
maria BirJina DoHatsuaren sortze garBia 

seminarioaren eguna:  

«san Jose lez, aita eta anai» 

 
 

Sarrerako oharra 
Anai-arrebok: Gaur, Mariaren Sortze Garbia ospatzen dogu. Abendu aldiko Birjinak 

Jesukristori itxaroten eta Jesukristo onartzen erakusten deusku, salbazinoa dakar-eta 
mundu osoarentzat. Gure fededun ibilbidean Ama Birjinak dauan eraginagaitik eskerrak 
emoteko eguna da.  
 

Gure Eleizbarrutian, Seminarioaren Eguna be ospatzen da. San Joseren urtean ga-
gozanez, hauxe gogoratzen deusku goiburuak: «San Jose lez, aita eta anai». San Josek 
Jesus gorde eta zaindu egin eban lurreko bizitzako lehenengo urteetan eta, orain, Eleiza-
ren bitartez, euren burua Jainkoaren eskuetan ipini eta Kristo Artzain Onaren antzeko izan 
gura dabenen bizitza eta bokazinoa gorde eta zaindu egiten dau. Abadeak mandatari dira 
eta gizon eta emakumeen bizitza zaintzea dagokie, aitaren bihotzaz eta anai-
arrebarengana doazala jakinda. 

 
Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari. 

 
 

Abadearen agurra 
Mariari ikustaldia egin eutsan eta graziaz bete eban Jainkoa, zuekin. 

 
 

Damu otoitza 
Apaltasunez, Eukaristia hau ospatzeko ezinbesteko dogun parkamena eskatuko deu-

tsagu Jainkoari, Andra Maria beti Birjina eta San Jose bere senarra bitarteko doguzalarik. 
 
— Maria Birjinarengandik jaiota gure anai zarana: Erruki, Jauna.  

 
— San Jose esanekotasun eta apaltasunaren eredu lez jarri deuskuzuna: Kristo, erruki.  

 
— Bokazino barriak bialduz Eleizaren beharrizanei erantzuten deutsezuna: Erruki, Jau-

na. 
 

 

Oharra 1. Irakurgaiari 
Hasieratik, pekatuak gizadiaren historia zeharkatzen dauala dinosku lehenengo ira-

kurgaiak. Baina, aldi berean, salbazinoa agintzen da eta gauzatu egingo dala ziurtatzen. 
Emakume bat bakarrik, Maria, da errugabea eta Bizi Barria dakarrena.  
                                                  
 
 
 
 

Oharra 2. irakurgaiari 



Bedeinkapena agertzen da Paulo apostoluak Efesoarrei idazten deutsen gutunaren 
hasieran. Jainkoak Kristorengan aukeratu ginduzan santu eta bere seme eta alaba izan 
geintezan.  

 
 

Jainkoaren herriaren otoitza 
Jainkoa gure Aita dala dakigulako, uste osoz aurkeztuko deutsaguz gure eskariak. 

  
1. Frantzisko aita santuak, gotzainek, abadeek eta diakonoek bihotz-zabaltasunez mai-

te daien euren ardurapean dagoan herria. Eskatu deiogun Jaunari.   
 
2. Mahastiaren jabeak langile asko bialdu daiala bere mahastira eta seminarioan hez-

ten diharduen abadegaiek Jainkoaren borondatea bete daien. Eskatu deiogun Jau-
nari.   

  
3. Oinazeak eta behartasuna jasaten dabenek sentitu daiela gure konpromisoa Jainko-

aren zuzentasuna danengana heldu daiten. Eskatu deiogun Jaunari.   
 
4. Familietan eta alkartean, gure artean sortzen diran bokazinoei laguntzen jakin daigu-

la. Eskatu deiogun Jaunari.  
 
Entzun, Jainko Jauna, Eleizak aurkeztu deutsun otoitza. Emoiozu bokazino ugari zure 
Seme Jesukristoren zerbitzari izan daitezan. Errege bizi da-eta gizaldi eta gizaldietan.  
 
 

Oharra dirua batu aurretik 
Orain batuko dogun dirua Eleizbarrutiko Seminarioaren esku itziko dogu, abadegaiak 

hezten eta Bokazino Pastoraltza garatzen jarraitu daian. Eskerrik asko zuon eskuzabalta-
sunagaitik.  
 
 
Jaunartzearen osteko isiltasunean 
Guztion Aita Jainkoa, 
gizon eta emakumeei bizia emon deutse-
zuna 
ezagutu eta esker onez goratu zaiezan, 
emoiguzu zure herri sentitzearen poza. 
 
Jesukristo gure Jauna, 
gure anai izateko jatsi eta 
gure bidelagun egin zarana, 
ez daigula aurrera egin bide-ertzean erorita 
dagoan 
anai-arrebaren atsekabea ikusita.  
 
 
 
 
 
 
 
Espiritu Santua,  

suspertu eta mobidu  
gure artzainen bihotza,  
egunero sentitu daien,  
herritarren artean,  
San Josek egin eban lez,  
Aitaren samurtasuna agertuz,  
anai-arreba lez ibiltearen kontsolamendua. 
 
Adoretu gazte askoren bihotzetan 
abadetzarako deia, alkartasuna eraginez, 
zerbitzari izan daitezan Eleizan 
eta Barri Onaren iragarpenaren bidez, 
zuregan senidetasun unibertsala 
jadesten lagundu daien. 
 
Amen. 


