PETA VAZMENA NEDJELJA

1. ČITANJE:

Dj 9, 26-31

Čitanje Djela apostolskih
U one dane:
Kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se
svi bojahu: nisu vjerovali da je učenik.
Tada ga Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi kako je
Savao na putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku
smjelo propovijedao u ime Isusovo.
Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smjelo propovijedao
u ime Gospodnje. Govorio je i raspravljao sa Židovima grčkog jezika pa i
oni snovahu pogubiti ga.
Saznala to braća pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarz.
Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i
napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Duha Svetoga.
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 22, 26b-28. 30
Ti si, Gospodine, hvala moja posred zbora velikoga!
*****
Pred štovateljima ću tvojim izvršiti zavjete svoje.
Siromasi će jesti i nasititi se,
hvalit će Gospodina koji ga traže:
nek živi srce vaše dovijeka!
*****
Spomenut će se i Gospodinu vratiti
svi krajevi zemlje;
pred njim će nice pasti
sve obitelji pogana.
Njemu će se jedinom klanjati svi velikani zemlje,
pred njim se sagnuti svi što u prah silaze.
*****
I moja će duša za njega živjeti,
njemu će služiti potomstvo moje.
O Gospodinu će se pripovijedati sljedećem koljenu,
o njegovoj pravdi naviještati narodu budućem:
„Ovo učini Gospodin!“
*****
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2. ČITANJE:

1 Iv 3, 18-24

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo
znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono
bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve. Ljubljeni,
ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo,
primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu
drago.
I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u Ime Sina njegova Isusa Krista
i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva
zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da
on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:

Iv 15, 4a. 5b

Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin:
tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.
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MOLITVA VJERNIKA
Ostanimo u Bogu, našemu Ocu i Ocu svih ljudi, moleći ga za milost da
uvijek ostanemo u njegovoj ljubavi. Recimo zajedno:
Usliši nas, sveti Oče!
1. Za Crkvu koju si pozvao na svjedočanstvo svetosti: da uvijek
djelima potvrđuje ono što riječima naviješta, molimo te.
2. Za poglavare državâ, narodâ i plemenâ: da bolju budućnost grade
u miru i pravdi, molimo te.
3. Za ljude cijeloga svijeta: da ih privedeš svjetlu istine i očituješ im
svoje milosrdno lice, molimo te.
4. Za roditelje i odgojitelje: da ih obdariš darom mudrosti i
strpljivosti, molimo te.
5. Za ovu tvoju obitelj: da ostane vjerna svome Učitelju te donosi
mnogo plodova ljubavi, molimo te.
6. Za sve koji su preminuli nadajući se vječnom životu: da ih opereš
od svake ljage grijeha i primiš u društvo svojih svetih, molimo te.
Bože, nebeski Oče, primi molitve koje ti prinosimo po tvome Sinu. Očisti
nas od svega onoga što je nedostojno života tvoje djece i ne dopusti da se
odijelimo od našega Učitelja, Isusa Krista, koji s tobom i Duhom Svetim,
živi i vlada po sve vijeke vjekova.

