
OTSAILAK 6 Loinazko San Martin etab. 

 

IGOKUNDEKO SAN MARTIN, 

SAN FRANTZISKO LA PARRILLAkoa (Valladolid), 

SAN PEDRO BAUTISTA ETA HAIEN LAGUNAK, 

MARTIRIAK 
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3.-«Liturgia de las horas. Propio de la Familia Franciscana», Madril 1983 (Liburu honi 
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Kantabriako frantziskotar Probintziak oroipena 

 

Igokundeko San Martin Beasainen etorri mundura, 

Amunabarro baserrian, 1566ko uztailaren 16an. Hamazazpi 

urteko gazte argia zela, Alcalako unibertsitatera jo zuen eta 

han Filosofia eta Teologia ikasi zituen.  

Frantziskotar Ordenan sartu (1586)  

eta zazpi urte geroago Mexikora bidali zuten,  

eta handik Filipinetara, irakasle bezala.  

1596an Japoniara jo zuen misiolari.  

Pedro Bautistak, frantziskotarren buru zenak,  

Osaka izendatu zion misio-lekutzat; 

eta bertan aritu zen ebanjelizatze lanean,  

otzantasun, apaltasun handiz. 

 

Anai Frantzisko San Migel,  

La Parrillan (Valladolid) jaio zen.  

Obserbanteetakoa lehenik, alkantarinoa gero,  

Filipinetan eta Nueva Españan ibilia zen gaixozain eta abar. 

1593an Japoniara joan zen aita Pedro Bautistari lagunduz, 

eta sutsu saiatu zen bertakoak fede katolikora ekartzen. 

 

Frantziskotar bi hauek San Pedro Bautistaren taldearekin 

batera jasan zuten martiritza Nagasakin, 1597ko otsailaren 5ean. 

 

●Zenbait Martiriren Betikotik (1313 or.). 

●Gorazarreak, Eranskinean (ik. Bitoriano Gandiaga, Frantziskotar Gorazarreak). 

 

●IRAKURGAI ORDUA 

 

BIGARREN IRAKURGAIA 

Martin doneak gurutzeratua izan aurretxoan egindako hitzalditik 

 

(Archivo Ibero-Americano, 1920, 361-364 or.) 

 

Gurutzean hiltzea merezi izateraino gara zoriontsu 



 

Ez dakit hemen gatozen hogeita sei lagunok nola 

ordainduko dizkiogun Jaunari gaur egiten dizkigun 

hain mesede handiak, egoera zoriontsu honetara iristen 

utzi baitigu. Antzinako martiri askok, gure Aita San 

Frantziskok batez ere, martiri izateko gogo bizia izan 

zuten, baina ez zuten gurutzeko martiritza lortzerik 

izan. Eta gu Meakotik leku honetara arrastaka ekarriak 

eta beste zenbait neke jasanez bagatoz ere, ezin diogu 

ordaindu geure Jaunari hainbat mesede, hala nola orain 

egiten digun mesede hau. 

Guk uste genuen beste era bateko heriotza emango 

zigutela; baina zer da, Jesu Kristo ene Jauna, gaur egi- 

ten diguzun mesede hain handi, bikain eta ongarri hau, 

Zuk, Jauna, zeure maitasuna guri hobeto agertzearren, 

gurutzean hiltzen uzten baitiguzu? 

Oi gurutze txit zorionekoa, guk inola ere merezi ez 

duguna! Santu askok nahi izan zuten gurutzeratuak iza- 

tea eta halako martiritza bikaina iristea, baina hainbes- 

teren artean ezin izan zuten lortu gutxi batzuek beste - 

rik. 

Batzuk amilduak izan ziren, beste batzuei lepoa 

moztu zieten, oliotan frijitu zituzten zenbait, suan erre 

beste hainbat, batzuk ur izoztuko putzuetan sartu, bes- 

te batzuk bizirik larrutu, eta beste hainbatek hainbat e- 

ratako martiritzak jasan behar izan zituzten; eta guztiek 

oso pozik onartzen zuten martiritza Kristorengatik, eta 

beti apaltasun, kemen eta adore handiz jokatzen zuten. 

Gaur gurekin, ordea, Jauna maitagarri agertzen da, 

onbera, errukitsu, otzan, eskuzabal eta mesedegile, gu- 

rutzean jar gaitzaten uzten baitu gaur, gu zenbateraino 

maite gaituen erakustearren. 

Zorioneko eguna, zorioneko zortea, zorioneko urra- 

tsak guk eman ditugunak, gurutzeko heriotza jasango 

baitugu gaur, Haren maitasun neurrigabea nolabait or- 

daintzeko. Zer dela eta, guk batere merezi gabe, hain- 

bat mesede egiten digun mirari handi hau? 

Oi gure Aita San Frantzisko loriatsua! Zuk hain 

dohain gozo, goren eta ospetsuak iritsi zenituen Jauna- 

gandik, ezen Jesu Kristo gure Jaunak zure apaltasun 

handiagatik bere zauri txit santuak ezarri zizkizun 

zeure gorputz santuan, zuri zizun maitasunez; eta zuk, 

zeure apaltasunean, ezkutatu egin zenituen zauri haiek, 

inork ez ikustearren. Guk, berriz, oraindik ezer merezi 

ez dugun arren, Jaunak nahi du Haren heriotza santua- 

ren antzeko izan dadila gure heriotza. 

Ene Jainko, Zu preso hartu zintuzten odol-izerdizko 

tantak isuri zenitueneko baratze hartan, eta handik 

Anas, Kaifas eta Herodesenera eraman zintuzten, eta 

Herodesenetik itzultzean, Pilatoren etxera. Horrela 



bada, zeure erruki ugaria agertu nahi izan diguzu, gu 

preso hartuak, atxilotuak eta espetxeratuak izan gare- 

nean (handik belarriak mozteko atera gintuzten), eta 

Japoniako lurralde guztian zehar eraman gaituztenean, 

bekatariak garenez. 

Zu ordea, Jauna, zuzena, otzana eta apala izan zinen 

beti, eta halaz guztiz ere gaizki erabili zintuzten eta 

gurutzean josi. Nolatan ez digute guri gauza bera egin- 

go, hain bekatari handiak izanik? 

Zorionekoa gure kartzela, zorionekoa isuri dugun 

odola, eta zorionekoak Jesu Kristo gure Jaunarengatik 

maitasunez eta borondate onez eman ditugun pausoak! 

Gurutzean hiltzea merezi izateraino izan baikara 

zoriontsu, apalik eska biezaio bakoitzak Jaunari eutsi 

diezaiola eskutik, eta kementsu ager gaitezela. Gomen- 

da diezaiogun geure burua Aita betikoari; har ditzagun 

bitartekotzat Birjina Maria, bera izan dezagun zainda- 

ri, gure Aita San Frantzisko, gure aingeru goardakoa 

eta zeruko santu guztiak; zaindari izan ditzagula hauek 

ere. Beraien otoitzez barkatuko zaizkigu bekatuak, eta 

gure arimak betiko egoitzako atsedenera joango dira, 

ad quam nos perducat, Jaunak hara eraman gaitzala. 

 

 

Galderantzuna  Ikus Ga 6, 14; Flp 1, 29 

 

R/. Jainkoak libra gaitzala harrotzetik, Jesu Kristo gure 

Jaunaren gurutzean izan ezik; gurutze horretan dago 

gure salbamena, bizia eta piztuera; * berak salbatu eta 

askatu gaitu. 

V/. Jainkoak eman dizue Kristorengan sinesteko gra- 

zia; baita Harengatik nekeak jasatekoa ere. * Berak salbatu…  

 

 

GORESPENAK 

 

Bened. ant. Nork aldenduko gaitu Kristoren maitasune- 

tik? Nahigabeak, larriak, erasoaldiak, goseak, jantzi- 

rik-ezak, arriskuak, ezpatak? Hala ere guzti horietan 

garaile ateratzen gara gu, maite izan gaituen Harenga- 

tik. 

 

Otoitza 

 

Jainko Jauna, gurutzearen zorakerian Jesu Kristoren 

jakintza paregabea erakutsi zenien Igokundeko Martin, 

La Parrillako Frantzisko, Pedro Bautista eta haien 

lagun martiri santuei, eta haien odolaz fedearen lehen 

hazia indartu zenuen Japoniako lurraldean; egizu haien 

otoitzez, inguratzen gaituzten sineste okerrak baztertu- 



rik, egiazko fedea sendo dadila mundu guztian. Zure 

Seme Jesu Kristo… 

 

BEZPERAK 

 

Magnif. ant. Kristok gure bekatuak bere bizkarrean 

habe gainera zituen eraman; gu bekaturako hilik, san- 

tutasunerako bizi gaitezen. 

 

 

GORAZARREAK 

 

Otsailak 6 

SAN MARTIN ETA LAGUN MARTIRIAK 

 

I 

 

Doinuak: FGD, 11-12 

 

1.-IGOKUNDEKO SAN MARTIN, 

apostolu ta martiri, 

gurutzean aintza zuri. 

Kristo Jaun iltzatuaren 

errainu eta irudi! 

2.-Munduan etorkizunak 

nahiz zekarkizun distia, 

ahalmena eta eztia, 

Kristo irabaztearren 

utzi zenuen guztia. 

3.-San Frantziskoren eskolan, 

Kristo izaki liburu, 

saiatu zinen aiduru 

zerbitzu maitezkoaren 

bide seguruz seguru. 

4.-Sinesgabeen lurraldetan 

fedea zabaldu nahiak 

hartu zizkizun erraiak, 

hortik zure prestakuntza, 

otoitza eta gogaiak. 

5.-Apal eta adoretsu 

Jesu Kristoren antzera 

heldu zinen gurutzera 

maitasunezko eskaintzan 

martirioa hartzera. 

6.-Aintza dohainen Aitari, 

aintza habean hilari, 

aintza Espirituari, 

aintza martirien ospe 

Hirutasun Santuari. Amen. 

 



 

II 

 

Doinua: FGD, 27 ("Erletxoak lorean") 

 

1.-IGOKUNDEKO MARTÍN 

martiri santua, 

zuri gure poza ta 

gorespen-kantua. 

 

Esaneko izanez ta 

otoizle guztizko, 

itxuratu zenuen 

Aita San Frantzisko. 

 

2.-Apaizgoak zintuen 

egin gartsuago, 

izkribu sakratuei 

geroz emanago. 

 

Kristoren Berri Ona 

zabaldu nahia zen 

zure lanen gurari 

ta zure zoramen. 

 

3.-Otoitz-liburua ta 

jantzi zahar trauskia 

besterik etzenuen, 

hori zen guztia. 

 

Erregela santura 

beti maitez adi, 

bera zenuen arau, 

bide ta gidari. 

 

4.-Joan zinen fedea 

aldarrikatzera, 

haberatu zintuzten 

Kristoren antzera. 

 

Adimen argikoa, 

asko ikasia, 

zure irudiak badu 

zer irakatsia. 

 

5.-Zer irakatsia ta 

zer erakutsia, 

habeko ospean zaude 

Kristori itsatsia. 

 



Aitari aintza eta 

aintza Semeari, 

aintza Biengandik den 

Espirituari. Amen. 


