ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

1. ČITANJE:

Dj 10, 25-26. 34-35. 44-48

Čitanje Djela apostolskih
Kad je Petar ulazio, pohrli mu Kornelije u susret, padne mu k nogama i
pokloni se. Petar ga pridigne govoreći: „Ustani! I ja sam čovjek.“ Petar
tada prozbori i reče: „Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego - u
svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu.“
Dok je Petar još govorio, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besjedu.
A vjernici iz obrezanja koji dođoše zajedno s Petrom začudiše se što se i
na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima
i veličati Boga.
Tada Petar reče: „Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su
primili Duha Svetoga kao i mi?“ I zapovjedi da se krste u ime Isusa
Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 98, 1-4
Pred poganima objavi Gospodin spasenje svoje!
*****
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!
*****

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

2. ČITANJE:

1 Iv 4, 7-10

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od
Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je
ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga
jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne
da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svog kao
pomirnicu za grijehe naše.
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:

Iv 14, 23

Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin:
i Otac će mojljubiti njega i k njemu ćemo doći.
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MOLITVA VJERNIKA
Braćo i sestre, uputimo svoje zajedničke molitve svemogućemu Bogu,
koji nas je uzljubio u svome Sinu Isusu Kristu. Molimo ga govoreći:
Usliši, Gospodine, narod svoj!
1. Za Crkvu koju si sazdao iz mnogih naroda i plemena: da življenjem
evanđelja bude znak tvoje ljubavi za svakoga čovjeka, molimo te.
2. Za sve koji naviještaju tvoju riječ: da svojom milošću pratiš njihove
riječi i djela kako bi donijeli mnogostruki rod, molimo te.
3. Za ljude na vlasti kojima je povjerena briga za zajednički boljitak:
da promiču istinske vrijednosti koje će ljudima ulijevati novu nadu,
molimo te.
4. Za ovaj svijet koji si povjerio ljudskoj brizi: da znamo biti mudri
upravitelji dobara koja su nam povjerena, molimo te.
5. Za ovu zajednicu koju si ubrojio među svoje prijatelje: da joj
okupljanje u ovom domu bude uvijek novi poticaj za djelatnu
ljubav, molimo te.
6. Za sve koji su preminuli nadajući se vječnom životu: da ih
oslobodiš svake krivnje i otvoriš im vrata raja, molimo te.
Dobri naš Oče, primi naše molitve i prošnje koje ti prikazujemo po tvome
Sinu. Daj nam svoju milost da spoznamo ljubav kojom nas ljubiš i
pomozi nam da ti ostanemo vjerni ljubeći svakoga čovjeka; po Kristu,
Gospodinu našemu.

