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Hirutasun Santuaren ondorengo Igandea
Ekainaren 23an
KRISTOREN GORPUTZ-ODOL SANTUAK
Caritasen Jardunaldi berezia
Agurra
Jesu Kristoren grazia eta bakea izan bitez zuekin
Sarrerako oharpena
Kristoren Gorputz-Odolen jaia dugu gaur. Jaunak Azken Afarian
eman zigun egitekoak indar berezia hartzen du gaur: «Egizue hau
nire oroigarri».
Pozik gatoz, Jaunak bere otorduko kide egin gaitu-eta; eskerron egin diezaiogun. Eukaristiaren jai honek, ondoondoan du behartsuekiko arreta, eta gaur Caritasen egun berezi
honetan Jesusen oroigarria egingo dugu behartsuei laguntzean ere.
Damu-otoitza
Senideok: aitor ditzagun gure bekatuak misterio santuak ospatzeko
gai izan gaitezen
¾ Jesus Jauna, zerutik jaitsi zen Ogia zarena: erruki, Jauna.
¾ Jesus Jauna, betiko bizia ematen duen Ogia zarena: Kristo,
erruki.
¾ Jesus Jauna, zeure biziaz gu janaritzen jarraitzen duzuna: Erruki,
Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak
barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara
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Otoitza
Jesu Kristo gure Jauna,
sakramentu harrigarri honetan
zeure nekaldiaren oroigarria utzi diguzu;
egizu, arren,
gorets dezagula begirune osoz zure Gorputz-Odolen misterioa,
gugan suma ditzagun beti zure erospenaren ondorenak.
Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean
Jainko eta errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan.
Hitzaren liturgiari oharpena
Ebanjelioan ikusiko dugu Jesusek zer egin zuen eta zer agindu
zigun; san Paulok agertuko digu lehen ikasleek nola bizi zuten
beraien bizitzaz Maisuaren oroigarria egitea. Abraham bedeinkatu
zutenekoa entzuteak prestatuko gaitu.
Lehenengo irakurgaia (Has [Gn] 14, 18-20)
Genesis liburutik
Egun haietan, Melkisedek, Salemgo erregeak, ogia eta ardoa eskaini
zituen –Goi-goiko Jainkoaren apaiza baitzen–, eta bedeinkatu zuen
Abram, esanez: «Bedeinka beza Abram Goi-goiko Jainkoak, zerulurren egileak.
Eta bedeinkatua izan bedi Goi-goiko Jainkoa, zure etsaiak zure esku
jarri dizkizuna».
Eta Abramek guztiaren hamarrenak eman zizkion.

5/14

URTEAN
ZEHAR [C] - 2019
Title

Title
Title

Erantzun-salmoa
(Sal 109, 1. 2. 3-4)
b

bb bb b
&
&
& b bb

bb bbb bb œ
&
&
& b b œœ

224
244

œœ
œ

ta
ar- do
ta
ta arar- do
do --

bb bbb bb œ œ ›
&
&
›
& b b œœ œœ ›

œ œ
JJœœ JJJœœ
J pai
A-

œœ
œ

- za
AA- pai
pai -- za
za

œœ ...
œ

aa
a

œœ
œ

œœ ...
œ

za
- ra
za
za -- ra
ra

j
œœjj œœœ œœœ
œ
es - kain - tze

œ œ
JJœœ œœ
J
behin be

- ti -- ko,
o - gi
behin
behin be
be -- ti
ti - ko,
ko, oo -- gi
gi

˙˙
˙
ko.

es
es -- kain
kain -- tze
tze -- ko.
ko.

œœ œœ œ œœ ›
œ œ œœ œ ›
›

œœ œœ œœ
œ œ œ

œœ jjj œjjj
œ œœ œœ
œ

œœ
œ

›
›
›

-1
-1
-1

œœ
œ

›
›
›

Hona, Jaunak esana nire Jaunari:
«Eseri zakizkit eskuinean,
zure etsaiak oin-aulki jartzen dizkizudan bitartean». R/.
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Siondik zabalduko du Jaunak
zure aginte-makilaren indarra:
«Izan zaitez nagusi zeure etsaien artean». R/.
Handiki zu jaiotegunetik santu-dirdaian,
ihintza bezala sortarazi zaitut artizarraren aurrean.
Jaunak zin egin du eta ez zaio damutuko:
«MeIkisedeken sailean apaiz zara zu behin betiko». R/.
Bigarren irakurgaia (1 Ko 11, 23-26)
San Paulo apostoluak korintoarrei
Senideok: Jaunagandik harturik daukat nik, zuei eman dizuedan
hau: Jesus Jaunak, saltzekoa zuten gauean, ogia hartu eta, eskerotoitza eginda, zatitu zuela eta esan: «Hau nire gorputza da,
zuentzat emango dena. Egizue hau nire oroigarri».
Era berean, kalizarekin ere afal ondoan, hitz hauek esanez: «Kaliza
hau itun berria da nire odoletan; egizue hau, edaten duzuen
bakoitzean, nire oroigarri». Beraz, ogi honetatik jaten, eta kaliza
honetatik edaten duzuen bakoitzean, Jaunaren heriotza adierazten
duzue, Bera etorri arte.
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Aleluia (Jn 6, 51-52a)

Ni naiz ogi bizia zerutik jaitsia –dio Jaunak–;
ogi honetatik jaten duena betirako biziko da.
Ebanjelioa (Lk 9, 11b-17)
Homiliarako argibideak
Eman zuek jaten
Gizarte arloan sartu gabe Elizak erlijioaz bakarrik arduratu behar
duela uste dutenen aurrean, gogorarazi behar da gorputzaz ere
arduratu dela historian zehar, ez arimaz bakarrik. Lehena izan da
beti pertsonen beharrak ikusten. Horrekin, ez zuen Jesusi jarraitu
besterik egiten, gaitasun berezia baitzuen jendearen beharrak
antzemateko. Elizak garrantzi handia ematen dio gorputzaren
errealitateari, eta Kristoren Gorputzaren jaia ospatzen du. Jesus
berpiztuaren gorputzak horren nekaldiaren arrastoak ditu, mundu
honetan gaur ere irauten duenarena.
Ebanjelioak gorputzaren errealitatearen erlazioan jartzen gaitu,
horren adierazpen funtsezko batekin: gosearekin (Lk 9, 11b-17).
Jesusen ikasleek horren atzetik doan jendetzaz libratu nahi dute eta
agur esateko eskatzen diote, bazkaltzera joan ahal izateko. Jesusek,
aldiz, betebehar garrantzitsuaren aurrean jartzen ditu: eman zuek
jaten.
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Ikasleen gogoeta logikoa zen, jende gehiegi baitzegoen eta,
gainera, leku gorri batean zeuden, beharrezkoa lortu ezinezko leku
batean. Bost ogi eta bi arrain besterik ez zuten. Nahikoak dira,
baina, Jesusek miraria egin eta jendetza guztia asetzeko. Ikasleak
tresnak dira, Jesusek jendetzari elikagaiak helarazteko erabiliko
dituen tresnak, hain zuzen ere.
Jesusek es du, gaur egun, gureak ez beste besorik, jendea
elikatzeko. Ogien biderketaren mirariak eukaristiari egiten dio
erreferentzia, noski, gizakien artean zatitu eta partekatutako ogi zati
gisa. Senidetasunaren ogia da, elkartasunaren ogia. Eukaristiaren
inguruan sortu zen Eliza. Jesusen heriotzaren eta piztueraren
oroigarriak gorputz bakar batean batzen zituen gizakiak. Horietako
bakoitza eta guztiak prest zeuden Jaunaren heriotza horren itzulera
arte aldarrikatzeko. Jesusen oroitzapen horrek ez gaitu lasai uzten.
Hori bera egiteko deia da, Haren oroigarri. Horrela, gure garaikide
bihurtze da Jesus, eta mundua salbatzen jarraitzen du.
Jainkoak, biziaren sortzaileak, elikagaien bidez mantentzen du gure
bizia. Jainkoaren dohain eta gure lanaren fruitu dira horiek ere.
Kristoren gorputzaren bitartez, Jainkoaren bizia bera dator gugana.
Kristoren gorputza Kristoren pertsona bera da, noski, Berpiztuaren
pertsona, egun batean gure bideetan barrena ibili zenarena (1 Ko
11, 23-26). Jesus da gure elikagaia. Gizakia ez da ogitik bakarrik
bizi, Jainkoaren ahotik irtete den hitz orotik baizik. Hitza da Jesus,
Jainkoaren Hitza, eta betiko bizitzaren inguruko bere hitzez
elikatzen du gure bizia.
Gizakia benetan da gose, bizitzari zentzua emateko gose.
Jesusengan, haren bizitzan eta irakaspenetan aurkitzen dugu Egia,
Jainkoaren eta gure egia. Maitasun gosea gu gizakiak batik bat.
Maitasunak elikatzen du gure bizia. Jesusek bere maitasunarekin
elikatzen gaitu elkartasunaren ogian. Harreman pertsonal batzuk
benetan dira elikagai; beste batzuek, aldiz, goseak uzten gaituzten
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beti. Gure gosea asetzearekin batera, harekin bat egiteko gogoa
handia sortzen digu Jesusek, harekin eraldatzeko gogoa.
Horixe da eukaristiaren edertasuna. Ez gara gu Jesus gure bizitzan
onartzen dugunak. Aitzitik, Jesus bera da gur bere bizitzara
eramaten gaituen, Jainkoaren bizitzara. Orain, Eukaristia honetan,
har dezagun Jauna gure bizitzan, eta utz diezaiogun Hura sartzen,
guk ere gure anaia-arrebak elikatu ahal izan ditzagun.
Jainkoaren herriaren otoitza
Gizaki guztiak salbatzen dituen Pazkoa berrituko dugun mahai
santua prestatu baino lehen, zuzen diezazkiogun Jainko Aitari gure
otoitzak, entzungo gaituela uste osoz sinetsiz:
¾ Gotzainek eta apaizek bat egin dezatela Jaunarekin Eukaristian
buru egiten dutenean, herri osoak ikus dezan horiengan, Bere
izenean bildu dituen Kristoren irudi bizia.
¾ Kristau guztiok Eliza bakarraren batasunean Eukaristia ospatuko
dugun eguna iritsi dadin, gizaki guztiek munduaren alde batetik
besteraino Kristoren Gorputz-Odolen oparia eskain dezaten.
¾ Hilzorian dauden fededunek mundu hau bakean utz dezaten, eta
Jaunaren promesak itxaronez eta Kristoren Gorputzak sendotuta
zorionaren eta biziaren erreinura iritsi daitezen.
¾ Jaunak fedean eta maitasunean sendo gaitzan, espirituz eta egiaz
gurtu dezagun Eukaristi Sakramentuan egiaz presente egiten den
Kristo Jauna.
Entzun, Aita on, Zure Semearen Gorputz-Odolen pazko
sakramentua ospatzen ari den familia honen otoitzak eta isuri
Espiritu Santuaren dohain ugariak, horiez indarturik gure bizitza
zuganako esker on izan dadila, eta gizaki orok zor dizun
gorapenaren agerpen. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
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Eukaristiaren liturgiari oharpena
Egitera goazen diru-bilketa, Parrokiako Caritasen beharretan
laguntzeko izango da. Horrela agerian jartzen dugu, Eukaristian
Kristoren eskaintzarekin bat egitea, bizitzan behartsuei lagunduz
gauzatzen dela.
Jaunartze-ondorengo otoitza
Jesus Jauna,
zeruko mahaiaren agiria eman diguzu
orain hartu ditugun zeure Gorputz-Odoletan;
eraman gaitzazu, arren,
zure jainkotasuna bete-betean ezagutzera.
Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan.

