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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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—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. 

 
* 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 
 
Gaztetan ez lez, zahartzerakoan 
osasuna dogu onurarik ederrena 
eta gehien zaintzen doguna; 
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Bere hitzetan gure egia 
gure indarra gure bizia. 

 
Damu-otoitza  
 

Gaisotasuna ez da onartu beharrekoa; 
gure makaltasunaren eta mugen ondorio 
da, eta burrukatu beharrekoa. Baina bil-
dur deutsogu gaisoari eta harengandik al-
dendu egiten gara edo ha baztertu egiten 
dogu. Damutu gaitezan: 
 
—Jesus Jauna, gaisoek bilatu egiten zin-

duezana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, gisoak ikutuz sendatzen 

zenduzana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, gaisoekaz errukitsu ager-

tzen zinana, erruki, Jauna. 
 
 

Aintzarako 
 

 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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† Aurkeztu deioguzan osasun-iturri dan Jainkoari 
gure gaisotasunak eta munduarenak, berak 
osatu gaizan eta errukior bihurtu: 
 
—Elizearen alde: zaharkituta dauken lotura guz-

tietatik askaturik, apaltasunez, ausardiaz eta 
errukitasunez iragarri daian Barri Ona, sufri-
tzen dagozan guztiak beragana erakarriz, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Berezko gaisotasunak jotakoek, edo baita in-

gurukoen menpekeriak baztertutakoek, edo, 
aurrean erabiliak izanaik, bizi izateko gogorik 
ere ez daukenek Jesusengan, honen Barri 
Onean eta Otoitzean aurkitu daien laguntzea, 
besteentzat ere eredu izateraino, eskatu dei-
ogun Jaunari. 

 
—Jainkoaren edo Legearen izenean bazterrera-

tuak diranen alde: egoera horretatik urteteko 
laguntzea izan daien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Baztertuen, zaharren, gaisoen eta mundu ho-

nek ezertarako ez dauzanen ondoan euren bi-
zia ere emoten diharduen borondatezkoen 
alde: besteen alde lan egiten ausartuko dira-
nen hazi izan daitezan eta Barri Onaren tes-
tigu euren lanean, eskatu deiogun Jaunari. 
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Nire hobena autortu deutsut, 
nire errua ezkutatu ez deutsut. 
«Autortuko deutsot —esan neban— Jaunari  
nire gaiztakeria», 
eta Zuk parkatu zeustan  
nire hobenaren txarkeria. R/. 
 
Poztu zaiteze eta alaitu Jaunagan, zintzoak, 
egizue pozez oihu bihotz zuzeneko guztiak. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Badagoz Jainkoaren zigor lez ulertzen diran gaisotasunak: 
osatu-ezinak badira halan ulertzen dira. Baina halan ete da? 
Holango gaisotasunak jotakoak, gainera, baztertu beharre-
koak ete dira? Legeak hori aginduko eban arren, guk Jesusi 
begiratu behar deutsogu. 
 
 
Levitarren liburutik (Lb 13, 1-2. 44-46) 
 

 Honan berba egin eutsen Jaunak Moisesi eta Aaroni: 
«Norbaiti narruazalean handituek, zornadureak edo orbainak 
urteten badeutse, legenarena lako zauria sortuz, Aaron aba-
deagana edota haren ondorengoetako abade bategana 
eroango dabe. Legenarduna da; kutsaturik dago, eta holan 
autortuko dau abadeak buruan dauan gaitzagaitik. 
 Legenak jota dagoanak arropak urratuta eroango ditu, 
ulea harro eta aurpegia erdi estaldurik, eta "kutsatua, kutsa-
tua!" oihu egingo dau. Gaitzak alde egin arte, kutsatua izango 
da eta bakarrik bizi izango da, kanpalekutik aparte». 
 

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

† Senideok: ondasunik ederren lez osasuna 
dognok, eta Jainkoari, ezer eskatzekotan, osa-
suna eskatzen deutsogunok, zelan ulertu geike 
zintzoaren edo errubakoaren gaisotasuna, atse-
kabea edo aurrean erabilia eta eraila izatea? 
Zenbat errubako diran bazterreratuak, edo pa-
retik kenduak, edo, beste barik, ezabatuak… 
Jainkoaren eginbeharra ete da, hareen oihuak 
entzunez, gaizkileak birrintzea? Jesusen Jain-
koak beste hauxe irakatsiko deusku: bertara hu-
rreratzeko deia dala oinazea, edo oinazetan da-
goana. Dei hori jainkozaleek entzuten dabe. Oi-
nazetan dagoanaren ondora hurreratuz, hari 
Jainkoaren aurpegia eta poza agertzen deu-
tsoez. Horretarakoxe behar zaitu Jainkoak eta 
indarbarritu gura zaitu elizkizun honetan. Ondo 
etorri. 
 
 

Sarrera-abestia 
 

GOAZEN ALKARTURIK biztuta fedea 
argitan zabalik maitasun bidea. 
 
1 Entzun dezagun apaltasunez 
entzun dezagun Jaunaren hitza 
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eta gaisotasuna, bildur-ikararik handiena 
emoten deuskun makaltasuna. 
 
Askatu gaizuz, osasun-iturri zaitugun horrek, 
bere gaisotasunagaitik inor baztertzetik, 
edo beste gaisotasun batzuk dirala-ta 
inor gutxiestetik. 
 
Emoiguzu bihotz errukitsua 
zahar, gaiso eta makalengana 
hurreratzeko gauza izango dana, 
harei lagun egitean gauzatu daigun 
gugandik itxaroten dozun zerbitzua. 
Jesukristo gure Junaren 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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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. 
 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 31,1-2.5.11 

R/. Zu zaitut ihesleku, 
askatasun pozez inguratzen nozu. 

 

 
 

Bai dohatsu gaiztakeria parkatu zaiona, 
hobena estali zaiona. 
Bai dohatsu Jaunak errurik egozten ez diona, 
barrenean iruzurrik ez dauana. R/. 
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—Eliz alkartearen altzoan Jainkoaren hitzaz eli-
katzen garanok bera izan daigun osasun eta 
poztasun iturri, gure ingurukoei eroango deu-
tseguna gaisoaldi guztiak osatzeko osakai, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

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. 



—   6   — 

Bigarren irakurgaiari 
 
Ezin dogunean jo behar ete dogu laguntza eske Jainkoagana? 
Ez ete hobe bere aurrean lez bizi izatea edozein unetan? 
Ikasi daigun Pauloren gomendioetatik. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 10, 31—11, 1) 
 
 Senideok: Nahiz jan, nahiz edan, nahiz beste edozer egin, 
egizue dana Jainkoaren aintzarako. Ez izan jausibide, ez Ju-
duentzat, ez Jentilentzat, ez Jainkoaren eleiz alkartearen-
tzat ere. 
 Ni ere guztiei gauza guztietan atsegin emoten ahalegin-
tzen naz, eta ez dot bilatzen neure ona, besteena baino, guz-
tiak salbatu daitezan. Izan zaiteze nire antzeko, ni Kristoren 
antzeko nazan lez. 

Jaunak esana 

 
 

Ebanjelioa 
 

Hartu daigun gogoan Jesusen jarrerea: bere al-
dikoen usteetatik eta Legeak agindutakoetatik 
harago doa: gaisoari errukia hartzeraino. Egin 
deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik (Mk 1, 40-45) 
 
 Aldi haretan, legenardun bat etorri jakon 
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erreguka Jesusi eta, belaunikaturik, esan eu-
tsan: «Nahi badozu, garbitu naikezu». Jesusek, 
errukiturik, eskua luzatu eta ikutu egin eban, 
esanez: «Nahi dot, izan zaitez garbi». Orduan 
bertan alde egin eutsan legenak, eta garbi gel-
ditu zan. 
 Jesusek bialdu egin eban, zorrotz aginduz: 
«Kontuz gero! Ez esan inori ezer. Baina zoaz, 
agertu abadeagana eta eskeini garbikuntzaren 
ordainez Moisesek agindutakoa, ezaugarri izan 
dagien». 
 Ha, ostera, urten ebaneko, jazotakoa oihuka 
iragarten eta zabaltzen hasi zan, eta harrezkero 
ezin zan Jesus inongo herritan agirian sartu, eta 
kanpoan gelditzen zan leku bazterretan. Holan 
ere, edonondik etorkion jentea. 

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 
 


