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KARITATE EGUNA 2022 – Ematen duguna gara. Maitasuna gara. 
 

Liturgia-gidoia. 
Corpus Christi eguna. 2022ko ekainak 19, igandea. 

 
 
 
Sarrera 
 

¡Bienvenidos Ongi etorri Corpusaren ospakizunera, Eukaristiaren, “banatzearen eta 
konpartitzearen” festara! 

Kristoren Gorputza eta Odola dira  Eukaristiaren arima. Eukaristiak Jesusen Espirituaz 
betetzera gonbidatzen gaitu, eta Berpiztuaren Komunitate biziduna izatera. Kristorekin 
elikatzen gara eta Harekin bizi nahi dugu karitatezko eta ahaidetasunezko bizitza: “Ematen 
duguna gara. Maitasuna gara”. 

Jainkoaren Herriaren ezaugarri nagusia, batez ere, Karitatea da. Jesus Eukaristian zatitzen 
eta banatzen bazaigu, bera imitatuz besteekin banatzen eta konpartitzen jakin dezagun da: 
guztiekin, eta bereziki, beharra dutenekin. 

Horrela, egunetik egunera, Jainkoaren Herria izango gara, beteago. 
 

Bake-eskaerak 
 

Badakigu Jainkoak barkatzen digula, baita eskatu gabe ere. Haren barkamena sentitzen 
badugu, hiru aldiz eskatuko diogu, ahaidetasunezko barkamena ere gure artean jaria dadin. 

  
- Jauna, gose eta egarri direnen aurpegian zu ezagutzeko gai ez garen aldiengatik.

 ERRUKI, JAUNA!  
 

- Kristo, maiz aitzakiak jartzen ditugu gure berekoikeria asetzeko, eta ez izateko, zu ez 
bezala, irekiak eta eskuzabalak. KRISTO, ERRUKI!  

 
- Jauna, zure parabolako Samariar Ona bezalakoak izan gaitezen, eta behartsuei 

laguntzen jakin dezagun. ERRUKI, JAUNA!       
 

Irakurgaietarako 
 
1. irakurgaia (Has 14, 18-20): Hasiera liburu bat da. Orain gogoratu Melkisedeken testigantza: 
gizon oso zaharra, ogia eta ardoa eskainiz abegikortasuna erakusten duena. Nolabait, 
aurreratu eta prestatu egiten gaitu Jesusen Berri Onaren aurrean, Eukaristiari eta anai-arreben 
arteko karitateari buruz. 
 
2. irakurgaia (1 Ko 11, 23-26): Pablok Apostoluengan eragin handia izan zuen gertaera baten 
berri ematen du. Azken Afarian, Jesusek eskuzabal eta salbatzaile agertzen du bere burua. 
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‘Banatu eta konpartitu’, gaur egun Jesusek gugan egiten duenaren egiaztapena izaten 
jarraitzen du. Aldi berean, ‘Banatu eta konpartitu’ horrek Eukaristia Komunitate eta Jainkoaren 
Herri gisa ezaugarritu behar gaitu. 
 
3. irakurgaia (Lk 9, 11b-17): “Aterpe eta janari bila joan daitezela” horren aurrean, Jesusek 
proposatu die “emaiezue zuek jaten”. Bizitza, harremanak eta beharrak ulertzeko bi modu dira. 
Jesusen miraria da eskuzabaltasuna eta doakotasuna gure buruari begiratzeko eta gure burua 
tratatzeko modurik onena dela ulertzea. Hala izan behar du Aita beraren anai-arreben eta 
seme-alaben artean.  
 
Oración de los fieles 
 

Inspirados Entzun dugun Jainkoaren Hitzak inspiraturik eta gidaturik, bizitzaren, bakearen 
eta errukiaren Aitari zuzentzen dizkiogu gure eskaerak: 

  
- Elizagatik, Jainkoaren miserikordiaren Berri Ona helaraztera bidalia, eskuzabaltasunez 

dohainik jasotzen duena dohainik ematen jakin dezan, eta, horrela, ondasunen kristau 
komunitatea praktikan jar dezan. Egin dezagun otoitz. E/: Entzun Jauna, gure eskaria. 

 
- Gerrak, indarkeriak, bidegabekeriak eta pertsonen bizitza eta duintasuna suntsitzen 

eta hondatzen duen guztia laster desager daitezen. Egin dezagun otoitz. E/: Entzun 
Jauna, gure eskaria. 

 
- Premian, mehatxupean edo «atari zabalean» bizi diren pertsona eta familiengatik, 

gugan Jesusen Ebanjelioarekin eta ospatzen dugun Eukaristiarekin bat datozen 
erantzunak aurki ditzaten. Egin dezagun otoitz. E/: Entzun Jauna, gure eskaria. 

 
- Bizitzan behartsuekin eskuzabalak, entregatuak, senidetuak eta samariarrak 

direnengatik: beren buruak aitortuak eta babestuak ikus ditzaten, eta haien 
eskuzabaltasunaz kutsa gaitezen. Egin dezagun otoitz. E/: Entzun Jauna, gure eskaria. 

 
- Caritasek erantzun ebanjelikoa eta elizaren erantzuna eman diezaien betiko 

beharrizanei, baita sortzen diren beharrizan berriei ere, elizbarrutiko elkartearen 
laguntza eta pizgarriaz. Egin dezagun otoitz. E/: Entzun Jauna, gure eskaria. 

 
Har ezazu, Jauna, gure otoitza! Emaguzu zure grazia eta indarra, gure mundua zure bake, 

bizitza, justizia eta egiaren erresuma bihur dadin. Eta, karitatez, Jainkoaren Herri beteago bihur 
gaitezen. Jaungoikoagatik 

 
Amaiera 
 

Elizbarrutiko Caritasek aurrera jarraitzen du elizbarrutiko komunitateak eskaintzen dion 
laguntza eta sendotasunari esker. Ahaidetasunezko Karitatearen bidez Jesusen mezu 
salbatzailea erakusten eta transmititzen dutenen aurpegia eta eskuak izaten jarraitu nahi du. 

 Eskerrik asko zuen eskuzabaltasunagatik! 
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