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Abuztuak 15
ANDRE MARIA BIRJINAREN ZERURATZEA

Otoitza

Jainko ahalguztidun betierekoa,
zeruko ospera eraman zenuen, gorputz eta arima,
Maria Birjina sortzez garbia, zeure Semearen Ama;
iguzu, goiko ondasunak bila ditzagula beti,
harekin batean zeruko ospea irits dezagun.
Zure Seme Jesu Kristo.

I. IRAKURGAIA: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Emakume bat, eguzkiz jantzia eta ilargia oinpeko.

Apokalipsis liburutik

Ireki zen, zeruan dagoen Jaungoikoaren etxea, eta Haren barruan elkargo kutxa agertu zen.
Ikusgarri haundia agertu zen zeruan: emakume bat, eguzkiz jantzia eta ilargia oinpeko, eta
hamabi izarreko koroa buruan.
Beste ikusgarri bat ere agertu zen zeruan: herensuge gorri haundi bat; zazpi buru eta hamar
adarrekoa; eta buruetan zazpi koroa zituena. Haren isatsak zeruko izarrak hirutatik bat
arrastaka zeramatzan eta lurrera bota zituen. Herensugea, haurra izateko zegoen emakumearen
aurrean gelditu zen, jaio orduko semea irensteko.
Emakumeak izan zuen, herri guztiak burdin zigorrez zuzenduko dituen semea; hartu zuten
seme hori eta Jainkoaren aulkira eraman zuten. Emakumeak, berriz, ihes egin zuen
basamortura, Jainkoak prestatutako leku batera.
Eta oihu haundi bat entzun nuen zerutik:
«Orain etorri da salbamena,
gure Jainkoaren indarra eta erregetza,
eta Haren Kristoren ahalmena».

ERANTZUN SALMOA: Sal 44, 10. 11-12. 16

R/. Erregina, Ofirko urrez apaindurik,
zure eskuinean dago zutik.

Erregeen alabak bidera datozkizu,
erregina, Ofirko urrez apaindurik,
zure eskuinean dago zutik. R/.
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Entzun, alaba, eta ikus, aldera ezazu belarria:
ahaztu ezazu aitaren etxe eta herria.
Erregeak zure edertasuna irrikatu du;
Bera duzu jaun, egiozu ahuspez agur. R/.

Pozik eta alai dakarte, eta sartzen dira
erregearen jauregira. R/.

II. IRAKURGAIA: 1 Ko 15, 20-27a

Aurrena Kristok, lehen fruitu bezala;
gero, kristau guztiek.

San Paulo Apostoluak Korintotarrei

Senideok: Biztu da Kristo hilen artetik, lo daudenetan lehen fruitu bezala. Izan ere, gizon
baten bidez etorri bazen heriotza, gizon baten bidez etorri da hildakoen biztuera ere.
Adanengan guztiek heriotza duten bezala, Kristorengan bizia izango dute guztiek. Baina
bakoitzak bere mailan: aurrena Kristok, lehen fruitu bezala; gero, kristau guztiek, Hura berriz
etortzean. Ondoren, azkenekoek, Kristok Jainko Aitari erreinua itzultzen dionean, ahalmen,
aginte eta indar guztiak ezereztu ondoren.
Berak eduki behar baitu erregetza, Jainkoak «etsai guztiak Haren oinazpian ipini arte».
Heriotza izango da, azkenik ezereztuko den etsaia; izan ere Liburu Santuak honela dio:
«Guztiak haren oinazpian ezarri ditu».

EBANJELIOA: Lk 1, 39-56

Aleluia

R/. Aleluia.
V/. Maria zeruetara jasoa izan da;

pozik daude aingeruak. R/.

Haundiak egin dizkit Ahalguztidunak:
gora jaso ditu ezerezak.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik

Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendi aldera joan zen, Judeako herri batera; eta
Zakariasenean sartu, eta Isabeli agur egin zion.
Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion haurrak sabelean. Isabel Espiritu
Santuaz bete zen eta honela esan zuen oihu haundiz: «Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta
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bedeinkatua zure sabeleko fruitua. Nondik niri, nire Jaunaren
ama niregana etortzea? Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit haurrak pozez
sabelean. Zorionekoa zu, sinetsi duzulako, beteko baitu Jaunak esan dizuna!»
Orduan Mariak esan zuen:
«Haundiesten du nire arimak Jauna,
pozaren pozez daukat nire barruna;
Jainkoa baita nire salbamena,
ikusi baitu mirabe honen ezereztasuna.
Dohatsu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek,
haundiak egin baitizkit Ahalguztidunak:
Santua da Haren izena,
eta Haren errukia gizaldiz gizaldi,
beldur diotenengana.
Bere besoaren indarra erabili du,
buru-harroak suntsitu ditu;
bota ditu beren aulkitik haundikiak,
eta gora jaso ditu ezerezak;
ondasunez bete ditu gose zeudenak,
eta esku-hutsik bidali asko zutenak.
Bere gain hartu du Israel, bere morroia,
errukia gogora zaiola;
gure gurasoei hala zien hitzemana,
Abrahani eta ondorengoei betiko esana».
Hiru hilabete inguru egon zen Maria Isabelekin, eta gero etxera joan zen.

Oparigaien gainekoa

Igo bedi Zugana, Jauna, gure eskaintza gartsua;
eta Andre Maria zeruetara jasoaren otoitzez
egizu, gure bihotzak ere
beti Zuganako bidean ibil daitezela.
Jesu Kristo.

Prefazioa: Mariaren zeruratzearen aintza

V/. Jauna zuekin.
R/. Eta zure espirituarekin.
V/. Gora bihotzak.
R/. Jaunagan dauzkagu.
V/. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.
R/. Egoki da eta zuzen.
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Egoki da, bai, eta zuzen
nonnahi eta beti Zuri eskerrak ematea,
Jauna, Aita guztiz santu,
Jaungoiko ahalguztidun betiereko Horri,
Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

Gaur, Maria Birjina, Jaungoikoaren Ama,
zerura jasoa izan baita.
Berau dugu, egunen batean aintzaz betea izango den
zure Elizaren hasiera eta irudia;
berau du bere itxaropen eta poz-iturri
oraindik bidean erromes doan zure herriak.
Ez duzu utzi hilobian usteltzen,
zure Semea miragarriro sortu zuen amaren gorpua:
biziaren iturria munduari eman zion gorputz garbia.

Horregatik, aingeru taldeekin batean,
goresten zaitugu,
pozez beterik [esaten] kantatzen dugula:

Santu, Santu, Santua...

Jaunartze ondorengoa

Sakramentu salbagarria hartu dugu, Jauna;
iguzu, Andre Maria zeruetara jasoaren otoitzez,
biztueraren aintzara irits gaitezela.
Jesu Kristo.




