BOŽIĆ
Danja misa

1. ČITANJE:

Iz 52, 7-10

Čitanje Knjige proroka Izaije
Kako su ljupke po gorama
noge glasonoše radosti koji oglašava mir,
oglašuje sreću, navješćuje spasenje
govoreći Sionu: „Bog tvoj kraljuje!“
Čuj, glas ti podižu stražari,
zajedno se raduju
jer na svoje oči gledaju
gdje se na Sion vraća Gospodin.
Kličite, zajedno se radujte,
razvaline jeruzalemske,
jer Gospodin je utješio narod svoj,
otkupio Jeruzalem.
Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu
pred očima svih naroda,
da svi krajevi zemlje vide
spasenje Boga našega.
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 98, 1-6
Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega!
*****
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.
*****
Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.
*****
Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!
*****
Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!
*****
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2. ČITANJE:

Heb 1, 1-6

Početak Poslanice Hebrejima
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom
svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj slave i otisak bića
njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna
Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđelâ koliko je
uzvišenije nego oni baštinio ime.
Ta kome od anđelâ ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću
njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi Prvorođenca u
svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.
Riječ Gospodnja.

ALELUJA:
Dan nam sveti osvanu:
Dođite, narodi, poklonite se Gospodinu,
jer danas siđe na zemlju svjetlost velika
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MOLITVA VJERNIKA
Uputimo svoje prošnje nebeskome Ocu koji nam se radi svoje velike
ljubavi smilovao i po svome Sinu učinio nas dionicima svoga božanstva.
Molimo ga zajedno i recimo:
Gospodine, usliši nas!
1. Za tvoju svetu Crkvu: da radost spasenja koju je od tebe primila
velikodušno dijeli svakome čovjeku, molimo te.
2. Za sve kršćane: da i u današnjem svijetu svojim životom hrabro
svjedoče utjelovljenje tvoje vječne Riječi, molimo te.
3. Za upravitelje narodâ i država: da po tvome nadahnuću idu putem
izgradnje svijeta mira i solidarnosti, molimo te.
4. Za obitelji cijeloga svijeta: da se tvojom snagom odupiru silama
koje ugrožavaju život zajedništva i međusobnoga predanja,
molimo te.
5. Za nas okupljene oko stola tvoje riječi i Kristova Tijela: da tvojim
Duhom podržavani iskazujemo ljubav i blizinu žalosnima,
osamljenima, bolesnima i nevoljnima, molimo te.
6. Za našu pokojnu braću i sestre: da po tvome milosrđu zadobiju
mjesto u vječnoj radosti, molimo te.

Primi, nebeski Oče, naše molitve koje ti upućujemo o slavlju rođendana
tvoga Sina. Dok ga s radošću prepoznajemo kao Otkupitelja, učini da se
po Duhu Svetom on rodi u našim srcima i po nama postane Spasiteljem
svih ljudi, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

