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Hirutasun Santuaren ondorengo Igandea 

Ekainaren 14an 
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, ondo-ondoan
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 

Oi Jainko, 
sakramentu harrigarri honetan 
zeure heriotzaren oroigarria utzi diguzu; 
egizu, gorets dezagula fede biziz 
zure Gorputz Odolen misterioa, 
geuregan zure erospenaren ondorenak suma ditzagun beti. 
Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean 
Jainko eta errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. 

Hitzaren liturgiari oharpena 

Israel herria basamortuan zaindu zuen Jainkoa bera da, Israel berria 
den Eliza ere batasunean zaintzen duena. Ogi beretik janez bat 
egiten dugu Aitarekin: betiko bizia ematen digun Jainkoarekin. 

Lehenengo irakurgaia (Dt 8, 2-3. 14b-16a) 

Deuteronomio liburutik 

Moisesek honela hitz egin zion herriari: «Gogora ezazu, 
basamortuan barrena berrogei urtez Jaunak, zure Jaungoikoak, 
eginarazi dizun bidea. Zu apaltzeko eta aztertzeko izan da, eta zure 
bihotzondoa ezagutzeko: haren aginduak betetzen ote dituzun ala 
ez. 

Berak apaldu zintuen, eta goseak eduki; eta gero, ez zuk,ez zure 
gurasoek, ezagutu ez zuten mana eman zizun jateko; ikas dezazun, 
gizakia ez dela ogiz bakarrik bizi, Jaungoikoaren ahotik ateratzen 
den guztitik baizik. 

Ez ahaztu, Egiptoko lurretik, morrontza-etxetik, atera zintuen Jauna, 
zeure Jainkoa. Hark eraman zintuen pozoidun sugez eta arrobioz 
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betetako basamortu beldurgarrian barrena; lur lehor eta urik gabean, 
Hark atera zuen su-harrizko harkaitzetik ura zuretzat. Hark eman 
zizun jateko basamortuan zure gurasoek ezagutu ez zuten mana». 

Erantzun-salmoa (Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20) 

Jerusalem, ospa ezazu Jauna, 
Sion, goretsazu zeure Jainkoa.  
Zure ateen sarrailak indartu baititu, 
zure seme-alabak zure barnean bedeinkatu ditu. R/. 

Zure mugetan bakea ezarri baitu, 
gari-mamiz ase zaitu. 
Bidaltzen du lurrera bere mintzoa, 
eta haren hitza bizkor eta arin dihoa. R/. 

lragarri dio bere hitza Jakobi, 
bere erabaki eta aginduak Israeli. 
Ez dio egin horrelakorik beste herriri, 
bere aginduak ez dizkio agertu besteri. R/. 

Bigarren irakurgaia (1 Ko 10, 16-17) 

San Paulo apostoluak korintoarrei 

Senideok: Bedeinkatzen dugun esker onezko kalizak, ez al gaitu 
guztiok Kristoren odolean eIkartzen? Eta zatitzen dugun ogiak, ez al 
gaitu guztiok Kristoren gorputzean bat egiten? Ogia bat denez gero, 
guztiok gorputz bat gara, ogi bakarretik hartzen baitugu guztiok. 
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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 (Jn 6, 51-59) 

Homiliarako argibideak 

Ogi beretik jatea 

Denetik ugari daukagu, ase arte. Badakigu, ordea, badirela eskolako 
jangelan bakarrik jaten duten haurrak. Udaran bere elikadura 
mugatua ikusiko dutenak. Sarritan ikusten ditugu telebistan ere, gose 
handia nozitzen duten munduko lurraldeetako irudiak. Aztoratu eta 
kezkatzen gaituzte, baina ez dugu aldatzen gure bizitza erritmoa. 

Israel herria ikusten dugu, arazorik gabe bizi denean, ia ahaztu egiten 
duela nondik datorren eta nora doan. Jainkoak oroimena 
berreskuratzeko esaten dio: gogora dezala basamoratuan ibili zeneko 
aldia, Jainkoak nola zaindu zuen eta jateko eman zion (Dt 8,2-3.14b-
16). Ez du ahaztu behar, gizakia ez dela bizi ogiz bakarrik, 
Jainkoaren ahotik ateratzen den hitz guztitik baizik. Gorputzeko 
goseaz gain, badira ase beharreko beste baldintzak ere. Jainkoarein 
bat egin behar duen gizakiak, Jainkoaren Hitza eta Kristoren 
Gorputza behar ditu biderako janari. 

Eguneroko elikagaiek ez digute amaigabeko bizitza ziurtatzen. 
Espirituaren janariak bakarrik eman diezaguke betiko bizia. Jesusek 
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janari hori hitz eman zigun eta janari hori Bera zela aitortu zuen. 
Zapaldua, zigortua eta heriotzaraino zemaitua izan zenak, bere bizia 
eman zuen askatasunez, besteek bizia izan dezaten. Eta eskaintza 
hori, Azken Afarian eratu zuen Eukaristian aurreratu zuen. Bera da 
gure janari; Beraren bizitza eta hitza ditugu janari. Berarekin bat 
egiten gaitu guk ere Berak duen bizi bera izan dezagun: Aitagandik 
jaso duen bizia, betirako irauten duena (Jn 6, 51-58). 

Azken egunean piztuko garela hitz eman digu Jesusek. Azken egun 
horren egia iritsi da dagoeneko Jesusen piztuerarekin, Bere bizitza 
presente da gugan eta fedean, itxaropenean eta maitasunean bizi 
dugu. Ez da betiko bizitza, baina bai haren aurrerapena eta hura 
biziko dugun promesaren ezaugarria, izango garena ikuskatzen dugu 
Jesusek egin digun eskaintza eskuzabalean. 

Batasunaren sakramentua da Eukaristia. Janari dugun Kristorekin 
sakoneraino bat egitea. Eguneroko janaria hartzen dugunean, 
geureganatu egiten dugu janari horrek ematen diguna. Eukaristian, 
berriz, Kristo hartzean, guk egiten dugu bat Berarekin. Kristorekin bat 
egitean, Aitarekin bat egiten dugu, Jesusen misio bera agintzen digun 
Aitarekin… eta bere Bizitza gozatzen dugu. 

Ogi beretik jaten dugunok, gorputz bera osatzen dugu, bizitza bera 
dugulako: Jesusen bizitza, Jainkoaren bizitza (1 Ko 10, 16-17). 
Familian sortzen da eta garatzen giza bizitza. Eukaristia ospatzeak 
eratu dezala Eliza Jainkoaren Familia moduan, bizi bera duten 
pertsonen elkarte, mahai berean janari bera jaten duten senideen 
elkarte. 

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: 



PAZKOALDIA [A] - 2020 4/46 

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. 

Jainko Jauna, Zeuk hitz emandakoekin laiala zara eta Zure herria 
maitasunez janaritzen duzu; entzun gure otoitzak eta piztu gugan 
zuganako gogoa, zeu baitzara on guztien iturria; egizu, Kristoren 
Gorputz-Odol santuekin sendotuta aurrera egin dezagula zeruko 
mahairako bidean, han santu guztiekin batean bildu arte. Jesu Kristo 
gure Jaunaren bitartez. 

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 

Emaguzu, Jauna, orain hartu ditugun 
zure Gorputz eta Odol baliotsuez aurreratu diguzuna,  
zure jainkotasunaren betiereko gozotasunaz ase gaitezen. 
Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. 




