
Sarrera

Egun on! Ongi etorri Eukaristiara.

Gaur bereziki bere Gorputza eta Odola gurekin partekatzen duen Jesusek biltzen gaitu, eta gu garena 
eta guk duguna konpartitu dezakegula erakusten digu. 
Gorpuzti-festa, anai-arreben arteko karitatera deia da, non errespetua, maitasuna eta elkarren artean 
laguntzea are beharrezkoago egiten zaizkigun garai honetan. 
Ospakizun honek bakea eta sosegua eman gaitzala; eta batez ere karitatea, elkartasuna eta dugun eta  
egin dezakegun on guztiaren estimua areagotzera bultza gaitzala.

Barkamen-unea
Jainkoaren aurrean eta denok bat eginda, barkamena eskatuko diogu berari, baita gure artean elkarri 
ere, horrela gure fedea eta bizitza  hazten eta indartzen direlakoaren uste sendoan. 

1.  Jauna, batzuetan  behar gaituenari laguntzea eta babestea galerazten digun beldurragatik,

 JAUNA, ERRUKI.  

2. Kristo, zure  indarra  eta adorea nahi ditugulako, Maria bezalaxe 
Gurutzearen ondoan jarraitzeko gurutzatuekin, KRISTO, ERRUKI! 

3. Jauna, zure babesarekin izan gaitezen denekin gorputz eta odol bakar bat, JAUNA, ERRUKI.

Jainko ahalguztidunak barka gaitzala, bere errukiarekin bete  gaitzala eta bedeinka dezala gure 
eguneroko bizia.  Jesukristo gure Jaunaren izenean. 

Irakurketak
1. Irakurgaia. Dt 8, 2-3.14b-16a: Duela zenbait hilabetez gero bizi dugun egoerak laguntzen  digu 
Israel herriak basamortuan zehar eginiko ibilbidea hobeto ulertzen. Sasoi gogorra eta nekagarria 
da erabat; baina garai egokia da ere “Jaunaren aginduen” praktika bizitzarako; hau da, anai-arre-
ben arteko karitatea gaixoak, nekatuak eta behartsuen harreran. 

2. Irakurgaia. 1Cor 10, 16-17: Beste behin ere, Paulo labur bezain jakitun da. Hitz gutxitan, pert-
sonok dugun gauzarik sakonena eta handiena elkartasuna dela adierazten du. Guztiok gorputz 
bakar bat osatzen dugu, gizadi bakar bat, familia bakar bat, eta Kristongan gorputz berbera  eta  
odol bakarra gara. 

3. Irakurgaia. Jn 6, 51-58: Gaur egun uler ditzakegu Jesusen berba hauek, bere garaiko juduek 
konprenitu ez zituztenak. Kristoren Gorputza eta Odola bizitzaren elikagai eta Betiko Biziaren 
bide dira.
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“Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duena nirekin bat eginda dago, eta ni berarekin”.   
Bizi gaitezen Jesus gurekin bat eginda dagoela sentituz, eta bake  zein itxaropen hitzen bitartez  
eta anai-arreben arteko ekintzez izan gaitezen lekuko. Honelaxe da  Beregan eta Berarekin bi-
zizelako modua!

Eliztarren otoitza

Seguruenik  konfidamenduan  igarotako  asteetan  asti  ugari  eta sakona izan dugu  errezatzeko,  eta 
hainbat zoritxar  artean  gure senideen alde Jainkoari  eskatzeko.  Orain  gure eskaria entzun eta hart-
zen  duen Jesusen ondoan sentituz  otoitz egiten dugu.  

Elizaren alde, denok bat eginda, Jesus berpiztuan gorputz bakar bat  osa dezagun, eta horrela 
fedean, itxaropenean eta karitatean  bizitzen jakin dezagun. 
E/: Zu jarraitu eta imitatu nahi zaitugu, Jauna. 

Hildako gure senide maitatuen  alde, bereziki  azken hilabete hauetan gaixotasunak jota edo  
bestelako egoera batean hil direnak. Beraien oroitzapen bizi eta sakonak  Aitaren alboan bizirik  
daudela  sentiarazi  gaitzala, gure  bizitza  eta  esperantzaren  parte  izanda. 
E/: Eskatzen dizugu, Jauna! 

Zailtasun guztien gainetik eta edozein betebehar gaindituta, gaixoak eta behartsuak  zaintzara  
eta babestera  ahalegintzen diren guztien alde, baita  guztion onerako  den-dena  funtzionatu 
dezan  ahalegintzen direnen  alde ere.
E/: Eskatzen dizugu, Jauna!

Pertsonen arteko hurbiltasuna eta gertutasuna laster berreskura ditzagun  eta egin dezagula 
orain arte baino errespetu, onarpen, maitasun eta senidetasun handiagoarekin eskatuko dugu.
E/: Eskatzen dizugu, Jauna!  

Gaixotasunak, bakardadeak  eta prekarietateak  jota  edo aukerarik gabe,  lan, etxebizitza eta 
adiskidetasun faltagatik egongaitz  edo  mehatxatuak dirautenen  alde.  Premia daukaten  guz-
tian  asma dezagun  gure harrera eta laguntza eskaintzean.
E/: Eskatzen dizugu, Jauna!

Gure parrokia-komunitateak  berreskuratu  eta  areagotu dezan komunitate-bizia   Euskaris-
tiaren inguruan, parrokiako jarduerak, eta batez ere, eskuzabaltasuna eta karitatea  adieraziz  
okerrago bizi direnekin.
E/: Eskatzen dizugu, Jauna!

Har itzazu, Jauna, gure eskariak.  Eman  adorea  eta ausardia,  zailtasun handiko  une  hauetan  au-
rrera jarraitu ahal dezagun sendotasunarekin eta itxaropenarekin. Jesukristo gure Jaunaren izenean.



Agurra

Zoritxarreko eta korapilatsu hilabete hauetan, elizbarrutiko Caritasek  bere ateak zabalik izan ditu,  
premia eta egoera larrian bizi diren pertsona askori babesa eman eta harrera eginda. Caritas  izan da  
Elizbarrutiko Komuniateak pizturik eduki duen argia, baliabideak, bitartekoak eta irtenbideak  eskai-
niz premia duten pertsona orori. 

Denon laguntzari esker posible egiten da  hau guztia. Boluntarioek eta profesionalek  dagokien  le-
kuan egoten jakin dute. Ez dira falta izan ekarpen pertsonalak eta ekarpen materialak,  zeintzuk 
elizbarrutiko Komunitatea adi egon eta eskuzabal jarraitzen erraztu  duten behelaino-garai honetan.        

Bukatzeko, eskaera bat: gure artean inork ez dezala eskas izan behar-beharrezkoa dena. Horreta-
rako, elizbarrutiko Komunitateak Caritas babesten eta sostengatzen jarrai beza, ebanjelioko karita-
te-konpromiso hau errealitate bihur dadin.

ESKERRIK ASKO zuen eskuzabaltasunagatik!


