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HITZ BI ARANTZAZUKO ANDRE 
MARIAREN AGERPENAREN 
HISTORIARI BURUZ 
 
	
Limako San Frantzisko eliza-basilikan, 
Arantzazuko Andre Mariaren aldarearen 
aurrean, egiten den bederatziurren ederraren 
hitzaurre historiko gisa, narrazio hau 
eskaintzen dugu. Historikoki ezagutzen den 
lehenengoa da, eta Arrasaten jaiotako 
Esteban Garibai Zamalloa historialari 
ospetsuari zor zaio (1533-1600). 
 
“Lazeria eta miseria garai hauetan, 
Kantabriako eskualdeari bisita egitea otu 
zitzaion Ama Birjinari, Jainkoaren Ama eta 
Andredena Mariari, bere irudi santu eta 
deboziozkoarekin, eta Jainkoaren 
probidentziaz Oñatiko hiribilduaren 
mugartean agertu zen, lugorri sakon eta ezin 
bizizko batean, Aloña izeneko mendi 
handiaren magalean. Halaxe gertatu zela 
jakin dakit, ehun eta zazpi urteko agure 
baten egiazko kontakizunaren arabera, irudi 
saindua aurkitu zeneko garaian hamar urteko 
mutiko baitzen, eta laurogeita hamar urtetik 
gorako beste batzuen arabera. Mila laurehun 
eta hirurogeita bederatzigarren urte hartan, 
bat gorabehera, Baltzategitar Rodrigo 
izeneko mutiko ganaduzaina, Baltzategiko 
etxetiarra eta Uribarriko auzotarra bera –
Oñati hiribilduaren jurisdikziopean–, Aloña 
mendiaren magaleko bere etxean ahuntzak 
gordetzen ari zela, isurialdean behera jaitsi 
zen larunbat batean, Andre Mariari 
eskainitako egunean, Jainkoa zuela gidari, 
jainkotiar orok sinetsi behar duen bezala. 
Bere handitasunaz zerbitzatua, 
aurrerantzean basamortu hartan betiereko 
laudatua eta goretsia izango zen bere izena 

eta Aingeruen Erreginarena, bere ama eta 
gure zaindari, eta hainbat lekutako kristau 
fidelek bisitatu eta gurtuko zuten gune hura. 
Bere menturaz, Andre Mariaren deboziozko 
irudia agertu zitzaion ganaduzain gazteari 
sakonune hartan, arantza berde baten 
gainean; irudi neurriz txikia, besoetan 
zeraman bere seme ederra, eta alboan 
kanpaia, zintzarri handi baten gisan. Uda 
partean gertatu zen, neguko larrerik gabeko 
gune hartara zeramalarik azienda. Ustekabe 
haren miraz gelditu zen ahuntzaina, eta 
Jainkoaren kontu zela iritzirik, Agurmaria bat 
esan zuen, baita zekizkien beste zenbait 
otoitz ere, eta begiramendu handiz, eskueran 
zituen adar eta abarrekin estali zuen irudi 
saindua, gaua heldu baitzen, eta etxera itzuli 
zen atzera. Han berri eman, eta ondoren 
Oñatiko hiribildua eta erregimentua 
ohartarazi zutenez, zilegi izan zen elizjende 
eta jende ugari biltzea, eta ahuntzaina zutela 
gidari, aski ahaleginez bertaratu eta irudi 
saindua aurkitu zuten han arantza berdean 
jarrita. Orduan, jaiera eta debozio handiz, 
belauniko jarririk guztiak, gorespen eta esker 
mila eman zizkioten Jainko Ahalguztidunari 
eta haren Ama Birjinari, hain bitxi ederrarekin 
zerutik egin nahi izan baitzien bisita, halako 
gune batean jarririk, misterio handikoa izanik 
ere”  
 
 

HISTORIA BILDUMA, Anberes, 1571,  
XVIII. liburua, XXV. kap. 
 
Hemen jaso dugun bederatziurrenaren 
helburua da berau esaten duen 
jaieradunarengan birsortzea Baltzategitar 
Rodrigo artzainak Ama Birjinaren agerpena 
ikusi zuenean bizi izandakoaren antzeko 
esperientzia. 
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Gurutzearen	seinalea	egin	eta	gero,	
irudi	sainduaren	aurrean,	hau	esango	da:	
	

Damu-aitorra 

Nire	bihotzeko	Jesus	gozoa,	nire	bizitzako	
aita	maitetsua!	Nire	kulpek	aldendu	
bazaituzte	niregandik,	zure	adiskidetasuna	
nahi	dut	nik,	Jauna,	eta	bihotz-bihotzez	
damu	ditut	zureganako	irain	guztiak.	
Grazia	galdu	aurretik	zure	semea	izan	
nintzen	zorionez,	baina	gaur	ondasun	hori	
falta	dudalarik,	ez	naiz,	zoritxarrez,	
nintzenaren	itzal	ere.	Zurekin	bakez	
nintzenean,	inozentzia	zoriontsuan,	
samurkiro	maite	ninduzun;	baina	orain	
atsekabeek	hertsatzen	naute,	nire	bekatuak	
direla	kausa.	Berriz	nahi	dut	izan	zure	
adiskide,	ene	Jauna,	eta	nire	saminak	
hauspo	dezala	lehen	maitasun	haren	
sugarra.	Berotu	ezazu	nire	bihotza,	ene	
Jainkoa,	zure	ukituz	damu	ditzadan	nire	
erruak,	eta	izan	nadin	zurea.	Hala	espero	
dut	Jainkoaren	errukiarengandik.	Amen.	
	

PRESTATZEKO OTOITZA, 
EGUNERO ESATEKO 

Oi,	Ama	maitagarria!	Hau	kontsolamendua,	
hau	poza,	hau	bozkarioa	zukeen	artzain	
zoriontsuak	zu	arantzan	ikusi	zintuenean!	
Ni,	Andre,	bekatari	izan	arren,	ene	Amatzat	
aitortzen	zaitut.	Hain	izango	naiz	
zoritxarreko,	hain	dohakabeko,	non	ez	
dituzun	entzungo	nire	aldarriak?	Zure	
aurrera	etortzeko	lotsarazten	eta	
beldurtzen	naute	nire	kulpek,	ene	Andrea,	
baina	Ama	Errukitsua	zarelakoan,	eta	deika	
duzun	damudunari	uko	egingo	ez	

diozulakoan,	zure	aurrean	belaunikatzen	
naiz,	eta	arrenka	eskatzen	dizut	begira	
diezadazula	Amaren	begi	samurrekin.	

Artzainaren	aurrean	agertu	zinen	arantzan.	
Gurtuko	zintuen!	Miretsiko	zintuen!	Zer	
laudorio	esan	ote	zituen?	Zer	maitasun-
adierazpen?	Ni,	Andre,	bekatari	izan	arren,	
zure	aurrean	belaunikatzen	naiz,	eta	
gurtzen	zaitut,	miresten	zaitut,	nire	
maitasuna	eskaintzen	dizut,	nire	bihotza	
ematen	dizut.	Xalo	izan	nahi	nuke,	artzain	
haren	gisan,	baina	ene	Andre,	bekatari	
naizenez,	horrexegatik	espero	dut	ez	
didazula	ukorik	egingo,	eta	Amaren	begi	
samurrekin	begiratuko	didazula!	Bekatari	
naiz,	ene	Andrea,	baina	zeu	zara	bekatari	
guztion	Ama,	eta	horrexegatik	uste	eta	
espero	dut,	zure	errukiz,	aintzat	hartuko	
dituzula	nire	erregu	eta	deiak.	Ama	
maitetsua	zara,	Ama	errukitsua;	errukitu	
zaitez,	bada,	babes-eskean	datorkizun	
bekatari	honetaz:	emadazu	nire	
erruengatik	samina;	eta	xede	irmo	eta	
etengabea,	bere	aurrean	agertu	zinen	
artzain	hura	bezain	xalo	eta	tolesgabe	
izateko;	eta	horrela	lortuko	dut	zorion	osoa	
zure	semea	zure	lorian	goretsiz	
betikotasunean.	Amen.	

Bost	Agurmaria	esango	ditugu	haren	izen	
ezti-gozoa	osatzen	duten	bost	hizkien	
begirunez,	eta	Agurmaria	bakoitzean	
honako	hau	esango	dugu:	
	
Bedeinkatua	izan	bedi	Ama	Birjina	betiere	
dohatsuaren	Sortze	Garbia.	
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Ene, Maria, zeruek gurtua! Ene, Erregina gorenena, 
zuregana jotzen du gure konfiantzak, gure gaitz eta 
saminei konponbide eman nahian! Arabako 
probintzian Martín Ortiz eta haren emazte Francisca 
Martínezekin gerta bezala. Guztiz itsutu ziren eta, 
atsekabe hura arintzeko erremediorik espero gabe, 
zure babespera jo zuten, zure Santutegira zaldiz 
joanez, besteren gidaritzapean, bederatziurrena 
esatera, eta ikusmena leheneratu baitzenien, oinez 
itzuli ziren etxera, zure mesedea aitortuz eta eskertuz. 
Gorputzezko ikusmena eman zenien haiei; bada, 
emaguzu guri arimazkoa; hartara, gure akatsen jabe 
garelarik, deitoratuko ditugu bederatziurren hau egiten 
dugun bederatzi egunotan; eta horrela espero dugu 
zure errukia lortzea, zure Jainkozko Semeari egindako 
iraina kitatzeko, minberatu egin baitute gure behin eta 
berriroko kulpek. Amen. 
 
Eska diezaiogun behar duguna Andre Zerutar honi, 
seme-alaben konfiantzaz.	
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ESKATU OSTERAKO OTOITZA 
	
Ama maitetsua 
Eztia eta ontsua, 
Eta Arantzazukoa 
Ama Zeruetakoa. 
 
(Apaizak jendearekin esandako 
kopla). 
 
Jainkoak gorde zaitzala Erregina 
ederra 
Arantzazuko Maria onbera; 
Ama errukitsua 
Jainkoaren begiko ninia. 
 
Ama maitetsua… 
 
Maitasunaren bizi eta gozo, 
Gure zorionaren esperantza, 
Agur, nire grazia zoriontsua, 
nire nekealdiko argia. 
 
Ama maitetsua… 
 
Zuri deika daude erbestean 
Evaren seme-alabak, 
Atsekabearen ilunpean 
Beste aringarririk gabeak 
 
Ama maitetsua… 
 
Zuri aieneka eta negarka, 
Hunkiturik hasperenka, 
Ez baitute kontsolamendurik 
Zure argirik gabe, Maria. 
 
Ama maitetsua… 

Malko bailara honetan 
Zure aurpegi ederra ikusi ezean, 
Zer izango da, ezpada negarra 
Zuri begira ez dagoen begian! 
 
Ama maitetsua… 
 
Ea, bada, gure defendatzaile! 
Gure laztan leialen xede, 
Itzuli zure begi ederrak 
Guregana Ama gupidatsua 
 
Ama maitetsua… 
 
Errukiz beteak daude 
Gure zoritxarrari so, 
Estali gure ezbeharra 
Amodio gozoaren uso 
 
Ama maitetsua… 
 
Jesus, fruitu bedeinkatua 
Gozamenen Paradisukoa 
Birjinaren altzo ukigabekoa 
Ene Ama, zure sabelekoa. 
 
Ama maitetsua… 
 
Erakutsiguzu bidea 
Tiranien erbestean 
Izan gaitezen merezidun 
Loria promesaz betean 
 
Ama maitetsua… 

Errukitsu, gupidatsu eta gozatsu 
Andre Maria dohatsu, 
Zure esklabo finak izatea 
Zorionez betetzen gaitu 
 
Ama maitetsua… 
 
Egin otoitz bekatarion alde 
Amore eman gabe 
Ez Kristori izana zor izateagatik 
Ez gure errebeldia ikusteagatik 
 
Ama maitetsua… 
 
Amen, Jesus, zure agintearen 
kide 
Espirituak dituzula bidaide 
Hierarkiak alaitzen dituen 
Arantzazuko Ama lagunkide. 
 
Ama maitetsua… 
 

• • • 
Gure Jaun eta Jaungoikoa! 
Arrenka eskatzen dizugu, eman 
bide zure zerbitzari umil hauei, 
betiere egon gaitezen arimaz eta 
gorputzez sano, eta gure alde 
mintzatu delarik Andre Maria 
dohatsua, libra gaitezen oraingo 
tristuraz eta goza dezagun 
betiereko pozaz. 
 
Gure Jaun Jesukristo, zurekin bizi 
eta agintzen duena, Espiritu 
Santuarekin bat, menderen 
mendetan. Amen. 
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EGUNERO ESATEKO OTOITZA 

Arantzazuko Ama Birjina Saindua, 
kastitate garbienaren lilia, gozamen 
zerutarren lorategi hezea, mana 
ostentzen duen testamentuaren kutxa 
gotorra. Margarita ederrena, eta giza 
leinuaren perla berdinik gabea. Jaunak 
orbangabe hazi, mirabe xume gisa hezi, 
eta emazte txit duintzat maitatu zintuen. 
Zeu zara giza leinuaren loria, eta 
unibertso osoaren edergarria. Itzuli, ene 
Andre, zure begiak niregana, bekatari 
errukarri naizen hau: zikinetik bihur 
nazazu garbi; bekataritik zintzo; alferretik 
prestu; hotzepel eta lehorretik, elizkoi eta 
sutsu. Agur, Maria, etsita daudenen 
itxaropen, eta zure babespeari heltzen 
dioten guztien aparteko laguntzaile. Zeuk 
dituzu zeruko altxorraren giltzak: Zeu 
zara ilunbeltzaren argia. Zeu, Sainduen 
ispilu eta bekatarion esperantza: 
belaunaldi guztiek goresten zaituzte, 
triste direnek dei egiten dizute, izaki 
guztiak pozten dituzu. Zure presentzia 
zeruko aingeruen ondragarri da, eta zure 

itxaropena, lurreko gizonen bizigarri. 
Guztiak dituzu deika, guztiei erantzuten 
diezu, eta guztien alde egiten duzu otoitz. 
Zer egingo dut nik, bada, bekatari 
duingabe honek, zure grazia erdiesteko? 
Nire bekatuek asaldatzen naute, nire 
utzikeriak samintzen nau, eta nire 
makurkeriak mutu uzten nau Betiereko 
Epailearen aurrean; otzana baita 
sufrimenduan, baina bidezko zigorrean. 
Nor izango da, bada, hain zintzo, 
epaiketa horretan laguntzaren beharrik ez 
izateko? Zer izango da nitaz, 
ARANTZAZUKO Andre Maria, zure 
bitartekaritzaren bidez irabazten ez badut 
nire bekatuak galarazi didana? Oi, 
Aingeruen Erregina! Aldatu nire bizitza, 
ordenatu nire obra guztiak, halako moduz 
non, bekatari izan arren, mereziko dudan 
errukiz entzuna izana, erruduntzatik atera 
eta ostera gozatzeko, menderen 
mendetan, Zutaz eta zure Semeaz. 
Amen. 

 	



	

otoitza bigarren egunerako                                                               

	

10	

	
	
	

Ene, Maria, garbitasun jainkotiarrekoa, Goiko 
Jaunak aukeratua, harekin batera gizadia 
berrerosteko! Guk, Andre Maria, galduta dugu 
Jainkoa, behin eta berriz erori baikara kulpan. Emaguzu 
eskua eta lagundu altxatzen, Irrundoko Juan 
harginarekin egin zenuen bezala; izan ere, zure 
Santutegi handieneko kaperan lanean ari zela, ikusirik 
nolako arriskua zekarren ofizialen aldamio gisa 
erabiltzen zen harrizko oinburdinak, zera esan zien 
elizgizonei: “Ezinezkoa izango da, Aita horiek, zeregin 
honetatik onik eta osorik ateratzea, zerbitzatzen dugun 
Andredena Mariak ez bagaitu mirariz libratzen”. Eta hitz 
horiek esan bezain pronto, horra erori zen oinburdina 
hamazazpi kana luzetan behera, langileak gainean 
zituela, lurra jo arte. Baina Zuk, Ama, zure seme-alabak 
zaintzen baitituzu, heriotzatik gorde zenituen, eta 
lurretik atera zituztenean belauniko jarri eta eskuak jaso 
zituzten, esker onez, eta berriz ere hasi ziren lanean, 
kolpe lazgarri hura jasan izan ez balute bezala. Gu, ene 
Andrea, gure grinen mendean gaude. Lagun gaitzazu, 
bada, Ama, berpiztu gaitzazu graziaren bizitzara, eta 
bertan gaudela gogor egingo dugu lan, zapaltzen 
gaituzten mundua, deabrua eta haragia gure mende 
hartzeko. Hala espero dugu zure errukiarengandik, 
Bederatziurren honetan arrenka eskatzen ditugun 
gainerako graziekin batera, Jainkoak begi onez ikusten 
baditu. Amen. 
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	Oi, Seme onenaren Ama! Zeru argienaren Eguzki! 
Bertuteen ortziko izar, zuregan egin zuen graziaren 
artizarrak distira, gure kulpen gau ilun eta beltzaren 
bistan. Oi, Errukiaren Ama, estualdi handienetan dei 
egiten dizutenen jagole. Halaxe gertatu zen Sarduceko 
Cristobalekin, ibaia igarotzen ari zela zalditik erori eta 
urak luze eraman zuenean. Ur-laster bortitzetan gora 
eta behera, zorigaiztoko, dei egin zizun itotzeko antsia 
hilgarriek utzitako arnasarekin, eta harri handi bat 
aurkitu zuen eskuartean. Harria besarkaturik, arnasa 
berreskuratu zuenean berriz ere erregutu zuen zure 
babesa, zure Santutegia bisitatuko zuela hitz emanez. 
Bada, bat-batean argi txit distiratsua agertu zen 
gauaren ilunean, ibaiertzera gidatu zuen, eta lehorrera 
jauzi zen. Gu, Andre Maria, gure grinen ur-lasterretan 
galduta gaude; emaguzu babesa eta Andredena Maria 
Arantzazukoa deituko dizugu; eramaguzu onbidetik, 
zure Semearen legea betez, eta Bederatziurren 
honetan arrenka eskatzen ditugun gainerako graziekin 
batera, Jainkoak begi onez ikusten baditu. Amen. 
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	Oi, Munduaren Ongile! Daviden dorre sendoa zu, 
infernu orori aurre egiteko. Jainkoaren Hiriko 
harresi menderaezina zu; maite-su kiskalgarria da 
zure maitasun beroaren garra, arimen mesedegarri. 
Halaxe egin zenuen Isabel Bimpelekin; bi urtez elbarri 
egon ondoren, sendagile eta kirurgialariek sendatu ezin 
zutelarik, zure Santutegia bisitatuko zuela agindu zuen; 
eta bere nahia betetzeko lau gizonen bila bidali zuen, 
bizkarrean eraman zezaten. Sartu zen tenplu sainduan, 
jarraikia izan zen zureganako errezoetan, eta libre ikusi 
zuen bere burua, halako bozkarioa eta atsegina sentitu 
zuenez bihotzean; horrenbestez, altxatzeko ahaleginak 
egin eta arin sentitu baitzen, lehen mugimenduetan 
zutik jarri, eta urratsak eginez minik ez zuela aitortu 
zuen. Pozaren pozez, osasuna mirariz oneratu zitzaiola 
ikusita, oihu egin zuen Jainkoarenganako eta 
zureganako esker onez, berdinik gabeko mesede hura 
zela eta. Ikus dezaket galbidean ibili naizela nire bizitza 
osoan, Jainkoaren zerbitzurako pausorik eman gabe. 
Laguntza eske natorkizu, Andre Maria, perfekzioaren 
bideari ekiteko, zure urratsak antzeratuz. Hala mereziko 
dut, Isabelek bezala, zure Semearen laudorioz deiadar 
egitea, eta bizitza honetan behar bezala zure zerbitzari 
izanik, mereziko dut zure aintza gorestea. Amen. 
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	Oi, Maria, Betiereko Hitzaren Ama, beste izaki oro 
baino atseginagoa Jainkoaren begietan! Munduaren 
argia eta zeruetako zuzia, aingeruzko espirituek 
pozez begiratzen dituzte beren perfekzioak zure 
ispilu akats gabean! Gure saminaren aringarri, gure 
on-beharren lagungarri! Ongi agerian geratu zen mirabe 
harekin. Zuhaitzera igo zenean fruta biltzera, baratzeko 
hesiko taketen gainean erori zen ezustekoan, eta batek 
alboz albo zeharkatu zion saihetsaldea, hain izan zen 
bortitza kolpea. Estu eta larri, zuri hel egin eta zure 
Santutegia bisitatuko zuela hitz eman zuen. Hel eginak 
indarturik, arnas kementsua hartu eta taketa ateratzeko 
eskatu zien nahigabea zela-eta bertaratutakoei, eta 
haiek, erruki handiz, atera egin zioten. Une hartantxe 
guztiz libre eta sano sentitu zen, eta zauriaren zantzuak 
besterik ez ziren geratu, berebiziko mirari haren 
erakusgarri eta seinale. Mirabea zure Santutegira 
abiatu zen, bide guztietan emanez gertatutakoaren 
berri. Eskuetan zeraman taketa, sinesteko eta 
harritzeko, eta zure Santutegian sartzean eskerrak 
eman zizkizun. Andre Maria, ni bekatuaren lazoetan 
erori naiz, eta ez banauzu zuk, Ama zaren heinean, 
mesede egiten eta babes ematen, zure mirabe 
jaieradun hari bezala, ez naiz sendatuko inguruko 
gaitzetatik. Lagundu egidazu egoera negargarri 
honetatik ateratzeko, onbidetik ibilian hel nadin 
gloriaren Santutegira. Amen. 



	

otoitza seigarren egunerako                                                               
	

	

14	

 
 
	Oi, Maria, maitasun jainkotiarraren sumendi 
paregabea! Inperfekzioaren laino ilunek argitasunez 
gabetu ezin izan zuten eguzki distiratsua! Ilargi 
argiz betea, zuzenean Eguzki Jainkotiarretik dator 
zure handitasuna! Benetan zara itsuen argi. Eta ongi 
agerian geratu zen Clara izeneko emakumearekin. 
Ikusmena galdu zuelarik, eta probetxurik gabe hainbat 
erremedio erabili eta gero, senarrarekin batera zure 
Santutegian Bederatziurrena egingo zuela esan zizun. 
Eta hitz eman eta gero, Andre Maria Txit Sainduaren 
eskua ikusi zuela esan zuen. Entzuleek sinetsi egin 
zuten ikusmena oneratu zitzaiola, baina, emakumeak 
ikusitako eskua benetan Ama Birjina Sortzez 
Garbiarena zen dudatuz, beste esku bat jartzen zioten 
aurrean. Eta hark erantzuten zuen ez zela hura 
Mariarena, eta hala, beti berretsi zuen bere ongile eta 
Erreginaren esku ahaltsuaren forma zuela ikusi, argi eta 
garbi. Bere hitza betez, zuri bisitan joan zen 
senarrarekin batera, esku harengandik jasotako onura 
jendarteratuz. Ni itsu nabil, oztopoz oztopo, nire 
akatsekin estropezu eginez. Emadazu zure eskua eta, 
hartara, bidezko eta zuzen zer den ikusirik, nire 
egoeraren perfekzioa soilik izango dut asmo, eta hala 
betiere goretsi ahal izango dut nire Jainkoa bere lorian. 
Amen. 
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	Oi, Maria Zeruetakoa, estu eta larri dauden 
penatuen gordeleku eta kontsolamendu! Ongi 
agerian geratu zen Miguel izeneko langilearen kasuan; 
komunitatearen onerako zerbitzuan zebilen, eta zuhaitz 
baten gainean zegoela, abarrak mozten, labaindu eta 
erori egin zen. Erortzean, ARANTZAZUKO Ama 
Birjinaren izen guztiz eztiarekin dei egin zizun. Harkaitz-
puntek larriki kolpekatu zuten haren gorputza, harik eta 
ibaira erori arte. Behera jaitsi ziren erlijiotsuak, hilik 
aurkituko zutelakoan, baina belauniko aurkitu zuten, 
begiak Santutegira begira, eta eskerrak eman zizkioten 
berealdiko benefizio horregatik. Ni labaindu egin naiz, 
Andre Maria, ez behin ezpada askotan, nire apetari 
atsegin ematearren bekatuzko uholde batean. Egizu 
nire alde, bada, nik ere deitzen dizudalako 
ARANTZAZUKO Ama Birjinaren izen ezti-gozoarekin, 
eta fio naizelako zure maitasunaz, amaren maitasunaz, 
lagundua eta babestua izateko, harik eta, nire erruen 
amildegitik aterata, lorian zure laudoriotan etengabe 
abestu arte. Amen. 
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	Oi, Maria, gorpuztutako Hitzaren Ama, 
guztiahaltasunaren mirari; Goi-goikoaren gorputz 
subiranoaren mana egiazkoa gorde zuen kutxa 
sakratua, bertuteen altxor aberatsa! Aldare biziduna, 
non egintza onen sakrifizioa onartzen baitu Jainkoak, 
gizakiarekin bakezkoak egiteko. Jainkoak berak bidali 
zuen, gaixoen aringarri, lagungarri eta kontsolamendu 
izan zedin. Eta ongi agerian geratu zen harri-minez 
gaixotutako haur harekin. Zeharo atsekabeturik eta 
larriturik zituen gurasoak, ez zutelako aurkitzen 
lasaigarririk ezein medikuntzatan eta ezein 
kirurgialariren tresnetan. Dei egin zizuten haren 
gurasoek, eta samindutako gaixoak lasaigarria aurkituz 
gero Bederatziurrena egingo zizutela hitz eman zizuten. 
Egindakoan promesa, harria bota zuen haurrak, bertan 
zeuden guztiak mirariturik utzirik. Hark gorputzeko 
osasuna lortu bazuen, nik, Andre Maria, nire arimarena 
eskatu dut zure Bederatziurrena egin dudan egunotan. 
Senda nazazue, ene Andre, eta ez iezadazu utzi 
erortzen gaitz deritzozun kulpa txikienean ere. Hala 
espero dut zure errukiarengandik. Amen. 
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Oi, ARANTZAZUKO Ama guztiz bihozbera, Ama 
ohorez betea zu, zure bular subiranoak Jainkozko 
kontsolamenduz elikatzen ditu atsekabetuak! Eguzki 
ederra zu, miseria oro argitzen du zure beroak. Itzuli, 
bada, begi errukiorrak zure jaieradun fidel eta 
penatuengana, zoritxarren itsasoan galduta zuri deika 
baikaude. Ontsu begiratzen diezu nabigatzen duten 
katolikoei, eta naufragioetatik babesten dituzu urrats 
bakoitzean. Hala bizi izan zuten hemezortzi 
itsasgizonek berealdiko ekaitz batean, haien ontziak 
naufragatu zuenean. Guztiak biluztu, eta uretara bota 
zuten beren burua, ontzian baino olatuetan aurkituko 
zutelakoan laguntza. Larrialdiari aurre harturik, zin egin 
zuten ezen, portura bizirik iritsiz gero, erromes joango 
zirela guztiak zuregana, haiek ahal beste limosna 
ematera. Atseginez onartu zenuen promesa eta, hiru 
argirekin agertu zinelarik, argitasun bihurtu zenuen 
gauaren goibela, eta zure presentziarekin poza eta 
kontsolamendua eman zenien marinelei; itsasoko 
ekaitza leunduz, geldo, bare eta uzkur geratu ziren 
olatuak, eta lehorrera libre iritsi zirelarik, zure mirariak 
zabaltzen joan ziren guztiak, haien botoak eskaini eta 
haien hitza betetzera. Guk, ene Andrea, itsasgizon 
horiek baino erauntsi latzagoak jasaten baititugu malko-
bailara honetan, zure babesaren behartsu gaude. 
Bizkaian agertu zinen nabigatzaileei kontsolamendu 
ematera, eta beste askotan ere egin zenuen haien alde 
arriskualdi eta ekaitzaldietan. Gaixo, itsu nahiz elbarriak 
suspertu dira zure babespean, eta horren lekuko dira 
zure mirariak.  
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Zure Santutegia uneoro dago jendetsu, zure 
benefizioen eskerdun zuri eskerrak ematera doazenez 
betea. San Frantziskoren tenplu honetan zure irudia 
gurtzen dugu. Bizkaian gurtzen denaren erretratua da, 
eta zuregana jotzen dugu bazter guztietan zarelakoan 
bekatarion Ama. Entzuguzu, bada, Andrea; onartu gure 
otoiak, zuen Santutegian gur egiten dizuten zoriontsuen 
izen berarekin deitzen dizugulako guk. Ozen deitzen 
dizugu ARANTZAZUKO Andre Maria Txit Saindua, 
babes iezaguzu, itzali gerren sua, libra gaitzazu 
heresien suteaz, ernaldu gure soroak, garbitu gure aire 
kutsatuak, eta emaguzu bederatzi egunotan eskatu 
dizugun guztia, Jainkoaren loriarako eta gure arimen 
onerako bada. Amen. 



	
	

	

	
	
	


