MISNI OBRAZAC
Sv. Faustina Kowalska, djevica
5. listopada
Ulazna pjesma (Ps 89, 2)
O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
Kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati.
Zborna
Svemogući, Vječni Bože,
ti si izabrao svetu Faustinu da naviješta
neizmjerna bogatstva tvoga milosrđa.
Učini da se po njezinu primjeru
pouzdajemo u tvoje milosrđe*
i ustrajno vršimo djela kršćanske ljubavi.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu Tvome Sinu,
koji s Tobom živi i kraljuje
u jedinstvu Duha Svetoga
Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
Darovna
Bože, naš Oče, primi darove, koje s radošću prinosimo;
učini da zajedno s Kristom budemo žrtva zadovoljštine za
grijehe naše i grijehe cijeloga svijeta.
Po Kristu Gospodinu našemu.
Popričesna
Bože, bogat milosrđem,
Neka Presveti Sakrament obnovi našu dušu i tijelo,
da po primjeru sv. Faustine,*
nosimo cijelom svijetu nadu tvoga milosrđa.
Po Kristu Gospodinu našemu.

ČITANJA ZA SLUŽBU RIJEČI
1. ČITANJE IZ STAROGA ZAVJETA
Hoš 2 , 16-21
Čitanje knjige proroka Hošee
Stoga ću je, evo, primamiti,
odvesti je u pustinju i njenu progovorit' srcu.
I vratit ću joj ondje njene vinograde, i od Doline ću akorske učiniti vrata nade.
Ondje će mi odgovarat' ona kao u dane svoje mladosti, kao u vrijeme kada je
izišla iz Egipta.
U onaj dan - riječ je Gospodnja - ti ćeš me zvati: 'Mužu moj', a nećeš me više
zvati: 'Moj Baale.'
Uklonit ću joj iz usta imena baalska i neće im više ime spominjati.
U onaj dan, učinit ću za njih savez sa životinjama u polju,
sa pticama nebeskim i gmazovima zemskim;
luk, mač i boj istrijebit ću iz zemlje da mirno u njoj počiva.
Zaručit ću te sebi dovijeka;
zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi;
zaručit ću te sebi u vjernosti
i ti ćeš spoznati Gospodina.
Riječ Gospodnja

PRIPJEVNI PSALAM: Ps 117, 2-4. 13-15. 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.
Gospodnja se proslavi desnica,
Gospodnja me uzdignu desnica.
Ne, umrijeti neću nego živjeti,
I kazivat ću djela Gospodnja.
Ovo je dan što ga učini Gospodin
Kličimo i radujmo se njemu.
Gospodnje je to djelo,
Kakvo čudo u očima našim.

2. ČITANJE IZ NOVOGA ZAVJETA
(Ef 3, 8-12. 14-19)
Čitanje poslanice sv. Pavla apostola Efežanima
Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti
blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova i osvijetliti rasporedbu
otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, da sada - po Crkvi Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost
Božja zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup. Zato
prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na
zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u
snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u
ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je
Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu
da se ispunite do sve Punine Božje.
Riječ Gospodnja
ALELUJA I REDAK PRIJE EVANĐELJA
Aleluja… Tražite najprije Božje Kraljevstvo i pravdu njegovu,
i sve drugo bit će vam nadodano… Aleluja…
EVANĐELJE
Mt 11, 25-30
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo
sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo.
Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna
Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i
opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer
sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.
Riječ Gospodnja

