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Fratelli Tu5.
Wie zijn mijn zusters en broeders?

Welkom
Mededelingen
Ontsteken van de lichten
Opening
Wij maken het kruisteken als symbool van verbondenheid
Openingsgebed: (Wij bidden samen)
Heer en Vader van de mensheid.
Gij die alle mensen met dezelfde waardigheid hebt geschapen,
stort in onze harten een geest van broederlijkheid.
Inspireer ons met de droom van een nieuwe ontmoePng, van dialoog, gerechPgheid en vrede.
SPmuleer ons om gezondere samenlevingen en een waardiger wereld te creëren,
zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlog.
Geef dat ons hart zich opent
voor alle volken en naPes van de aarde,
om de goedheid en schoonheid te herkennen
die gij in ieder van hen hebt gezaaid,
om banden te smeden van eenheid, van gemeenschappelijke projecten, van gedeelde hoop.
Amen.

(Gebed tot de Schepper. Uit Fratelli tu4)

Lied Herschep ons hart https://youtu.be/vRHDw-TfCDk
1ste
Lezing: Lucas 10: vers 25-38
Een Schri[geleerde vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste. Jezus antwoordde als volgt. Een man reisde van
Jerusalem naar Jericho en werd door rovers overvallen. Ze schudden hem uit, sloegen op hem los en lieten
hem half dood liggen. Bij toeval reisde er langs die weg een priester naar Jericho, maar toen hij de man zag
liggen, ging hij met een boog om hem heen. Hetzelfde deed een Leviet die daar langs kwam. Een
Samaritaan, eveneens op reis, kwam daar ook langs. Toen hij de man zag liggen was hij met hem begaan. Hij
ging naar hem toe, maakte zijn wonden schoon en verbond ze. Toen ze_e hij hem op zijn eigen ezel en
bracht hem naar een herberg waar hij hem verzorgde.
De volgende dag man hij twee zilverlingen en gaf die aan de herbergier: Zorg goed voor hem, en moet u nog
kosten moeten maken, dan zal ik u die betalen als ik terugkom. En Jezus besloot: Wat denkt wie van de drie
is de naaste geweest van de man die in de handen van de rovers was gevallen?” “Dat was hij die zich het lot
van de man aantrok” antwoordde de Schri[geleerde. “Ga dan en doe als hij” Zei Jezus tegen hem.

consequent is in wat hij denkt, stevig vasthoudt aan waarden en overtuigingen en een denken
ontwikkelt, dan zal dit op een of andere manier de samenleving ten goede komen, maar dit
gebeurd alleen daadwerkelijk in de mate waarin die ontwikkeling plaatsvindt in dialoog en
openheid voor anderen. Immers, “in een ware geest van dialoog wordt het vermogen gevoed om
de betekenis te begrijpen van wat de ander zegt en doet, ook als men het niet kan aannemen als
eigen overtuiging. Zo wordt het mogelijk eerlijk te zijn, niet datgene te verbergen waarin wij
geloven, zonder op te houden de dialoog aan te gaan, contactpunten te zoeken en vooral samen te
werken en ons in te ze_en.
Samen bouwen. (uit Fratelli tu4)

Moment van sFlte
Overweging.
Moment van sFlte
Klaarmaken van de tafel

Tafelgebed (wij bidden samen)
Goede God, Schepper, Vader, Moeder, Eeuwige,
Hoe zal ik je noemen? Uw mysterie gaat ons verstand te boven.
En toch vertrouwen wij op Uw genade,
ons gegeven door Uw zoon, onze broeder Jezus van Nazareth, die ons leerde
U en Uw schepping te eren en onze naaste lief te hebben
als onze broeder en zuster.
Daarom breken en delen wij nu het brood, zoals Hij het hee[ voorgedaan
tot zijn herinnering en in verbondenheid met alle mensen van goede wil.
Moge de droom van paus Franciscus werkelijk worden
en zusterschap, broederschap en vrede brengen. Amen.
Delen
Moment van sFlte

Voorbeden: Waar vriendschap is en liefde daar is God.
Lied. Onze Vader in het Armeens. h_ps://youtu.be/FM4whCbfGQw
Collecte: Voedselbank, IBAN NL09 RABO 0116520949 t.n.v. SPchPng Voedselbank Limburg-Noord.
Zegebede (wij bidden samen)

