23. NEDJELJA KROZ GODINU

1. ČITANJE:

Iz 35, 4-7a

Čitanje Knjige proroka Izaije
Recite preplašenim srcima: „Budite jaki,
ne bojte se! Evo Boga vašega,
odmazda dolazi, Božja naplata,
on sam hita da vas spasi!“
Sljepačke će oči tad progledati,
uši se gluhih otvoriti,
tad će hromi skakati ko jelen,
njemákov će jezik klicati.
Jer će u pustinji provreti vode
i u stepi potoci,
sažgana će zemlja postat jezero,
a tlo žedno izvori.
Riječ Gospodnja.
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 146, 6c-10
Hvali, dušo moja, Gospodina!
*****
On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
*****
Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
*****
Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
*****
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2. ČITANJE:

Jak 2, 1-5

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Braćo moja! Vjeru Gospodina našega Isusa Krista slavnoga ne miješajte s
pristranošću! Dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenjem, u
sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći i vi se zagledate u onoga
što nosi sjajnu odjeću te reknete: „Ti lijepo ovdje sjedni!“, a siromahu
reknete: „Ti stani - ili sjedni - ondje, podno podnožja moga!“, niste li u
sebi pristrano sudili te postali suci što naopako sude?
Čujte, braćo moja ljubljena: nije li Bog one koji su svijetu siromašni
izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga je obećao
onima koji ga ljube?
Riječ Gospodnja.

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:
Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu
i liječio svaku nemoć u narodu.

Mt 4, 23

23. NEDJELJA KROZ GODINU

MOLITVA VJERNIKA
Uputimo svoje prošnje Bogu moleći ga da nama očituje svoju moć te nas
preobrazi na sliku svoga Sina. Recimo zajedno:
Po svome Sinu, usliši nas Oče!
1. Za Crkvu predvođenu pastirima: da bude vjerna tvome poslanju
naviještanja spasenja svim ljudima, molimo te.
2. Za upravitelje narodâ i država: da se časno zalažu za izgradnju
boljega i pravednijega svijeta , molimo te.
3. Za ljude s posebnim potrebama: da im po prihvaćanju i služenju
bližnjih bude iskazivana ljubav i dostojanstvo koje si ti darovao
svakome čovjeku, molimo te.
4. Za ovu zajednicu koja slavi euharistijsku gozbu ljubavi: da
evanđelje tvoga Sina navješćuje svjedočanstvom života, molimo te.
5. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih po Kristovoj otkupiteljskoj
žrtvi očistiš od svakoga zla i grijeha te ih uvedeš u svoje
kraljevstvo, molimo te.
Bože, ti si nam u svome Sinu iskazao milosrdnu ljubav i u njemu nas
divno obnovio na novo zajedništvo života. Ne prestani nas, molimo te,
potpomagati snagom svoga Duha da svojim riječima i djelima donosimo
tvoje spasenje svim ljudima; po Kristu, Gospodinu našemu.

