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Jaunartzerako abestiak… 
 
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. 
 
 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske, 
bizi behar honetan ahuldu bait gintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke: 
zu barik bizitzerik ezingo genduke. 
 

Munduak behar badau eguzki-argia, 
mendiko abereak, iturri garbia; 
besteok nahi badogu barruko bizia 
beharrezkoa jaku zeruko ogia. 
 

Jauna, zure grazia lagun dakigula, 
ogi hau jan dagigun behar dan bezela; 
Ez ahaztu txarrerako jarriak gaozela: 
arren, zuzen ta leial bizi gaitezela. 
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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. 

(Gurejauna banatzeko, hartu Hostia bat atzamar artean, erakutsi 
eliztarrei eta iragarri…): 

 

† Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsuak 
Jaunaren mahaira deituak. 
 
—Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina 
esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik 
hark emongo deust zer-jan onik. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Egunon, senideok. San Inazioren omenez al-
kartzen gara eliz alkarte lez, gure Elizbarrutiko 
zaindaria omentzeko. 
 Izan gogoan: sarritan zatiketarako erabili izan 
dogu gure erlijioa, eta "erlijiokeria" bihurtu izan 
dogu. 
 Hurreratu gaitezan Jaunagana, eta, bere esa-
netara jarriz, berak bideratu gaizala Elizearen 
eta sinismenaren zerbitzu-bideetan zehar. 
 
 

Sarrera-abestia 
BIHOTZ BATEZ ALKARTURIK 
Zugana gatoz, Jauna; Zugana gatoz, Jauna. 
Emoiguzu zure argi grazi ta maitasuna: 
entzun, arren, Jauna. 
 
Altarean aurkitzen da kristau alaitasuna (2). 
Emoiguzu zure argi grazi ta maitasuna: 
entzun, arren, Jauna. 

 
 

damu-otoitza 
† Senideok: bakerako bideak aukeratu ebaza-
nean hasi zan handi izaten Inazio, eta Jesukristo 
aurkitzeak emon eutson benetako norabidea. Ez 
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Norbait Nitzaz eta Nik irakatsiaz lotsatzen bada, 
Gizonaren Semea ere lotsatu egingo da hare-
tzaz, bere edertasunean eta Aitaren eta aingeru 
santuen aintzatan datorrenean». 

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 
 

† Gizabiderik ederrena aurkezten deuskun 
Jainko Aitari, geure askatasun ta beharrizane-
tik zuzendu deioguzan eskaririk gartsuenak, 
gure Zaindari S. Iñazioren egun honetan: 

 
—Eliz Amaren alde: San Iñaziok maite eban lez 

maitatu daigun bere seme-alaba guztiok, eta 
edozein lekutako gizakirentzat bizi-poza izan 
daiten, eskatu deiogun Jaunari.  

 
—Gerratean, gorrotopean ta ezbeharretan dago-

zen nazino, herrialde ta gizaki guztien alde: 
alkartasun-aldarri izan daitezan, eta inguru-
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
 

ERANTZUN-SALMOA: Sal 1,1-2.3.4 eta 6 
 

R/. Bai dohatsu Jaunagan itxaropide dauan gi-
zakia 

 
 

Bai dohatsu gaiztoen asmoari 
 jarraitzen ez deutsana, 
hobendunen bidean ez dabilena, 
lotsabakoen batzarrean jezarten ez dana. 
Bestetara, Jaunaren legean atsegin dauana, 
gau eta egun Haren legea hausnartzen dauana. R/. 
 

Ur ertzean aldaturiko zuhaitza lakoa izango da, 
bere sasoian emoten dau frutua, 
eta orririk ihartzen ez jako, 
zeregin guztietan ondo doakio. R/. 
 

Ez holan gaiztoak, ez holan: 
haizeak daroan lastoa lakoak izango dira. 
Zintzoen bidezain Jauna dago-eta; 
gaiztoen bidea, barriz, hondamendirako. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
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—Neu naz zerutik lurrera jatsi dan ogia 
Aitak danori eskeinia… 
 

—Nire gorputza egiz dozue janaria 
ta nire odola edaria… 
 

—Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
hilterik ez dau ikusiko… 

 
 

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

OTOITZA 
Jainko Jauna: 
Gure zaindariaren jaiegunean 
onaren eta txarraren arteko 
aukeraketaren aurrean jarri gaituzu, 
ona, zeu otseintzea aukeratzera bultzatuz; 
gure zaindari Inazio lagun eta eredu dogula 
gure bihozbarritzeari ekin deiogula 
zure berbea maitatuz eta bilatuz, 
eta bakearen eta alkartasunaren alde lan eginez. 
Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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gaitezan txikikerietan galdu. Jo daigun Jainkoa-
ren errukira. 
 
—Jesus Jauna, zure jarraitzailetzat gizon su-
tsuak aukeratzen dozuzana. Erruki, Jauna! 
—Jesus Jauna, gizakion sugarra gorrototik askatu 
eta maitasun-sugar bihurtzen dozuna. Kristo, 
erruki! 
—Jesus Jauna, zure ikasle ziranak eredu emoten 
deuskuzuzana. 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. 
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koen ta urrinekoen bihotzak samurtu daiezan, 
eskatu deiogun Jaunari.  

 
—Gure herrietan euren sinismena apaltasunean 

ta poztasunean bizi daben zahar, heldu, na-
gusi ta gazteen alde: lotsatu ez daitezan, ado-
rea hartu baino, eta euren itxaropenera era-
kar daiezan euren ingurukoak, eskatu deiogun 
Jaunari.  

 
—Hemen alkartu garen guztion alde, eta baita 

gure artera etorri diren herbestekoen alde 
ere: San Iñazioren garraz landu daigun giza-
kiaren askatasuna, gure arteko alkartasuna 
eta behartsuenganako bihozberatasuna, 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 
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Ez dogu atsegin behartu gaiezan; baina ez jaku 
ere errez egiten aukeratzea… Jainkoaren hitzak 
aukeraketaren aurrean jarriko gaitu, eta zer au-
keratu ere esango deusku; baina…: 
 
Deuteronomio liburutik   (Dt 30, 15-20) 
 
Honan berba egin eutsan Moisesek herriari: «Begiratu, bizia 
eta zoriona, heriotzea eta zorigaitza jarten deutsudaz gaur 
aurrean. Entzuten badozuz gaur nik emoten deutsudazan 
Jaunaren, zeure Jainkoaren, aginduak, Jauna, zeure Jainkoa, 
maitatuz, haren bidean ibiliz eta haren agindu, lege eta era-
bagiak betez, biziko zara, eta ugarituko eta bedeinkatuko 
zaitu Jaunak, zeure Jainkoak, jabetzan hartzera zoazen lu-
rraldean. 
Baina zure bihotza okertzen bada, entzuten ez badozu eta 
jainko arrotzen aurrean ahuspeztu eta hareek gurtzeko ten-
tazinoari amore emoten badeutsazu, gaur iragarten deutsut 
guztiz hondatuko zareala, eta ez dozula luzaro iraungo, Jor-
danez beste aldean jabetzan hartzera zoazen lurraldean. 
Zeru-lurrei deitzen deutset gaur zure aurka testigu: bizia eta 
heriotzea, bedeinkazinoa eta madarikazinoa jarten deutsudaz 
aurrean. Zuk eta zure ondorengoek bizi gura badozue, auke-
ratu egizu bizia, Jauna zeure Jainkoa maitatuz, haren esana 
entzunez eta Hari lotuz. Horretan dago zure bizia eta hortik 
jatortsu Jaunak zure guraso Abrahami, Isaaki eta Jakobi zin 
eginez agindutako lurraldean luzaro biziteko ahalbidea». 

Jaunak esana 

 
San Paulo apostoluak Korintotarrei   (1 Kor 10,31-11,1) 
 
Senideok: Nahiz jan, nahiz edan, nahiz beste edozer egiten 
dozuela, egizue dana Jaungoikoaren aintzarako. Ez emon 
gaitz-biderik, ez judutarrei, ez greziarrei, ez Jaungoikoaren 
Elizeari. 
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Nik ere, neure aldetik, guztiei emoten deutset atsegin, ez 
neure onari begira, eurenari baino, guztiak salbatu daitezan. 
Izan zaiteze nire antzeko, ni Kristoren antzeko nazan lez. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

Jesukristoren Ebanjelioa san Lukasen liburutik  
(Lk 9, 18-26) 
 
Jesus bakarrik otoitzean egoala Hamabien au-
rrean honan itandu eutsen: «Ni nor nazala dino 
jenteak?» Hareek erantzun: «Batzuk, Joan Ba-
teatzailea; besteek, barriz, antzinako profeta-
ren bat biztu dala». Berak, orduan: «Eta zuek, 
nor nazala dinozue?» Pedrok erantzun eutson: 
«Jaungoikoaren Mesias». 
Baina Jesusek inori ez esateko agindu eutsen, 
zorrotz. Eta esan eutsen: «Beharrezkoa da Gizo-
naren Semeak neke haundiak eroatea: zaharrek 
eta idazlariek baztartu egingo dabe eta hil; 
baina hirugarren egunean biztu egingo da». 
Eta Jesusek esan eutsen guztiei: «Nigaz etorri 
nahi dauanak uko egin begio bere buruari, hartu 
begi egunero bere kurutzea, eta jarraitu beist. 
Izan ere, bere bizia salbatu nahi dauanak, galdu 
egingo dau; baina bere bizia Nigatik galtzen 
dauanak, salbatu egingo dau. 
Zertarako dau gizakiak mundu guztia irabaztea, 
bere bizia galtzen eta hondatzen badau? 


