
Sarrera

Ongi etorri Jaunaren Mahaiaren festara, Gorpuzti-festara!

Eukaristia honetan mirari baten lekuko izango gara, non Jesusek bere bizitza eta indarra gurekin konpartitzea 

nola lortzen duen ohartuko garen. Ogi-ardoaren bitartez gure artean egiten da Jesus presente, gure kristau 

bizitza inspiratzeko eta suspertzeko. 

Corpus-festa, ebanjelioarekiko gure kristau identitatea eraberritzeko gonbidapena da. Ebanjelioan oinarritua 

eta elikatua dagoen Gorputza eratzen dugu, eta ondorioz, Jesusen izenean bildu garenok eta gure artean bat 

egiten dugunok fruitu onak eman ditzakegu, hots, karitate pertsonal zein komunitarioek posible egiten dituz-

ten fruituak, esaterako.  

Barkamen-unea
Elkartu, barkatu eta Jesusen Berri Onaren bideak jarraitzera animatzen gaituen Jainkoaren aurrean, gure kris-

tau bizitza errepasatu eta barkamena eskatzen diogu, eta nola ez, gure artean ere.

1. Jauna, behartsuekin ausartak eta ebanjelio-jarraitzaileak izan ez garen une guztiengatik. JAUNA, 

ERRUKI.  

2. Kristo, askotan topikoak eta aitzakia faltsuak erabiltzen ditugulako pertsona irekiak eta eskuzabalak  

ez izatean. KRISTO, ERRUKI.

3. Jauna, zuri jarraitzeari, imitatzeari eta besteekin samaritarrak izateari uko egin diogun aldi guztienga-

tik. JAUNA, ERRUKI.

Irakurketak
1. Irakurketa (Gen 14, 18-20): Kristau tradizioak dio Melkisedek gizon benegarria dela: abegikor izan, 

ogi-ardoa eskaini eta bedeinkapen ugari emateagatik. Hau guztia, gerora, Kristorekin egingo da egia  

oso-osorik.

2. Irakurketa (1 Cor 11, 23-26): Paulok Jesusen bizitzaren tradiziorik zahar eta jatorrenetariko bat trans-

mititzen digu: Azken Afaria eta Jesusek bere entrega emankor eta salbatzailea adierazten duen keinua 

gainera: ogi-ardoa zatitu eta bere gorputz-odola partekatzea, horixe delarik berak egin zuena egunerat-

zea, eta guk modu berdinean joka dezagun nahi du Jesusek. 

3. Irakurketa (Lc 9, 11b-17): “Eman zeuek jaten”  ez da agindu bat ezta ere inposizio bat. Baizik eta  

egiaztatze salbatzailea dela adierazten du: karitatea gai da premia larrienak konponduko dituen mirari 

izateko. Horregatik, “ematea” Jainkoaren, Jesusen, ekintzarik jatorrena da, eta ondorioz euren bizitzan 

Jesusi jarraitu eta imitatu nahi diotenena. 
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Eliztarren otoitza

Jainkoaren Hitzak indartuta, kristau komunitatearen eta bertara Jesus aurkitu nahian hurbiltzen diren guz-

tien alde egiten dugu otoitz, Jesus Eukaristian eta betiere banatzen eta konpartitzen dena delarik. 

Elizaren alde, Kristok prestatu duen Mahaian parte hartzaile delarik: eskuzabaltasunez doanik ematen 

jakin dezan, doanik hartu duena, eta horrela, Ebanjelioak dionaren arabera karitatea praktikara era-

man dezan. Egin dezagun otoitz.

E/: Zu jarraitu eta imitatu nahi zaitugu, Jauna. 

Erakunde eta gobernu mailako erantzunkizun publikoa duten agintarien alde, premiak dituzten pertso-

na guztien beharrak asetzeko egoera berriak sor ditzaten: lan egokia, etxebizitza duina eta eskuragarria, 

osasuna eta hezkuntza unibertsalak, bakea, ongizate eta duintasuna  guztiontzat. Egin dezagun otoiz.

E/: Zu jarraitu eta imitatu nahi zaitugu, Jauna. 

Premia larriko giroan dauden pertsona eta familia guztien alde, hau da, arlo materialean zein sozialean 

“babesik gabe” edo kale gorrian bizi direnen: gugan topa dezaten Jesusen Ebanjelioan aurkitzen diren 

erantzun jatorrak. Egin dezagun otoitz.

E/: Zu jarraitu eta imitatu nahi zaitugu, Jauna. 

Behartsuekin, euren bizitzan eskuzabal, entregatu eta anai-arreba arteko jarrerak dituztenen alde: 

gugan onarpena eta babesa aurki ditzaten, eta beraien eskuzabaltasunaren bitartez kutsatuak izan 

gaitezen. Egin dezagun otoitz.

E/: Zu jarraitu eta imitatu nahi  zaitugu, Jauna. 

Elizbarrutiko Caritasek jarrai dezan pertsona ahulenen zein behartsuenen aldeko ekintzak eta progra-

mak zabaltzen eta hobetzen; eta ez dezala inoiz faltan eduki elizbarrutiko komunitatearen babesa  eta 

pozgarria. Egin dezagun otoitz.

E/: Zu jarraitu eta imitatu nahi zaitugu, Jauna. 

Entzun, Aita, eskaera hauek. Eman zure indarra, gure mundu hau zure Erreinu bihurtu dadin eta kari-

tatearen bitartez Zure antzeko egin gaitezen, Jesukristo  gure Jaunaren izenean. 

Bukaera
Gasteizko Caritas aurrera doa elizbarrutiko komunitateak eskainitako babesari eta indarrari esker. Eta 

horrelaxe jarraitu nahi dugu, hau da, gure artean Jesusen mezu salbatzailea aldarrikatzen zzeta horren  

lekuko diren aurpegi eta esku izaten. 

ESKERRIK ASKO zuen eskuzabaltasunagatik!


