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CÁRITASeko KANPAINA. 2016KO GABONAK 

Liturgia gidoia 
Abendualdiko 4. igandea (2016.12.18) 
 
Sarrera 
 
Egun on eta ongi etorri igandeko ospakizun honetara! Gabonak bizi eta 
gozatzeko gure prestakuntza azken aldira bideratzen da; izan ere, egun 
gutxiren barruan, Jauna berriro jaioko da gure artean. Berak gogorazten 
digu non dauden bere presentziaren aztarna biziak: txikiengan, 
gosetuengan, egarri direnengan…  

Gabonak hutsalak izango dira gure munduaren eta gure giroaren 
errealitaterik mingarrienak eta krudelenak ikusteko eta horiei erantzuteko 
gai ez bagara.   

 
Penitentzia 
 
Eukaristiaren hasieran sentitzen dugu Jauna barkatzeko prest dagoela; 
hartara, guk Gabon hauetan, eta beti ere, berak egiten duen moduan, 
elkarri barkatzeko prest egon behar dugu. 

- Jauna, gurekoikeria eta ahuleziak gainditu nahi ditugulako, 
ERRUKI, JAUNA.   

- Kristo, Gabonetan eta beti ere eskuzabaltasunez konpartitu nahi 
dugulako bizitza honetan zuregandik jasotzen dugun guztia. 
KRISTO, ERRUKI.   

- Jauna, urte zaila pasatzen ari direnek behingoz pozik egoteko eta 
itxaropena izateko arrazoiak topatzea nahi dugulako. ERRUKI; 
JAUNA.  

 
Irakurgaiak 
 
1. irakurgaia. Is. 7, 10-14: Akaz erregea, mesfidati, ez da ausartzen 
Jainkoari ezaugarri bat eskatzera. Hala ere, Jaunak erregeari eta guztiei 
bidaltzen die harritu eta konprometitzen duen zeinua.  

2. irakurgaia. Erm. 1, 1-7: Paulok aitortzen du Kristo Jainkoaren “zeinua” 
dela, are gehiago, Kristo Jainkoa bera dela eta zeinuak bidali beharrean, 
bertan dagoela, gure artean, Salbatzaile bezala.   
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Ebanjelioa. Mt. 1, 18-24: Jose gizon zuzena da, gauza eta zalantza guztien 
gainetik, Jainkoaren borondatea onartu eta praktikan jartzen duelako. 
Jarraitzeko adibidea da, Jainkoak, Kristorengan, jarraitzeko eta egunero 
imitatzeko deitzen digunean.   

Fededunen otoitza 

Astebete falta da Gabonak izateko, elkarren alde eskatzen dugu, eta 
bizitzari eta pertsonei Jesusen begi errukiorrez so egiten diegunean, 
antzematen ditugun beharren arabera otoitz egiten dugu.  

- Elizaren eta bere komunitateen alde, mundu honetan Jainkoaren 
presentzia errukiorraren zeinu eta seinale izan daitezen 
iraunkortasunez. Entzun, Jauna, gure eskaria. 

- Une hauetan, Gabonak gertu izanda ere, bortxakeria, gerra, jazarpen, 
abusu eta bazterkeria egoerak bizi, eta zoritxar horietan aterperik 
ezta laguntzarik ere ez dutenek babestuta eta elkartasunez 
trataturik ikus dezaten euren burua. Entzun, Jauna, gure eskaria.   

- Gabon hauetan, Jesusek, haurra izanda, erruki, bake, justizia eta 
senidetasun sentimendu emankorrak piztu ditzan gure bihotzetan. 
Entzun, Jauna, gure eskaria.   

- Ospakizun hauen lasaitasunak eta gozamenak bultza ditzaten gure 
familiak eta komunitateak Jesusek iragartzen diguna praktikan 
jartzera. Entzun, Jauna, gure eskaria.  

- Gure laguntzarekin batera Cáritas gai izan dadin miseria eta 
pobrezia, bazterkeria eta bidegabekeriak, samina eta oinazea 
konpontzeko. Entzun, Jauna, gure eskaria.   

Diru-bilketa 

Cáritasek gogorazten digu gure laguntzari esker karitate eta justizia 
ekintzak aurrera eraman ditzakeela. Fededunen laguntza eskuzabala eta 
boluntarioen parte-hartze prestua izan ezean, Cáritas ez litzateke ezer 
izango.  

Eskerrik asko amets kristaua posible egiteagatik; hartara, denon 
artean sortuko ditugu garai berriak zeinetan justizia eta senidetasuna erruz 
izango diren.  

Gabon zoriontsuak! 


