TA EDER DAN anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 
1 Gora bihotzak eta guztiok egin kantu 
Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. 
 
2 Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko 
bere nahia jakinik zuzen ibilteko. 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
 R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
 R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
 R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 

OTOITZA 
 
Jainkoak… otordu ederra 
gertatzen deutse herrialde guztiei… 
 
Zeureak dozuz, Jauna, gizaki guztiak: 
gu, zeure seme-alaba gaituzu, 
baina baita gu ez garan beste guztiak ere. 
 
Eta zure seme-alaba guztiok, Jauna, 
alkarregaz pozik, mahai berean 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
R/. Jaunaren etxean naz bizi izango 

luzaroen luzaro. 

 
 
 

Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrean: 
larre gurietan etzunarazoten nau. 
Atsedenezko iturrira naroa, 
eta berbiztuten deust barrua. 
Banaroa bidezidor zuzenetatik, 
bere izenagaitik. R/. 
 
Ibar ilunetan banabil ere, ez nago gaitz-bildur, 
Zu nigaz zagoz eta: 
zure zigorra eta makilea, 
honeek dira nire poza. R/. 
 
Atontzen deustazu mahaia, 
arerioak ditudala begira; 
orioz igurtziten deustazu burua, 
gainezka dago nire edontzia. R/. 
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—Aginteak, diruak edo izen onak emoten deu-
tsen mailatik besteak gitxiesten, alboratzen 
edo esplotatzen diharduenak salatuak izan 
daitezan, bihozbarritzera deituak, eta barriz-
tatu lez mahaian itxaronak, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Iragarkien lilurakerian jausita dagozanen alde: 

onartu daien maite dauzan Jainkoak  baino 
zorion hoberik ez deutsela emongo ez diruak, 
ez iragarkiek agintzen deutsezan beste itu-
rriek, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Lanaren edo diruaren edo alkartasunaren be-

harrean txarto dabizen familien alde: Jain-
koaganatzeko bideak aurkitu daiezan, eta 
etxe bizitza bideratu ahal izan daien alkar 
maitasunean, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Semearen ezteguetako ezaugarri dogun esker 

oneko otoitzera hurreratzeko aukerea dogu-
nok ez gaitezan isilik gelditu ez geure txikike-
rien aurrean ez gure inguruan sufritzen ikus-
ten doguzanen oihuen aurrean, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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bere herriaren lotsakizuna, 
Jaunak berba egin dau-eta. 
Eta egun haretan esango da: 
«Hara gure Jainkoa! 
Itxaroten genduan salbatuko ginduzala; 
Jauna da, Beragan genduan itxaropena. 
Poztu gaitezan eta alaitu, 
salbatu gaitualako. 
Jaunaren eskua mendi honetan kokatuko da». 

Jaunak esana 
 
 

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik 
(Flp 4, 12-14. 19-20) 

 
Senideok: Badakit urritasunean nahiz ugaritasunean bizi izaten; 
edozein egoeratako zaildua eta edozertara jarria nago: asetuta 
nahiz goseak egotera, ugari eukitera nahiz beharrizanera. Dana 
daiket indartzen nauan Kristogan. Edozelan ere, ondo egin zenduen 
nire atsekabean zeuen alkartasuna agertzean. 
Ordainetan, nire Jainkoak oparo beteko dau zuen urritasun guztia, 
bere aberastasunen arabera Kristo Jesusegan. Aintza Jainko gure 
Aitari gizaldien gizaldietan. Amen. 

Jaunak esana 

 
 
Ebanjelioa 

 
Jesusek bere aldiko abade-nagusiekaz eta he-
rriko zaharrekaz eukazan eztabaiden barri emo-
ten jarraitzen dau gaurko ebanjelio txatal ho-
nek. Egin deiogun harrera on, Aleluia abestuz, 
zutunik. 
 

Aleluia, aleluia, aleluia… 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 22, 1-14) 
 
Aldi haretan, Jesusek barriro parabolen bidez 
berba egin eutsen abadeburu eta herriko zaha-
rrei: «Zeruetako erreinuagaz bere semearen ez-
teguak ospatu ebazan erregeagaz lez jazoten 
da. Bialdu ebazan morroiak gonbidatuei dei egi-
tera, baina hareek ez eben etorri gura izan. 
Barriro beste morroi batzuk bialdu ebazan man-
datu honegaz: "Esaiezue gonbidatuei: Hara, 
gertu daukot bazkaria; hilak ditut zezenak eta 
zekor gizenduak, dana dago prest. Zatoze ezte-
guetara". Baina gonbidatuek ez eben jaramonik 
egin: bata bere lurretara joan zan, bestea bere 
negozioetara eta gainerakoek, morroiei heldu-
rik, irainez bete eta hil egin ebezan. 
Hasarratu zan erregea eta, bere soldaduak bial-
duz, hil egin ebazan hiltzaile hareek eta sua 
emon hareen herriari. 
Gero, bere morroiei esan eutsen: "Ezteguak 
prest dagoz, baina gonbidatuak ez ziran gai. 
Zoaze, bada, bidekurutzeetara eta deitu ezte-
guetara aurkitu ahala guztiak". Urten eben mo-
rroiak bideetara eta aurkitutako guztiak batu 
ebezan, on nahiz gaizto. Eztegu-gelea bazkaltia-
rrez bete zan. 
Erregeak, bazkaltiarrak ikustera sartu zanean, 
eztegu-jantzirik barik egoan bat ikusi eban eta 


