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Gure zeruetan zauden jainkoa 

Eskerrik asko guztiagatik 

eman dizugun bakea ta  

zoriontasunagatik 

denok famili bat gara eta 

inoiz ez gara bananduko 

Amen 

 

Gure jainko bakarra, 

ahaltsua eta ona, 

beti barkatzen daona 

pakearen jainkoa 

gure jainkoa dela (bis) 

 

Jainko maitea  

Lagundu iezaiozu nire familiari 

badakizu oso egoera txarrean 

daudela eta 

asko ezkertuko dizut 

zure beharra dugu eta  

beti bihotzean eramango zaitugu 

 

 
 

Jauna maitea 
Eman indarra momentu 

gogor honetan. 
Nire ondoan behar zaitut. 

Asko maite ditudan 

pertsonak oso larri 
daude eta beraiek 

ere zure indarra 
behar dute. 

Sendatzen badira 
denok jakingo 

dute zure esker 
izan dela 

eta gainera eskerrak 
emango dizuete bizi 

osorako. 
amen 

bizitzan ondo joateko 
agur maria,graziaz betea 

lagundu mesedez 

bizitzan ondo joateen 
eta ez hiltzeko 

amuleto bat eman 
mesedez 

gure Jainko ahaltsu eta bakarra 

zure besapean sentitzen naiz 

izarra 



berarekin dugu maria 

bihotzez guztiz garbia 

 

Jesus aspaldi joan zen, 

baina gugan berpiztu zen 

gure gogoan dugu 

gure laguna baitzen 

ez dugu inoiz ahaztuko 

gure bihotzetan dagoelako 

beti gure alboan dago 

bere hitza betetzen. 

 

lagundu munduko jende pobreei 

eta beste jende guztiari. Amen 

 

Jauna eskerrik asko niri 

laguntzeagatik, 

egunero nire familiaren ondoan 

esnatzeagatik 

eta jateko ogia izateagatik 

 

pertsona batek barre egiteko 

besteak negar egin behar du: 
-Jesus hiltzean mariak negar egin 

zuen, eta orain guk barre egiten 

dugu. 
-Jesus galtzean mariak negar egin 

zuen, eta guk orain barre egiten 
dugu. 

-Jose hiltzean mariak negar egin 
zuen, eta guk orain barre egiten 

dugu. 
horri esker orain guk barre egiten 

dugu, eta negar egitean pertsona 
bat pozten dugu. 

 

Espiritu santuak bedeinka 

zaitzala, 

eta babestua izango zara 

Jainkoari errezatu 

eta bere etxean sartzen utziko 

dizu 

ez esan batere gezurrik eta izan 

zintzoa 

jesusek eskertuko dizu 

 

eskerrik asko jauna 
zuri ezker gaude hemen 

eta denontzako bizi poza eman 
ezazu 

denok zuri otoitz egiten dugulako,  
jainkoak egindako naturak 

eskerrak ematen dugu. 
jesus maite 

lagundu iezadazu beti 

ez niri bakarrik 

laguntza behar dutenei baizik 

 

Ama birjina 

zu zara nire goiko andrea 

gaur gertatu zaidana 

ez al zait berriro gertatuko 

ume batek segada jarri 

eta erori egin naiz 

orduan hanka apurtu dut 

eta eskaiola jarri didate 

Baina umeari barkatzea kostatu 

egin zait 

baina zuri esker barkatu egin diot 

eta orain ume hark lagundu 

egiten 

dit zoriontsu izaten. 

Eskerrik asko Ama birjina. 

 

OTOITZA 

Ama Birjina 

lagundu iezadazu 

gure etxekoak babesten 

eta nik zuri lagunduko dizut 

zure erreinua handitzen. 

 

kaixo jesus 

tradizios betea 

jauna da zure aita 

bedeinkatua da zure aita 



 

Egunon Maria. 

Lagundu egiten diguzu 
gizaki guztion artean 

eta bedeinkatua zu 
mundu guztian. 

Laguntzen duzu mundu guztian 
eta guk ikusten dugunez, 

gure lurraldean ere bai. 
Otoitz honekin 

saiatzen gara zuri guk ere 

laguntzen. 
 

agur Maria, graziaz betea, 

lagundu iezadazu 

txapelketa hau irabazten … 

 

arratsalde on maria 

gu gaude zurekin 

zu gurekin zauden bezala 

bedeinkatua zara zu 

herrialde guztietan bezala 

barkatu gure bekatuak 

gu ere zurekin ondo portatuko 

gara orain eta afal ordura arte 

amen 

 

Egun on Maria 

Ontasunez betea 

Denok gaude zurekin 

Bedeinkatua zera zu 

Gizaki guztien artean 

Eta bedeinkatuak dira zure 

inguruko guztiak, 

Anderea. 

Santa Maria, Gu guztion ama 

Erregutu ezazu gu gaizkileen alde 

Orain eta gure heriotzako orduan.  

Amen 

 

Jesus, maite bihotzetik maite 

zaitut bai zeruan eta lurrean ere 

bai 

 

jesus laguna 

negarrez nagoenean 

nire ondoan zaude 

beti lagun hartuko zaitut 

eta beti laguntzeko prest 

 

gaixorik nagoenean 
zuk laguntzen dizu 

laguntza behar dudanean 
zuk laguntzen dizu 

eskerrik asko 
esan nahi dizut 

niregatik egin duzun 
guztiagatik. Jauna 
 


