
SARRERA-MONIZIOA
Egun honetan, Manos Unidas-en 59 Kanpaina
ospatzerakoan, “GARRANTZIA DUENA PARTEKATU”
lemaz, goseari aurre egiten jarraitu nahi dugu,
proposamenak partekatuz, alternatibak eta aldaketa-
ekimenak, munduko gosea errotik kentzean aurrera
egitea baimen diezaguten, guztien artean. 
(2018 oinarriko dokumentua).

Horregatik, karitatearen dohaina sarraraz dezala gure
bihotzetan eskatzen diogu Jaunari eta Espiritu Santuak
barruan bihur gaitzala, Kristoren dizipulu handiengan,
pertsona berriak arrenka eskatzen dugu.

Elkar hurbil dezagun harengana, bere Hitzak, bere
Gorputzak eta Odolak baimen dezatela zer den egiazki
garrantzitsua BIZI ahal izateko eta, horrela, anai-
arrebekin partekatu ahal izateko.

MEZA-OTOITZA
Jauna, erregutzen dizugu zure 
maitasunaren Espirituarekiko gure 
bihotzak su ditzazun, duin eta atsegina 
beti bila dezagula zure maiestatera eta egiazki 
maite izan ahal zaitzagun anai-arrebengan. 
Jesu Kristo gure Jaunagatik. 

IRAKURGAIETARAKO MONIZIOA
Egun honetan Jainkoaren Hitzak kokatzen gaitu
legenarraren misterioaren aurrean, gizaki lohi
eta jaunartzetik kanpo utzitakoa kontuan hartzen zuen
gaixotasuna.

Gaur, asko dira ere, etxe komuneko, Jaunak eman digun
mundu honetako “kanpamentutik” aldendutako
pertsonak. “Legenar” berriak gure artean aurrean daude:
gosea, pobrezia, bidegabekeriak... gizakiaren duintasun
pertsonalaren aurkako ofentsa sortzen dute.

Errukia sentituz, Jesukristok eskua hedatu zuen eta ukitu
zuen, eta garbi geratu zen; ez zen axolagabe egon drama
honen aurrean, baizik, bizitza posible eginez eta beharrak
pasatzen zuena sendatuz, nahasi zen.

1. Irakurketa: 13 Lv-a, 1-2. 44-46: Legenardunak bere 
egoitza izango du kanpamentutik kanpo. 

Salmoa: 31 Sal, 1-2.5.11a: Zu nire aterpea zara, 
inguratzen nauzu askatze-kantuekin. 

2. Irakurketa: 1 Ko 10, 31-11, 1: Jarrai iezaiozue nire ereduari,
nik Kristorenari jarraitzen diodan bezala. 

Ebanjelioa: Mc 1, 40-45: Legenarra kendu zitzaion 
eta garbi geratu zen.

HOMILIARAKO IRADOKIZUNAK
s “Legenardun bat da: lohia da, bakarrik biziko da eta 

bere egoitza izango du kanpamentutik” kanpo 
(13 Lv-a, 44.46)

Legenarraren gaixotasuna kutsakortzat hartzen zen eta
bekatuagatiko zigorra, komunitatetik kanpo uzten zuena
eta kanpamentutik kanpo kokatzen zuena. “Berrogeita
Hamar urte Giza Eskubideetako Adierazpen
Unibertsalaren hotsandiko aldarrikatzearen ondoren,
oraindik pertsona asko menderatuta aurkitzen dira
ustiapen-era apalgarrienetara eta manipulaziora,
boteretsuenetako esklabo egiten dutena, ideologietako,
botere ekonomikoko, sistema politiko zapaltzaileko,
teknologia zientifikoko edo komunikabideen inbasio
sozialekoak” (S. Juan Pablo II, Eclessia ez Asia, 33)

s “Errukituta, eskua hedatu zuen eta esanez ukitu zuen: 
Nahi dut, garbi gera zaitez” (Mc 1, 41)

Gizakiaren duintasun handia aitortuz, Jesukristo ez dago
axolagabe, baizik errukituta sendatzen du, salbazioaren
poztasuna posible eginez. “Gaur, lurra
jaraunspen komuna dela, zeinen fruitu guztiak on egin
behar dituzten, bereziki fededunak eta ez fededunak
ados gaude. Fededunentzat, hau Sortzailearenganako
fideltasunaren kontu bihurtzen da, Jainkoak mundua
guztiontzat sortu zuelako” (93 Francisco-a, Laudato Si) 

s “Ahalegintzen naiz, nire berezko abantaila ez, 
baizik eta gehiengoenenak bilatuz, guztiak pozten 
salbatzeko” (1 Cor 10, 33)

San Pablo apostoluak gizon guztien anai-arrebak izateko
kokatzen gaitu eta, beraz, eskandalua horrela saihestuz,
gainerakoen zoria ez ahazteko ziurtasunean. Manos
Unidas-en aurtengo lemak, “GARRANTZIA DUENA
PARTEKATU” kontziente egiten gaitu gure zoriona eta
salbazioa era egoista edo indibidualistan ez dela inoiz
izango, baizik eta garena eta duguna gainerakoekin
PARTEKATUZ.
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2018ko otsailaren 11n, Manos Unidas-en 59 Kanpaina, 
otoitz-formularioarekiko eukaristiaren ospakizuna proposatzen 
dugu behar desberdinetan 40 zb, karitatea eskatzeko eta VI. 
Domingo del Tiempo Ordinario-ko, B zikloko, berezko irakurgaiak.



FIDELEN OTOITZA
Jainkoaren Hitza entzun ondoren, 
eta eukaristiaren oturuntzan parte hartu 
baino lehen, gure eskaerak zuzen ditzagun Jaunari, 
bere karitate-Espiritua isur dezala gure gainean 
eta gizon guztien eta emakumeen gainean hari eskatuz.

l Elizak, otzan Maisuaren irakaskuntzara, 
Jesusen agindu berria bizi dezala fideltasunean: 
“Nik maite izan zaituztedan bezala, maite bezate elkar”.
Entzun arren Jauna.

l Beti babesten dituzten lege sozialak bultza ditzatela,
justiziarekin eta leialtasunarekin, pertsona ororen
eskubideekin, herri guztien gobernuengatik. 
Entzun arren Jauna.

l Behartsuak, apalak, baztertuek, “legenar” berriak
gure gizartean sufritzen dituztenek, Elizaren
lehentasunezko arreta jaso dezaten 
behartsuenetarako bere zerbitzuan. 
Entzun arren Jauna.

l Manos Unidas-en misioa posible egiten duten
guztiengatik, Kristoren karitateak haietan distira egin
dezala eta humanitate guztira heda dadila. 
Entzun arren Jauna.

l Bizitzako ogi bera jaten dugun eta Kristoren 
dizipuluak deitzen garenok, bere irakaskuntzetara 
eta ereduetara fideltasuna froga dezagula 
gure lanez.
Entzun arren Jauna.

Jauna eta Gure Aita, sutu gure bihotzak zure
maitasunaren Espirituarekin, anai-arrebengan 
maite izan ahal zaitzagun, bihotz-zintzotasunarekiko. 
Jesukristogatik, gure Jaunagatik.

ESKAINTZA-AURKEZPENA
Ogiarekin, ardoarekin eta diru-eskearekin batera,
kanpainako kartela eta/edo finantzatuko den proiektua
aurkeztu daiteke.

Diru-eskea Manos Unidas-en Kanpainako kartelarekin
batera aurkezten dugu, behartsuenekin partekatzeko eta
egiazki inportatzen duena posible egiteko gure nahiaren
adierazpen bezala: Jainkoaren seme-alaben bizitza.

Jauna, ogi hau eta ardo hau, lurreko fruituak, aurkezten
ditugu betiko Bizitzako elikagai bihur daitezen eta
Ebanjelioaren poztasuna transmititzean konprometituta
irauteko gaitasuna eman diezaguten.

ESKAINTZEN GAINEKO OTOITZA
Jauna, gure dohainak santu egiten di zure 
ontasunagatik eta, sakrifizio espiritualaren eskaintza
onartzerakoan, eman iezaguzu gizon guztiei zure
maitasuna eramatea. Jesukristogatik, gure Jaunagatik.

JAUNARTZEAREN ONDORENGO OTOITZA
Jauna, zeruko ogi bakarraz 
ase dituzunak Espiritu Santuaren 
graziaz guztiak bete ditzazula eskatzen dizugu, 
eta eskuzabalki indar ditzazun 
karitate perfektuko gozotasunarekin. 
Jesukristogatik, gure Jaunagatik.

7Kristau-Heziketa material gehiago: 
manosunidas.org/manoscreyentes

Borondatezko Barauko Eguna:
2018ko otsailaren 9, ostirala

Manos Unidas-en Nazio-Jardunaldia:
2018ko otsailaren 9, igandea

GARRANTZIA
DUENA PARTEKATU


