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Martxoak 19
SAN JOSE,

ANDRE MARIA BIRJINAREN SENARRA

Otoitza

Jainko ahalguztiduna,
gizadi berriaren hasieran,
Kristo Salbatzailearen zaintzaile leial
egin zenuen Jose santua;
egizu, beronen otoitzez,
Elizak ere leial zaindu dezala
Jesu Kristoren salbamen misterioa,
eta bere betera eraman.
Zure Seme Jesu Kristo.

I. IRAKURGAIA: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

Jainkoak Haren aita Dabiden errege aulkia emango dio.

Samuelen liburutik

Egun haietan, Jaungoikoaren hitza etorri zitzaion Natani: «Zoaz, eta esaiozu nire morroi
Dabidi: "Hau dio Jaunak: Zure egunak betetzen direnean eta zure gurasoekin atseden hartzen
duzunean, ondorengo bat emango dizut, zure erraietatik aterea, eta sendotu egingo dut Haren
erreinua. Hark etxea eraikiko dio nire izenari, eta Nik sendotu egingo dut Haren errege aulkia
betiko. Aita izango nau Hark Ni, eta Hura seme izango dut Nik.
Zure etxeak eta zure erreinuak betiko iraungo dute nire aurrean, eta zure errege aulkiak sendo
iraungo du beti"».

ERANTZUN SALMOA: Sal 88, 2-3. 4-5. 27 eta 29

R/. Jauna, zure maitasuna abestuko dut
betiren beti.

Jauna, zure maitasuna abestuko dut betiren beti,
zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi.
Esana baituzu: «Maitasuna betiko dut eraiki»,
zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. R/.

«Egin dut nire hautatuarekin ituna,
Dabid nire morroiari zin egin niona:
Betiko sendotuko dut zure hazia,
menderen mende eraikiko zure aulkia». R/.

Berak deituko nau: «Zu zaitut Aita,
ene Jainko, nire salbamenaren Harkaitza».
Gordeko diot beti nire maitasuna,
zintzo edukiko, egin nion ituna. R/.
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II. IRAKURGAIA: Erm 4, 13. 16-18. 22

Itxaropenean oinarriturik, sinetsi egin zuen
itxaropen guztien kontra.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei

Senideok: Lurraren jabe izango zirelako agintzaria ez zitzaien egin Abrahani eta haren
ondorengoei Legea betetzeagatik; sinesmenaren zuzentasunagatik baizik. Dena sinesmenetik
dator, eta dena dohain hutsa da; horrela agintzariak ondorengo guztientzat irauten du; ez
Legetik diren ondorengoentzat bakarrik, baita Abrahanen sinesmenetik direnentzat ere; hau
guztien aita baita, idatzita dagoenez: «herri askoren aita egin zaitut». Abrahanek, hilak bizten
dituen Jainkoa, eta ez direnak izatera deitzen dituena, aurkitu zuenean, sinetsi egin zion.
Itxaropenean oinarriturik, sinetsi egin zuen itxaropen guztien kontra, herri askoren aita izango
zela; esan zitzaion bezala: «hainbestekoa izango da zure ondorea». Hori zela eta, sinesmena
aintzat hartu zitzaion zuzentasunerako.

EBANJELIOA: Mt 1, 16. 18-21. 24a

Aleluia eta Ebanjelio aurreko txatala: Sal 83, 5

(R/. Aleluia).
V/. Bai dohatsu, zure etxean bizi direnak,

beti Zu goresten ari direnak! (R/.)

Josek Jaunaren aingeruak agindu bezala egin zuen.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik

Jakobek Jose sortu zuen, Mariaren senarra, eta Mariarengandik jaio zen Jesus, Kristo
deritzana.
Jesu Kristoren jaiotza honela gertatu zen: Jesusen ama Maria, Joserekin ezkontzeko
hitzemana zegoelarik, elkarrekin bizi izan baino lehen, haurdun aurkitu zen Espiritu Santuaren
egitez. Haren senar Josek, gizon zintzoa baitzen eta ez baitzuen bere emaztea salatu nahi,
isilka utzi eta joatea erabaki zuen.
Baina, asmo hori gogoan zerabilela, Jaungoikoaren aingerua ametsetan azaldu zitzaion, eta
esan zion: «Dabiden seme Jose: ez izan beldurrik, Maria, zeure emaztea, etxean hartzeko,
sabelean daraman haurra Espiritu Santuarengandik baitator. Semea izango du, eta zuk «Jesus»
ezarriko diozu izen, Horrek salbatuko baitu bere herria bekatuetatik».
Josek, lotatik esnatu zenean, Jaunaren aingeruak agindu bezala egin zuen.

Oparigaien gainekoa

Jauna, Jose santua
Maria Birjinagandik jaiotako zure Semearen
zerbitzari leial izan zen bezala,
egizu, guk ere bihotz garbiz zerbitza zaitzagula zure aldarean.
Jesu Kristo.

Jaunartze ondorengoa
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Aldareko janari santuaz ase duzu, Jauna, zeure familia hau
Jose dohatsuaren jaia pozik ospatzen duen egun honetan;
zaindu gaitzazu beti zeure babespean
eta gorde gugan Zuk maitasun haundiz emandako dohainak.
Jesu Kristo.


