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Jaunartzerako abestiak… 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
 
2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
 
3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
artu gure Jaun ona gu garean guztia. 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 

 
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. 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 
 

ZU GABE, JESUS, NORA joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 
 

1 Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari 
zure hitza guretzat indar eta argi. 
 
2 Maitasunezkoa dogu, Jauna, zure hitza 
Zu zaitugu egia, bidea, bizia! 

 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 

OTOITZA 
 
Zure Semearen izenean 
alkartzen garanok, Jauna, 
gure esker ona agertzen deutsugu 
gugan uste ona dozulako, 
eta eskatzen deutsugu, apaltasunez, 
haren izenean alkartzen jarraitu daigula, 
baina ohikerian edo betekizunkerian jausi barik, 
alkarren senide lez 
alkarren ardurea izateko baino. 
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Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
 
Damu-otoitza 
Maite dauzelako arduratzen da Jainkoa bere 
seme-alabetaz, eta gutariko bakotxarentzat ere 
horixe gura dau: alkarren ardurea izan daigula. 
Baina zenbat erantzun kaxkar hartzen dauzan 
gure aldetik. Damutu gaitezan: 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren maitasunez maite gai-

tuzuna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zure ikasleetaz eta beste danetaz 

arduratzen zinana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, parkamenaren testigu egiten gai-

tuzuna, 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. 
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diranak izanik, Jainkoak maite-maite dauzala 
iragarri deieen, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Herrialde pobretuen alde: kanpo-zorra ezabatu 

dakien, lehenengo munduaren zakarrontzi izan 
ez daitezan eta behar daben garapena emon 
dakien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gure familietan alkarren arduratasuna maita-

sunaren ezaugarri izan daiten eta auzokideen 
ardurea hartzeraino heldu daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Lehiakorrak izatera bultzatzen gaituan gizarte 

honetan alkar errespetatzen eta bestearen 
duintasuna zaintzen ahalegindu gaitezan, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Senidearen ardurea hartu behar dogula entzun 

dogunok senideari zor deutsogun maitasuna 
horretantxe gauzatu daigula, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
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Bera da-eta gure Jainkoa, 
gu, barriz, Haren larrako herria, 
Haren zainpeko artaldea. R/. 
 
Entzungo al dozue gaur Haren ahotsa!: 
“Ez gogortu zuen bihotza Meriban lez, 
Masa egunean basamortuan lez. 
Zuen gurasoek han zirikatu ninduen, 
Nik eginak ikusi arren tentatu ninduen. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Begira zenbaterainoko ustea dauan Jainkoak gu-
gan: berak dauan ardurea izan daigula gura dau, 
senidea zuzentzerainoko ardurea izan daigula 
gura dau. Horretarako bide bat erakusten deus-
ku: bere Semearen izenan alkartu gaitezala. 
 
 
Ezekiel Profetearen liburutik   (Ez 33, 7-9) 
 
Honan berba egin eustan Jaunak: «Gizaseme, Israel herriaren 
begirale (jagole) izendatu zaitut. Nik esandakoa entzutean, 
ohartuazo egin behar dozu nire izenean. Gaiztoren bati hil 
egin behar dauala esaten badeutsat, eta zuk ez badozu ohar-
tuazoten bere jokabidea aldatu dagian, gaiztoa bere erruz 
hilgo da, baina zuri haren heriotzearen kontua eskatuko deu-
tsut. Bestetara, zuk ohartuazoten badozu gaiztoa, bere joka-
bidea aldatu dagian, eta harek ez badau aldatzen, gaiztoa 
bere erruz hilgo da, baina zuk onik atarako dozu zeure bizia». 
 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: ondo etorri urtean zeharreko 23. 
domekako liturgiara.  
 Jainkoaren irudiko izateak, sesnideok, beste 
hauxe ere esan gura izango dauala uste izan be-
har dogu: gure Aita/Ama danez, gure ardurea 
dauala, eta alkarren ardurea izan daigula ere 
gura dauala. 
 Baina gero eta ardura gitxiagoz bizi izan gura 
izaten dogu, eta, arduragabekerian, iruntzi egi-
ten gaitu ohitureak, azaleko usteak eta arinke-
riak… 
 Jesusen deiari eta gogoari erantzunez, poztu 
gaitezan bere izenean alkartu garalako eta bera 
geugaz dagoalako; ez gu handiak, ospetsuak edo 
asko garalako, bere izenean alkartuta gagoze-
lako baino. Beragaz batera bilatu daigun Jain-
koari zintzotasunez erantzutea. 
 
 
 

Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, kantuz zugana, Jauna. 
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Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—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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Bera da-eta gure Jainkoa, 
gu, barriz, Haren larrako herria, 
Haren zainpeko artaldea. R/. 
 
Entzungo al dozue gaur Haren ahotsa!: 
“Ez gogortu zuen bihotza Meriban lez, 
Masa egunean basamortuan lez. 
Zuen gurasoek han zirikatu ninduen, 
Nik eginak ikusi arren tentatu ninduen. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Begira zenbaterainoko ustea dauan Jainkoak gu-
gan: berak dauan ardurea izan daigula gura dau, 
senidea zuzentzerainoko ardurea izan daigula 
gura dau. Horretarako bide bat erakusten deus-
ku: bere Semearen izenan alkartu gaitezala. 
 
 
Ezekiel Profetearen liburutik   (Ez 33, 7-9) 
 
Honan berba egin eustan Jaunak: «Gizaseme, Israel herriaren 
begirale (jagole) izendatu zaitut. Nik esandakoa entzutean, 
ohartuazo egin behar dozu nire izenean. Gaiztoren bati hil 
egin behar dauala esaten badeutsat, eta zuk ez badozu ohar-
tuazoten bere jokabidea aldatu dagian, gaiztoa bere erruz 
hilgo da, baina zuri haren heriotzearen kontua eskatuko deu-
tsut. Bestetara, zuk ohartuazoten badozu gaiztoa, bere joka-
bidea aldatu dagian, eta harek ez badau aldatzen, gaiztoa 
bere erruz hilgo da, baina zuk onik atarako dozu zeure bizia». 
 

Jaunak esana 
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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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San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik 
  (Erm 13, 8-10) 
 
Senideok: Ez izan zorrik inogaz, alkar maite izatekoa izan 
ezik, izan ere lagun hurkoa maite dauanak bete dau-eta le-
gea. Izan ere, harako «ez adulteriorik egin, ez hil inor, ez 
ostu, ez inorenik gura izan eta beste edozein agindu, esaera 
honetan batzen dira: «Maitatu egizu lagun hurkoa zeure bu-
rua lez». 
Lagun hurkoa maite dauanak ez deutso txarrik egiten. Maite 
dauanak, beraz, guztiz beteten dau legea. 

Jaunak esana 

 
 
 
Ebanjelioa 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 18, 15-20) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: 
«Zure senideak pekatu egiten badau, zoaz bera-
gana eta zentzatuazo bakarrean. Jaramon egi-
ten badeutsu, irabazi dozu senidea. Jaramonik 
egiten ez badeutsu, barriz, hartu egizuz zeugaz 
lagun bat edo bi, auzi guztiak bi edo hiru leku-
koren autorpenaz erabagi behar dira-eta. Honei 
ere jaramonik egiten ez badeutse, esaiozu al-
karteari, eta alkarteari ere jaramonik egin nahi 
ez badeutso, izan bedi zuretzat jentil edo zerga-
lari baten pareko. 
Benetan dinotsuet: zuek mundu honetan lotuta-
koa, zeruan ere lotuta geldituko da, eta zuek 
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mundu honetan askatutakoa, zeruan ere aska-
tuta. 
Beste hau ere esaten deutsuet: zuetako bik al-
kar hartzen badabe mundu honetan Jainkoari 
zeredozer eskatzeko, emon egingo deutse ze-
ruko nire Aitak. Izan ere, nire izenean bi edo 
hiru lagun nonbaiten batzen badira, han izango 
naz Ni euren erdian».  
 

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 
 
† Eskarietan gure guraririk onenak aurkezten 
deutsoguz Jainkoari. Eskatu deiogun gure seni-
deez arduratu gaitezela: 
 
—Elizearen alde: bere lehenengo ardurea po-

break, baztertuak eta gizarte honetan ezer ez 


