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Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu 5. rujna 2021.

ULAZNA PJESMA
Pravedan si, Gospodine, 
i pravi su sudovi tvoji: 
učini sluzi svom  
po svojoj dobroti.  
(Ps 119, 137.124)

ZBORNA MOLITVA
Bože, od tebe nam je 
spasenje i posinjenje. 
Pogledaj svoje sinove 
i kćeri koji u Kristu vjeruju. 
Udijeli im pravu slobodu 
i vječnu baštinu. 
Po Gospodinu.

DAROVNA MOLITVA
Bože, izvore pobožnosti 
i mira. Molimo te da ovom 
žrtvom tebe iskreno 
štujemo, a pričešću tvoga 
otajstva postignemo 
međusobnu vjernost 
i jedinstvo. Po Kristu.

PRIČESNA PJESMA
Kao što košuta žudi za 
izvor-vodom, tako duša 
moja čezne za tobom; 
žedna mi je duša Boga, 
Boga živoga.
(Ps 42, 2-3)

POPRIČESNA MOLITVA
Gospodine, svojom riječju 
i svojim djelom daješ nam 
hranu i život. Daj da 
rastemo u ljubavi po tim 
dragocjenim darovima te 
zaslužimo vječno zajed-
ništvo s tvojim Sinom, 
Isusom Kristom, koji živi i 
kraljuje u vijeke vjekova.

Prvo čitanje Iz 35, 4-7a
Uši će se gluhih otvoriti, njemákov će jezik klicati.
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.

Otpjevni psalam  Ps 146, 6c-10

Pripjev:  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.

Drugo čitanje Jak 2, 1-5
Nije li Bog izabrao siromahe baštinicima Kraljevstva?
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 siro-
mašni izabrao da budu bogataši u vjeri i baštinici Kraljevstva što ga 
je obećao onima koji ga ljube?

Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja Mt 4, 23
Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu  
i liječio svaku nemoć u narodu. 

Evanđelje Mk 7, 31-37
Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.
Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: 
Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Ga-

lilejskom moru, u krajeve dekapolske. 
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da 

stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne 
svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova 
jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effa-
ta!« – to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i 
razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno. 

A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No, što im je on 
više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mje-
re zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje 
čuti, nijemima govoriti!«

Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA
Oče sveti, tvoj je Sin ozdravio mnoge 
bolesne te im otvorio srce da prihvate i 
svjedoče tvoju Riječ. Potrebni ozdravljenja 
duše i tijela, kao i tvoje blizine i snage, 
utječemo ti se poniznim prošnjama:
Ozdravi nam dušu i tijelo, Gospodine!
1. Tvoja je Crkva potrebna velikih milosti 

kako bi ozdravila od mnogih rana 
koje su joj nanesene. Podari joj milost 
ozdravljenja i vodi je putem spasenja, 
molimo te. 

2. Tvoji su nam pastiri više nego ikad 
potrebni da nas upute u tvoju Istinu. 
Podari im zdrav razum i otvoreno srce 
kako bi istinski živjeli i naviještali tvoju 
Riječ u ovim izazovnim vremenima, 
molimo te.

3. Svijet je ranjen mnogim bolestima i 
teškim vremenskim nepogodama. Podari 
ljudima snage da u tom sveopćem 
metežu mogu čuti tvoju Riječ, molimo te. 

4. Mnogi ljudi ne gledaju na druge srcem 
već očima. Podari im nepristrano srce 
kako bi u drugima mogli vidjeti da su 
tvoja ljubljena djeca, molimo te. 

5. Tvoj je Sin ozdravljao bolesne, kako 
tjelesno, tako i duševno. Podari svima 
koji brinu o bolesnima da u liječenju tijela 
ne zaborave na lijek za dušu, molimo te.

Sveti Oče, zahvalni za dar tvoga Sina, 
iscjelitelja svih naših boli, uputili smo ti ove 
molitve u želji da svi narodi svijeta iznova 
upoznaju tvoju Ljubav i hrabro je životom 
i djelima svjedoče. Po Kristu, Gospodinu 
našemu.

PRIJEDLOZI ZA PJEVANJE
Ulazna: 201 O svjetlo duša, Isuse
 82 Pjevajte Gospodu
Otpjevni psalam: 125 Hvali dušo moja
Prinosna: 237	 Mir	svoj,	o	Bože
Pričesna:	 154	 Žeđa	duša	moja
 186 Sva ljubavi mi, Isuse
Završna: 766 Djevice nevina
 769 Svi u glas

Alexandre Bida,  
Isus ozdravlja gluhog mucavca, 
New York, 1874.


