DRUGA VAZMENA NEDJELJA

1. ČITANJE:

Dj 4, 32-35

Čitanje Djela apostolskih
U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I
nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve
bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o
uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista, nitko
među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće,
prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A
dijelilo se svakomu koliko je trebao.
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 118, 2-4. 16ab-18. 22-24
Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
*****
Neka rekne dom Izraelov:
“Vječna je ljubav njegova!”
Neka rekne dom Aronov:
“Vječna je ljubav njegova!”
Svi koji se Gospodina boje, neka reknu:
“Vječna je ljubav njegova!”
*****
Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti,
i kazivati djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin,
ali me smrti ne preda.
*****
Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!
*****
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2. ČITANJE:

1 Iv 5, 1-6

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Ljubljeni:
Tko god vjeruje: „Isus je Krist“, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja,
ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga
ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi
njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga
rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.
Tȁ tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On,
Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I
Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:

Iv 20, 29

Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori Gospodin:
blaženi koji ne vidješe, a vjeruju.
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MOLITVA VJERNIKA
Braćo i sestre, na ovom svetom susretu s uskrslim Gospodinom
zamolimo njegova i našega nebeskog Oca za milost žive vjere. Molimo
ga govoreći:
Prosvijetli nas, Gospodine, Kristovim svjetlom!
1. Za tvoju svetu Crkvu: da ju ujediniš u nauku apostolskom,
lomljenju kruha i zajedničkoj molitvi, molimo te.
2. Za pastire Crkve: da ostanu vjerni poslanju tvoga Sina te uvijek
govore razumljivim i privlačnim jezikom evanđelja, molimo te.
3. Za sve kršćane: da se u vjernosti krsnom pozivu na svetost
svakodnevno suobličuju slici uskrsloga Krista Gospodina, molimo
te.
4. Za sve koji sumnjaju u tebe i tvoju dobrotu: da im iskažeš milosrđe
i zagrliš ih svojom svemoćnom ljubavlju, molimo te.
5. Za nas ovdje okupljene: da nam po sudjelovanju u Kristovu
vazmenom otajstvu obnoviš vjeru, učvrstiš nadu i usavršiš ljubav,
molimo te.
6. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih oslobodiš svake krivnje te ih
po svojoj dobroti pridružiš svetima, molimo te.
Svemogući, vječni Bože, ti si nam po svome Jedincu darovao spasenje i
posinjenje. Molimo te, pogledaj milostivo na svoje sinove i kćeri i udijeli
im snagu vjere da svakodnevno žive novi život koji si nam pripravio
uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji s tobom i
Duhom Svetim živi i vlada u sve vijeke vjekova.

