
URKIOLAKO SANTUTEGIA (ABADIÑO) 
 

Betidanik gizakiak erakarpena sentitu duen leku ezberdinak daude munduan, eta sakratuarekiko topatzeko 

leku bat Urkiolako Santutegia da. Hainbat pertsonak egin duen bezala mendeetan zehar, zu ere bai, bisitari 

maitea, leku sakratu honetan sartu zara, naturak edo transzendentziak erakartzeagatik, zure arbasoen 

aztarnak jarraituz edo agian zuk ezagutzen ez duzun zerbait bilatuz. 

 

 
Tenplu zaharra 

 

Lagun maitea, historia apur bat gure bisita hasteko. Tenplu honen lehen harria 1899ko ekainaren 13an 

kokatu zen, San Antonio Padukoaren egunean, baina badakigu X. mendean San Anton Abadeari 

sagaratutako ermita bat zegoela, kondairak eta mito paganoak kristautzeko leku garrantzitsu honetan bizi 

zen soro eta animalien zaindaria. 

 

Era berean, San Antonio Urkiolatik, Compostelara bidean edo bere jaioterrirantz, Lisboa, pasatu zen 

aspaldiko tradizioa dago. Hemen erromes ospitale umilean gaua igaro zen eta San Anton tailu aurrean 

otoitz egin zen. Hainbesteko debozioa zuen, non bere izena hartu baitzuen, frantziskotar ordenan sartzean. 

 

Sartu zaren ate goiko partean, Santutegiaren silueta aurki dezakezu. Goiko partean, bi San Antonioei 

sagaratutako bi ermiten irudiak aurkitzen dituzu, Otxandio eta Mañaria herri hurbiletan kokatuak. Handik, 

erromesak gelditu ziren Santutegiraino prozesioan elkarrekin jarraitzeko. Beheko partean, tenpluaren 

inguruan dauden beste bi ermitak ikus dezakezu. Egiazko Gurutze Santutxoarena (Kristo Santua), 

iparraldean kokatua, eta Santa Apoloniarena, hegoaldean. 

 



 
Tenplu berriaren proiektua 

 

Tenplu gehiengoetan “Gurutze-biderik” dago. Normalean, tenplu hormetan agertzen dira irudiak, baina 

Urkiolako Gurutze-bideak bi ezaugarri bereziak ditu. Alde batetik, egonaldi zenbakiak, Bibliaren aipamena 

eta euskarazko testu laburbildua dituzten marmolezko mosaiko karratu txikiak dira eta ibiltzen zaren 

pasilloko lurrean daude. Beste alde batetik, 15 egonaldikoa da bigarren ezaugarria, ohikoa bat baino 

gehiago, pasio eta heriotzan Jesusi segizioa askotan hilobian amaitzen delako eta ahazten dugu hirugarren 

egunean berpiztu zuela eta gure artean dagoela denboren bukaeraraino. Horregatik, gure Gurutze-bideak 

beste egonaldi bat du, Berpizkundeari dagokiona, behin-betiko egonaldia. 

 

Jarraituz, zure aurrean, goian eta auraz inguratuta, altzoan duen bere semea aurkezten digun Maria 

Birjinaren irudi samurra ikus dezakezu. Itxura heldukoa da Jesus Haurtxoa, jaioberria Jaungoikoaren 

Semea dela adierazi nahi duena, denbora eta unibertso baino lehenagokoa. Geroago bisitatuko garen 

kaperaren ate aurretik igarotzen gara eta pulpitu azpian gaude. Hemen, harrian zizelkatutako Urkiolako 

armarria ikus dezakezu, Taua -San Antonio Abadeak hartutako gurutze grekoa-, pertza -abegiaren ikurra- 

eta erromesaren maskorra osatutakoa. Bi alboetan ebanjelarien tailuak eta haien tetramorfoak -lau 

ebanjelariak irudikatzen dituzten irudi sinbolikoak- agertzen dira. 

 

Konturatu gabe, buru izaten duen izugarrizko eta mosaiko ospetsu aurrean. “Zuhaitz-Gurutze” zuri eta 

argiduna agertzen da adar biluzien negu hotz eta hutsetatik goialderantz. Udaberrian, bizitza birsortzen eta 

berdatzen da, oparotasuna, argia eta berdetasuna den udaraino heltzeko. Okre eta marroi tonuetako 

hostoak dituen udazkenak negu hotzera berriro itzularazi gaitu; Jesusek, historiaren eta denboraren 

Jaunak, oparitutako bizitza berria, urte berria, ziklo berria hasten. Bere ondoan bizitzeko zikloak bizi gara, 

Gurutzean bere sakrifizioari esker, heriotzaren neguaren sakonetatik betetako bizitzaraino igo arte. 

Mosaikoak gure Fedearen misterioa biltzen du eta Gurutzea bizitza berriaren zuhaitza da, gurutzearen 

zuhaitzean salbatuak eta doan askatuak izan ginelako. 

 



 
1920. San Antonio eguna 

 

Izugarrizko mosaikoak San Antonioen tailuak inguratzen ditu. San Anton abadeak makila berezia darama 

“Erensugea” menperatzeko, gainditu behar ditugun zazpi bekatu kapitalen irudia dena zazpi buruko 

dragoia. Eskuinetara, txiroen santua, eta seguruenik munduan ezagunena, San Antonio Paduakoa. Esku 

batean Ebanjelioen liburua du eta beste besoan Jesus Haurtxoa eusten dio. Besoetan Haurtxoarekin 

aurkezten den, San Joserekin batera, santu bakarra da. 

 

Bi santuen atzealdean, tonu gorrixken beiratea dago. Inguru osoan txingarrak hedatzen dituzten su eta 

argiaren leherketa dirudi. Beirate honen zehar eguzkiaren argia sartzen denean, tenplu barnealdean 

baitaratzeko eta barneratzeko izugarrizko giroa sortzen da, oso ohikoa udako arratsaldeetan. Hormaren 

goiko partean, beste beirate txiki bat dago. Bertan, uso bat ezagutu dezakezu, normalean Espiritu Santua 

irudikatzen duen forma, Bakearen iturria eta gure bideko gidaria. 

 

Aldare eskuinetara gurutzea dago, tenpluetan ohikoa den bezala. Kasu honetan, Guayacaneko egurrezko 

tailu bitxia da gurutzea, Ekuadorretik ekarritakoa. Gainetik, Afrikako Kristo bat dago zintzilikatuta. Elizaren 

unibertsaltasun eta misioen alde santutegiaren harreman handien irudia da. 

 

Erdiko mosaikoaren sakontasunagatik harrituta, eskuinetara joateko gonbidatzen dizugu. Atzeko horman, 

sakristian sartzeko ate ondoan, gaur egun euskal kanonizatuen izenak dituen mosaiko apal eta 

interesgarria ikus dezakezu: 

 

● PRUDENTZIO San Prudentzio (Arabako Zaindaria) 

● INAZIO San Inazio Loiolakoa (Jesuiten sortzailea eta Gipuzkoako Zaindaria) 

● XABIER San Frantzisko Xabierkoa (Misioen Zaindaria) 

● BALENDIN San Balentin Berriotxoa (Misiolari domingotarra eta Bizkaiko Zaindaria) 

● GARIKOITZ San Mikel de Garikoitz (Jesusen Bihotz Sakratuaren Misiolari Konpainiaren sortzailea) 

● JOSEPA Santa María Josefa (Lehen euskal santua eta Jesusen Mirabeen sortzailea) 

● MARGARITA Margarita María López de Maturana Beata 

 

https://diocesisvitoria.org/2017/04/san-prudencio-patron-de-la-diocesis-de-vitoria-28-de-abril/
http://www.sjloyola.org/jesuitas-de-loyola/la-compania-de-jesus/san-ignacio-de-loyola.html
https://www.santuariojaviersj.org/vida-de-san-francisco-javier/
https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/san-valentin-de-berrio-otxoa/
http://www.betharram.net/es/betharram-es/nos-sources-es/saint-michel-garicoits-134-es
http://www.siervasdejesus.com/-Santa-M%C2%AA-Josefa-
http://www.preguntasantoral.es/2014/07/beata-margarita-lopez-maturana/


 
1973. San Antonio eguna 

 

Zure bisita amaitzen da, baina lehenago joan ikusi duzun kaperara. Sakramentu Santuaren kapera da. 

Sartu eta ezkerretara Begoñako Andra Mariaren tailua dago, Bizkaiko zaindaria. Erdiko partean Tau ikus 

dezakezu, San Antonek eta, geroago, frantziskotarrek hartutakoa eta ermitauen gurutzea izandakoa. 

Muraleko diseinua formala da, marroi tonuetakoa, Santu titularren abitu bezalakoa. Kolore argiagoko 

gurutze bat dago, leherketa, onddo nuklearra edo sumendiaren erupzioa bezalakoa. Indar bizia da; min, 

bidegabekeri eta bekatuen ikurra. Gurutze erdian adierazkortasun handiko Kristo gurutzatutako tailu 

hunkigarria dago, gure bizitza salbatuei eta bere entregari esker dohainik berrerosiei eta multzo osoari 

zentzu ematen diena. Oinetan gorespen otoitz zintzoa dago Jaungoikoari goraipatzeko: “AINTZA 

JAUNARI ZERU-GOIENETAN, AINTZA ITSASO ETA MENDIETAN”. 

 

Gorespen bi alboetan, mosaikoa irekita dago bi San Antonio duten horma-hobietarako lekua uzteko. 

Badirudi bi Jesusen jarraitzaileek Kristoa laguntzen dutela. Beheko partean, Sagrarioa aurkitzen duzu, 

Ekuadorreko Misioetatik ekarritako Guayacaneko egurrezkoa ere, eta hemen Kristo bizia dago. 

 

Orain, Sagrario edo mosaiko nagusiaren aurrean otoitz egitera gonbidatzen dizugu, Gurutz misterioa 

meditatzeko. Gizonek Jaungoikoarentzat eraikitako Santutegia bisitatu ostean, beste Santutegi handian 

goza dezazun, Jaungoikoak pertsonei oparitu zeniena. Begietsi paisaia, entzun isiltasuna, ibili maite 

dituzun pertsonekin edo bakardadean eta, bere Agerpenaz bete. 

 

 
Behatokia 

 

Urkiolako Santutegian sakontzeko, sekulako ibilbidea da iparraldeko bidea. Egiazko Gurutzeko ermitatik 

pasatuko zara eta behatokian kokatutako hiru gurutzeraino helduko zara. Handik, hunkitzen duen 

izugarrizko paisaia begiesteko duzu. 

 


