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CÁRITASeko ERAKUNDE KANPAINA . 

Liturgia gidoia. Corpus Christi (2017.06.18) 
 
Sarrera 
 

Egun on eta ongi etorri ospakizun honetara!  

Corpus Christi-ren ospakizunak gogorarazten digu eta berritzen 
du Kristo berpiztuaren Eukaristiaren eta karitatearen arteko harreman 
estua.  

Eukaristia bakoitzean Kristok bere gorputza eta bere odola 
gurekin konpartitzen ditu; hartara, berak gu gogobeterik, badakigu dena 
konpartitu behar dugula, batez ere, gehien behar dutenekin. 
Horrexegatik, Eukaristia Bizitza eta Karitate kristauaren iturri dira.     

 
Penitentzia 
 
Eukaristia ospatzean, badakigu Jainkoak hartu eta barkatzen gaituela. 
Horren jakitun, orain bakarka eta denok batera eskatu egingo diogu 
barkamena:  

- Jauna, lagundu zu hartzen lagun behartsuen bidez. ERRUKI, 
JAUNA. 

- Kristo, lagundu fedeari, itxaropenari eta senideen arteko 
karitateari ekiten. KRISTO, ERRUKI.   

- Jauna, zuregandik jasotzen duguna partekatu nahi dugulako. 
ERRUKI, JAUNA. 

 
Irakurgaiak 
 
1. irakurgaia. Dt 8, 2-3.14b-16a: Israelgo herriak badaki basamortuko 
bidea luzea izango dela Egiptoko esklabutzatik Agindutako Lurran 
topatuko duten askatasuna lortu arte. Borondatea eta Jainkoaren 
laguntza ezinbestekoak dira bidea ondo egiteko. 

2. irakurgaia. 1 Kor 10, 16-17:  Paulok labur bezain zuhur adierazten du: 
Kristok bere Gorputzean eta konpartitzen den Ogian batzen gaitu.  
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Ebanjelioa. Jn 6, 51-59:  Jesus bere jarraitzaileei betiko bizia emango 
dien elikagaia da. Jesus eta bere mezua dira misioa eta konpartitzeko 
agintza, bizitza izan dezagun eta Berarekin betiko bizitza lor dezagun.   

Fededunen otoitza 

Jainkoaren hitza akuilu, Aitarengana konfiantzaz jotzen dugu, Hark 
hartu eta entzun egingo gaituelako.  

- Elizaren alde eta gaurkoan Kristoren Gorputzaren eta Odolaren 
jaia gogoz ospatzen duten komunitateen alde, Kristori ikasi diogun 
“zatitu eta partekatu” praktikan jar dezagun. Entzun Jauna, gure 
eskaria.  

 
- Bortxakeria, gerra, jazarpen, abusu eta bazterkeria egoerak 

pairatzen ari direnen eta zorigaitz horietan aterperik, harrerarik 
edo laguntza eraginkorrik ez dutenen alde, senti daitezen 
duintasunez eta prestutasunez lagundurik eta artaturik. Entzun 
Jauna, gure eskaria. 

 
- Jainkoak gure familiak eta maite ditugun lagunak bedeinka ditzan 

eta bedeinkapen hori zabaltzen asma dezagun Jainkoarengandik 
jasotzen duguna konpartituz. Entzun Jauna, gure eskaria.   

 
- Justizia eta elkartasuna izan daitezen gure kristau identitatearen 

adierazle, Ebanjelioaren indarrarekin landurik eta balioztaturik. 
Entzun Jauna, gure eskaria.  

 
- Cáritasi ez diezaion falta inoiz gure laguntza eta berori pizgarri 

izan dadin aurrera egiteko; hartara, Kristoren eta elizbarrutiko 
komunitatearen presentziaren seinale emankorra izango da 
behartsuenen artean.   Entzun Jauna, gure eskaria. 

Diru-bilketa 

Lagunen eta komunitateen, emaileen eta bazkideen  kolaborazio 
eskuzabalik gabe eta boluntarioak gorputz eta arima aritu gabe, Cáritas 
ez litzateke ezer izango. Guztion ahaleginari esker posible da mundu 
desberdin bat irudikatzea eta eraikitzea, eta bertan, bakea, justizia eta 
senidetasuna guztion zoriontasunaren ondare eta motibo izango dira.  


