
Sarrera

Ongi etorriak Abenduko azken igandeko ospakitzun honetara, Gabon gau eta Eguberrira ate irekia dena!

Ez dugu nahi “Eguberri bat gehiago ” izan dadin. Jesus berriro jaiotzera dator gure artera eta pres-

tatze-lana amaitu behar dugu.

Caritas erreferentzia etengabea da kristau komunitatearentzat. Orain, Eguberrian, “bidera ateratze-

ko” aukera dugu, eta mundua hobetzeko unea da gure konpromiso solidarioa eta ebanjelio-senide-

tasuna pertsona behartsuenengan ezarriz.

Penitentzia-unea

1. Jauna, ez dugulako gura gauzez beteriko  Eguberri bat bizi nahi, Zurekiko eta behartsuekiko  

maitasuna faltan delarik. ERRUKI, JAUNA.

2. Kristo, Zugandik aberastu nahi  dugulako, eta Zu bezala izan, emankor eta ekurritsuak Egube-

rri-garaian eta beti. KRISTO, ERRUKI.    

3. Jauna, zure jaiotzak “bidera ateratzera” behar eraman gaitzala eta txiro nahiz behartsuengan 

zure aurpegia ikustera bultzatu. ERRUKI, JAUNA.

Irakurgaiak-unea

1. Irakurketa. Mik 5,1-4a: Mikeas profetak gogararaziko digu txikitasunetik, hau da,  Belen auzu-

netik,  altxorrik  hoberena sortuko dela: Jesus, Salbatzailea, handia izango dena eta elkarbizitza 

lasaia eta baketsua ekarriko duena. Ea gure bihotzetan hori bereganatzea lortzen dugun!

2. Irakurketa. Heb 10, 5-10: Jainkoak ez du gura oparirik ez eskaintzarik. Berak desira duena da, 

guk bere nahia egitea, hau da, Jainkoa eta lagun hurkoa maitatuz Jesus bere Semea imitatzea.

3. Ebanjelioa. Lk 1,39-45: Mariak bete-betean bizi izan zuen historiako lehen Abendua. Eta “bi-

dean” bizi izan zuen, Isabeli babesa eskainiz, poztasuna eta esperantza eraginez. Gure Abendua 

izan dadila, berea izan zen modura, gizaki guztion bizitza hobetzearen aldeko konpromisoa.  
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Eliztarren otoitz-unea

Guztion Aitarengana zuzentzen gara. Gure alde eta gure anai-arreba behartsuenen alde eskatuko 

dugu. Entzun, Aita, gure eskariak.

1. Abendu-garaiko amaiera hau izan dadin gure familiengan eta parrokia-komunitatean bake-

rako eta esperantzarako unea. 

Eskatzen dizugu, jauna.  

2. Eguberria aberastu eta gure kristau izaera  indartzen duten solidaritatea, senidatasuna eta ka-

ritatea sentitu eta praktikara eraman ditzagun.                                                                                                                                                      

 Eskatzen dizugu, Jauna

3. Lanik gabe, etxerik gabe edo bizitzeko oinarrizko baliabiderik gabe aurkitzen diren guztion 

alde eskatzen dizugu biziki. Baita babesa, segurtasuna eta baketsu zein duintasunezko etorki-

zuna bilatzen ari diren guztien alde ere.

Eskatzen dizugu, Jauna    

4. Seguruenik badaudela bizi garen inguru hurbilean hainbat pertsona gure konpromisoak eta 

eskuzabaltasunak beraien bizitza hobetu dezaketenak.  

Eskatzen dizugu, Jauna   

5. Elizbarrutiko eta parrokiako Caritasen alde, guztion eskuzabalezko babesarekin bete dezan 

emankortasunez hurkoarekiko laguntza, hau da, berhartsuenen aldeko bere maitasun-progra-

mak eta jarduerak.

Eskatzen dizugu, Jauna 

Har itzazu eskaera hauek eta bedeinkatu mundu eta bizitza hobe baten aldeko gure ahaleginak, 

Jainkoaren Erreinuarekin bat eginda da eta Jesus iragartzera etorriko dena.

Agurra

Gaur Maria bezala sentitu nahi dugu, Jesusen jaiotzaren aurrean graziaz eta pozez beterik egonda. 

Eguberri honetan gure poztasuna areagotua izan dadila, senidetasun-karitatea praktika modu sakon 

eta bizi baten bidez. 

Caritaseko boluntarioaek eta euren babesa edo laguntza jasotzen duten pertsona guztiek Eguberri 

Zoriontsua opa dizuete parrokia-komunitate honi eta zuen familiakideei.

ESKERRIK ASKO  zuen  parte hartze, otoitz eta babesagatik!


