
Sarrera / Ongietorria

Ongi etorriak ospakizun honetara, non Jesus - Jaunaren deiari erantzuna emango diogun. Egun gutxi barru, 
Belenen txiro eta xume jaio den Jesus gogoratzen eta ospatzen emozio berezia sentituko dugu.
Gaurko egunean, Caritasek gogorarazten digu Jesus ikusi eta sentitu behar dugula pobreen eta apalen aur-
pegian, baita euren bizitzan eta arazoetan ere.
Eguberri bakoitza, Fedea eraberritzeko eta konpartitzeko gonbidapen berri bat da, Itxaropenez betetzeko, 
eta ondorioz, Karitatea zabaltzeko aukera emanez.

Penitentzia-unea

Jesusen jaiotzaren hurbiltasunak, ispilu baten aurrean egongo bagina bezala, Jesusekin aurrez aurre ipintzen 
gaitu. Bere antza izan nahi dugu, eta horretarako, bere grazia eta barkamenaren beharra daukagu. 

1. Jauna, Zu gutariko bat izaten, eta ez alderantziz, saiatzen garen aldi guztiengatik. ERRUKI, JAUNA.

2. Kristo, Ebanjelioan oinarritu gabeko babesak eta segurantzak eduki ditugun okasio guztiengatik. 
KRISTO, ERRUKI.  

3. Jauna, eginbeharra betetzea geure ardura denean baina Zure esku utzi dugun aldi guztiengatik. 
ERRUKI, JAUNA.

Irakurketa-unea

1. Irakurketa. Is 7, 10-14: Akaz erregea ez da fidatzen Jainkoagan ezta  bere seinaleetan ere. Beste 
erregekin itunak eta akordioak nahi ditu bete. Bestalde, Jainkoak gizaki guztiak harritzen eta konpro-
metitzen dituen zeinu eta seinaleen bitartez nahi du agertu.   

2. Irakurketa. Errom 1, 1-7: Paulok aitortzen du Kristo dela Jainkoaren benetako salbazio-presentzia. 
Bukatu egin da seinaleen eta zeinuen garaia. Jainkoa bera da Kristo, Mariarengandik jaioa, gure artean 
presente egiten dena Salbatzaile modura.  

3. Ebanjelioa. Mt 1, 18-24: Jose gizon zuzena eta zuhurra da. Guztiaren gainetik eta bere zalantzekin 
Jainkoaren nahia onartu eta praktikara darama. Jainkoagan eta Mariagan du konfiantza eta aurrera 
egiten du. Jarraitzeko eredua dugu, Jainkoak, Kristogan, bere lagun izatera eta egunero imitatzera deit-
zen gaituenean.
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Eliztarren otoitz-unea

Abendu garaia bukatzear dagoenean, Jainkoari eskatu nahiko genioke berriro ere,  benetako  kristau   Egube-
rria  nolakoa den  adieraztea. Horrela nahi dugu ospatu. Horrela eskatuko diogu gaur:

1. Elizaren eta bere komunitateen alde, mundu honetan Jainkoaren zeinu eta presentzia errukitsua 
etengabe izan gaitezen.
Eskatzen dizugu, Jauna.  

2. Oraintxe bertan ere, Eguberriaren atarian, biolentzia, gerra, erasoaldia, abusua eta baztertze-egoe-
rak bizi dituzten pertsona  guztien alde, euren zoritxarrean aterperik ez babesik gabe direnak, duinta-
sunean eta solidaritatean onartuak eta tratatuak izan daitezen.   

             Eskatzen dizugu, Jauna. 

3. Eguberri honetan, haur egindako Jesusek gure bihotzetan errukia, bakea, justizia eta senidetasuna-
ren aldeko sentimendu emankorrak piztu ditzala.        
Eskatzen dizugu, Jauna. 

4. Ospakizun hauetako soseguak eta poztasunak bultza ditzaten gure familiek eta komunitateek prak-
tikara eramaten Jesusek erakutsitako anai-arreben arteko maitasuna.
Eskatzen dizugu, Jauna. 

5. Gure babesa eta laguntzarekin nahi dugu miseria eta pobrezia, bazterketa eta injustizia, saminta-
suna eta neke egoerak Caritasek konpondu ahal izatea.        
Eskatzen dizugu, Jauna. 

Har ezazu, Aita, eskari hauek. Jesusen jaiotza nahi dugu bizi, Zugan eta anai-arreba behartsuengan gure gor-
putz eta arima osoa ipinita. Gure Jesukristo Jaunaren izenean. 

Agurra

Caritas erakundea karitatearen presentzia eta egitearen islada da . Batzuen eskuzabaltasunak, besteen be-
harrei, konponbidea eta soluzioa  ematen dizkie. Elkarbanatzea kristau guztien arduratasuna da horregatik 
errekurtsoen administrazio egokia egin behar dugu Jainkoaren seme-alaba guztien on komunerako . 

Ahal dugun neurrian, garai berrietarakoa den ebanjelio-ametsa egin dezagun errealitate egun hauetan, non 
jaioberriaren inguruan nagusi izan  daitezen juztizia eta senidetasuna.  

¡ESKERRIK ASKO! ¡EGUBERRI ZORIONTSUA! 


