
   
 

   
 

Eukaristia:  
 

“Jesus giltzarria da aldaketa pertsonal eta sozialerako”  

Sarrerako irakurketa 

Biltzen gara, batez ere, Jainkoari eskerrak emateko egunero hezten gaituzten pertsona guztiengatik eta Berak 

eraldatzen lagun gaitzala eskatuko diogu.  

 

Irakurketak 

Ebanjelio Santuaren irakurketa San Lukasen liburutik, 10, 25-37 

Orduan, lege-maisu batek jaiki eta azpikeriaz galdetu zion: «Maisu, zer egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko?» 

Jesusek esan zion: «Zer dago idatzia Legean? Zer irakurtzen duzu? Hark erantzun: «Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa, bihotz-bihotzez, gogo osoz, 

indar guztiz eta adimen guztiz. Eta lagun hurkoa zeure burua bezala». Jesusek erantzun zion: «Ederki erantzun duzu. Bete hori eta bizia izango 

duzu». Baina lege-maisuak, bere galdera bidezkoa zela adierazi nahirik, galdetu zion Jesusi: «Eta nor da nire lagun hurkoa?» Jesusek erantzun zion: 

Behin batean, gizon bat zihoan Jerusalemdik behera Jerikorantz eta lapurren eskuetan erori zen; zeuzkanak kendu eta, egurtu ondoren, alde egin 

zuten, erdi hilik utziz. Apaiz bat gertatu zen, hain zuzen, bide hartan behera, eta, gizona ikustean, bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Gauza bera 

egin zuen handik igaro zen tenpluko lebitar batek ere: ikustean, bidetik okertu eta aurrera jo zuen. Baina bidaian zen samariar bat bertara iritsi eta, 

hura ikustean, errukitu egin zitzaion. Hurbildu eta zauriak lotu zizkion, olioz eta ardoz igurtzi ondoren; gero, bere asto gainean ezarri, ostatura 

eraman eta bere ardurapean hartu zuen. Biharamunean, zilarrezko bi txanpon atera eta ostalariari eman zizkion, esanez: «Zain ezazu eta, gehiago 

gastatzen baduzu, hurrena natorrenean ordainduko dizut». “Zure ustez, hirurotan zeinek jokatu zuen lagun hurko bezala lapurren esku eroritako 

gizonarekin?” Lege-maisuak erantzun zion: «Hartaz errukitu zenak». Jesusek esan zion, orduan: «Zoaz eta egin zuk ere beste horrenbeste»  



   
 

   
 

 

 

 

Otoitz egiteko eta hausnartzeko:  

Parabolako zerk eman dizu atentzioa? 

Nola sentitu gaitezke sufritzen duten horiengandik gertuago? 

Gertuago egon gaitezke senide, lagun, lankide eta irakasleengandik? 

 

Begiak itxi eta otoitz egingo dugu:  

Beharra izan duzunean, norbaitek lagundu dizu? Oroitu eta eman eskerrak  

Inoiz izan al zara zeu samaritar ona? Gogorarazi eta eman Jainkoari eskerrak horregatik. 

Ekarri gogora besteei lagunduta Jainkoa gertu sentitu duzun momentuak. Eman eskerrak une horiengatik. 

 

Hausnarketa gainerako ikasleekin parteka daiteke. 

 

 



   
 

   
 

Erreguak 

Elizagatik, beti babesa eman dezan eta Jaunaren maitasunaren eta barkamenaren eramaile izan dadin. Erregu egiten 

dizugu, Jauna. 

Behartsuenei inoiz falta ez dakien adorezko hitz bat mundu honetan. Erregu egiten dizugu, Jauna. 

Gure familiengatik, fedearen, itxaropenaren eta maitasunaren gune izan daitezen munduarentzat. Erregu egiten 

dizugu, Jauna. 

Ikastetxeko hezkuntza-komunitateko kide guztiengatik, Jainkoak argitu eta gida ditzan euren jardun garrantzitsuan. 

Erregu egiten dizugu, Jauna. 

Eraldatu gure bihotza, batzuetan harri bihurtzen baita. Erregu egiten dizugu, Jauna.   

 

Eskaintzak 

“Liburu” hau aurkezten dizugu, jauna, eraldaketaren sinbolo gisa. Ahaztuko ez diren jakintza berriak, mundu hobe bat sortzeko osagai izango 

direnak.  

“Arkatz” hau aurkezten dizugu, jauna, gure lanaren sinbolo gisa. Hainbat arlotan gure helburu guztiak lortzeko gidari gisa balioko diguten lana eta 

ahalegina.  

“Pilota” hau aurkezten dizugu, jauna, gure lanaren sinbolo gisa. Elkartzeko eta gure ikaskideenganako errespetua eta maitasuna adierazteko balioko 

digun jokoa. 

“Hiztegi” hau aurkezten dizugu, jauna, eraldaketaren sinbolo gisa. Zugan jartzen dugu konfiantza, gure ikaskideak eta aurten gertatuko zaizkigun 

egoerak ulertu ahal izateko. 



   
 

   
 

 

Eskertza 

Eskerrik asko, Jauna, Calasanzko lanagatik, ez dagoelako egunero begiratzeko ispilu hoberik. Eskerrik asko, Jauna. 

Eskerrik asko, Jauna, gure irakasleengatik, euren poztasunagatik eta lanean aurre egin behar dieten egoeretarako 

pazientzia eta ulermen amaigabeagatik. Eskerrik asko, Jauna.  

Eskerrik asko, Jauna, gure familiengatik, fedean hezten gaituztelako, zaintzen eta babesten gaituztelako, baldintzarik 

gabeko maitasunaren esanahia erakusten digutelako. Eskerrik asko, Jauna. 

Eskerrik asko, Jauna, gure ikaskideengatik, erortzen garenean zutitzen laguntzen digutelako, triste gaudenean pozten 

gaituztelako, bakarrik sentitzen garenean besarkatzen gaituztelako. Eskerrik asko, Jauna.  

 

Abestiak 

Komunitateak aukeratzen dituenak. 

 


