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EUKARISTIA
Mezaren krisia da, segur aski, gaur egungo kristautasunean bizitzen 
ari garen krisiaren ikurrik adierazgarriena. Gero eta begi-bistagokoa 
da: eukaristiaren errituala leial betetzea, mendetan barna eratua izan 
den bezala, ez da aski Kristorekiko bizi-harremana elikatzeko, gaur 
egungo Elizak behar duen moduan.
 
Hainbat kristauk igandeko meza alde batera uztea, gazteen absentzia 
orokortua, ospakizuna ulertzeko eta dastatzeko gai ez direlako, 
leialtasun eredugarriz mezara joaten jarraitzen dituztenen kexuak eta 
eskakizunak: hori guztia ari zaigu oihu egiten, esanez Elizak bere 
elkarteen erdian sakramentu-esperientzia biziagoa eta sentituagoa behar duela.
 
Halere, ematen du inor ez dela sentitzen gertatzen ari denaren 
erantzule. Inertziaren, koldarkeriaren edo alferkeriaren biktima gara. 
Halako batean, agian ez hain berandu, Eliza ahulago eta pobreago baina 
eraberritzeko gaiago izango den batek ekingo dio eukaristiaren errituala
 eraldatzeari, eta hierarkiak baitaratuko du bere apostolutar 
erantzukizuna erabakiak hartzeko, gaur egun planteatzera ere ausartzen 
ez garen erabakiak bestalde.
 
Bitartean ezin geldi gintezke besoak tolesturik. Egunen batean 
Jaunaren Afariaren berrikuntza liturgikoa gertatu bada, 
kristau-elkarteetan beste giro bat sortu beharrean gara. Askoz ere era 
biziagoan sentitu beharko genuke Jesusen oroitzapena egiteko premia; 
baita oroitzapen hori geure esperientzia erlijiosoa sakon eraldatzeko 
oinarri bihurtzea ere.
 
Azken Afaria Jesusen keinu pribilegiatua da. Hartan, heriotza hurbil 
sumaturik, bere bizitza osoa zer izan den eta gurutzean hiltzea zer 
izango den laburbildu nahi izan du. Afari hartan bildu eta jarri zuen 
agerian bere existentzia guztiaren eduki salbatzailea: Aitari dion 
maitasuna eta gizakiari dion errukia, azkeneraino eramana.
 
Horregatik da hain garrantzizkoa eukaristia bizi-bizi ospatzea. 
Hartan Jesus gure artean izatea gertaberritzen dugu. Jesusek, Aitaren 
egitasmoari bete-betean eta leialtasun biziz atxikirik, bere bizitzaren 
azkenean bizi izan zuena berregitea dugu esperientziarik 
pribilegiatuena; horren premia dugu Jesusi jarraitzea eta Erreinuari 
bideak irekitzeko gure lana elikatzeko.
 
Barruagotik hartu behar dugu Jesusen agindu hau: «Egizue hau nire 
oroigarri». Zailtasun, oztopo eta egoskortasunen artean, gogor jokatu 
beharra dugu ahaztearen aurka. Egiatasun eta zinezkotasun handiagoz egin
 behar dugu Jesusen oroitzapena. Eukaristia ospatzea biziberritu eta eraberritu
beharra dugu.
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SAN PAULO APOSTOLUAK KORINTIARREI (1 kO 11, 23-26)
 

Jaunarengandik hartu nuen nik, neure aldetik zuei eskualdatu
dizuedan hau: Jesus Jaunak, saldu zuten gauean, ogia hartu
zuela eta, esker oneko otoitza egin ondoren, zatitu  eta esan

zuela: «Hau nire gorputza da, zuentzat ematen dena. Egizue hau
nire oroigarri».

 Berdin egin zuen koparekin afal ondoan, esanez: «Kopa hau
itun berria  da, Jainkoak nire odolaz ezarria ; egizue hau, edaten

duzuen bakoitzean, nire oroigarri».
 Beraz, ogi honetatik jaten eta kopa honetatik edaten duzuen

bakoitzean, Jaunaren heriotza iragartzen duzue, bera etorri arte.

EUKARISTIA
KRISTAUAK EUKARISTIAREN INGURUAN BILTZEN
GARA, IGANDERO. ELKARTE BEZALA ELKARREKIN

BIZITZEKO UNEA. ELKARREKIN AZKEN AFARIA
OSPATZEKO UNEA
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PARROKIA SARE SOZIALETAN

ZEIN MEZARA JOAN NAIZ? .............................................................
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ZERGAITIK ZATOZ MEZETARA?
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 3 MAILAKO FAMILIEN ARTEAN, AZKOITIKO HERRIAN, IGANDE
BATEAN OSPATZEN DIREN MEZEN RADIOGRAFIA BAT EGINGO

DUGU. GUZTION ARTEAN HERRIAN, IGANDEAN, DAUDEN MEZAK
BANATU ETA BAKOITZAK BERA JOAN DEN MEZAKO DATUAK

HARTUKO DITU ETA KANTZELEKO ORDUETAKO BATEAN DATUAK
ELKARTUKO DITUGU.

 (WHATSAPP BIDEZ ESANGO DA)

ELIZA


