LIST HRVATSKE KATOLIČKE MISIJE

DÜSSELDORF NEUSS LANGENFELD
Na nama se, dragi
hrvatski vjernici,
tijek povijesti zaustavio, da nam Brojač
vremena objavi: Već
40 ljeta na području
Nordrhein-Westfalena proživljavate
prolaznost života.
Ovo je, zato, prigoda
da se zaustavimo, da
se upitamo odakle
smo došli i zašto smo
ovdje, da promislimo
kuda ćemo dalje.
Ovo se, znamo, pitamo svaki dan.
U ova pitanja utkali
smo kršćansku nadu
vječnoga života,
pogotovo božićnu radost i uskrsnu nadu.
U prigodi proslave
40. obljetnice Hrvatske katoličke misije u
Dusseldorfu, Neussu
i Langenfeldu, dragi
vjernici, šaljem vam
božićnu čestitku: Na
dobro vam došlo
Porođenje Isusovo i
nova godina 2011.,
vaš župnik fra Josip.
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Prema kršćanskom vjerovanju, možemo reći da postoji više
Isusovih dolaska među nas, među vjernike.
Prvi se dogodio kada se radi nas i radi našega spasenja rodio
od Marije Djevice i postao čovjekom. Posljednji će se dogoditi
onoga dana kada će Isus opet doći u slavi svojoj.
Sada, kada se nalazimo između ova dva dolaska, iščekujemo
Isusov među-dolazak, dolazak između prvoga rođenja i
zadnjega otkrivenja, koji se događa u skrovitosti kršćanske
duše i katoličke Crkve, upravo u ovo vrijeme kada slavimo
božićne blagdane.
U ovom među-dolasku, sadašnjem i današnjem, dolazi za nas
osobno, dolazi k nama svojim vjernicima, i to svake godine
u božićnoj pjesmi, svake nedjelje u riječima Svetoga pisma,
svaki put kada se ispovijedimo i pokajemo, u dobrim željama
i našim čestitkama za sretnu novu godinu, preko zajedničke
molitve i misnoga obreda u crkvi; vidimo ga u slikovitim jaslicama; osjećamo ga preko svjetla božićne svijeće, u skrušenom
srcu; primamo ga u svetoj pričesti; susrećemo ga u sreći i
žalosti, u rađanju i u umiranju.
Možemo biti sretni kao vjernici, možemo biti ponosni kao
kršćani, koji slavimo božićne blagdane, jer nam Bog bliže nije
ni mogao doći nego u ljudskom liku, u osobi Isusovoj.
Dok u božićnom Djetetu promatramo Spasitelja, dozvolimo
da božićna radost uđe u dubinu kršćanske duše, neka zahvati vjerske osjećaje, neka zavlada ljudskim životom; rodimo
Božić u obitelji, unesimo božićnu radost u svakodnevicu.
Prihvatimo od Boga nebeske darove i duša će nam živjeti u
miru, bez straha od sutra i budućnosti.
Na prijelomu stare i nove godine, otpočinimo malo u Božiću,
u skrovitosti vjere, u crkvi, u pjesmi i molitvi. Jer nam je Božić
svjetlo istinsko, koje prosvijetljuje svakoga čovjeka.
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40. ljeta privremenosti na rijekama Zapada
Ovako je Ljetopisac prije 40. ljeta započeo povijest Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu: Na rijeka Zapada radismo i molismo; po zidovima privremenih boravišta nacionalne simbole povješasmo. Susjedi nam naši govorahu: Pjevajte nam pjesmu hrvatsku! Kako hrvatsku pjesmu da pjevamo, dok plodnu dolinu Lijepe naše snivamo.
Masovniji migracijski val iz Hrvatskih zemalja prema Zapadnoj Europi započeo je
1968. godine. Višak domaće radničke klase ubrzo je postala radnička klasa na privremenom radu u inozemstvu, nazivani različitim imenima: Hrvati izvan Domovine,
Hrvati u svijetu, hrvatska dijaspora, hrvatski iseljenici, gastarbeiteri, ausländeri, ausländischer Mitbürger, Katholik anderer Muttersprache.
Kada se mnoštvo hrvatskih radnika našlo u zapadnoeuropskim zemljama, u dogovoru između mjesne Crkve doseljenja i Vijeća Biskupske konferencije za hrvatsku migraciju, danas vijeće Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne
i Hercegovine za inozemnu pastvu, pri kojemu djeluje Ravnateljstvo dušobrižništva
za Hrvate u inozemstvu, osnivane su hrvatske katoličke misije.
Privredno čudo ubrzo je napunilo i pokrajinu Nordrhein-Westfalen u kojoj se našlo
preko trideset tisuća hrvatskih radnika. Oveće skupine smjestile su se u industrijska
središta kao što su Köln, Wuppertal, Leverkusen, Düsseldorf, Dortmund, Essen...
U sjevernoj Westfaliji najprije su osnovane dvije hrvatske katoličke misije 28. svibnja godine 1966. u Essenu i 3. srpnja godine 1966. u Kölnu. Od kölnske misije odvojile su se najprije dvije misije: 1. rujna godine 1970. misija u Düsseldorfu i godine
1974. misija u Bonnu. Od misije u Düsseldorfu odvojila se 22. kolovoza godine 1972.
misija u Wuppertalu, 14. rujna godine 1975. misija u Neussu, 11. studenoga godine
1978. misija u Mettmannu.; od misije u Mettmannu odvojila se 1. siječnja godine 1990.
misija u Leverkusenu. Sve misije, odijeljene od kölnske, povjerene su redovnicima
Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu.
Kao pastoralne suradnice u Misiji su djelovale Školske sestre franjevke Krista Kralja,
najprije splitske provincije Presvetoga Srca Isusova (od 1. rujna godine 1973. do 30.
rujna godine 1987.), a zatim mostarske provincije Svete Obitelji (od 1. rujna godine
1982. do 30. rujna godine 2010.).
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I prije osnivanja misije u Düsseldorfu, ovo je područje pastorizirao fra Krsto Šušnjara
iz Kölna i povremeno slavio misu u kripti sluge Božjega brata Firmina u franjevačkom
samostanu u Immermannstr. 40.
Nakon što je Ordinarijat kölnske nadbiskupije osnovao Hrvatsku katoličku misiju u
Düsseldorfu, 1. rujna godine 1970., za prvoga misionara imenovan je fra Rafael Begić,
koji se najprije nastanio u Neussu, u Graf-Landsbergerstr. 3, a zatim se preselio u
Düsseldorf u Friedrich-Ebert-Str. 29, a od kolovoza godine 1972. u župni stan u VanDouven-Str. 8, u blizini crkve sv. Apolinara. U početku je misno slavlje održavao u
Düsseldorfu, u franjevačkoj samostanskoj crkvi u Immermannstr. 20, a od 25. veljače
godine 1973. u župnoj crkvi sv. Apolinara na Lessingplatzu.
Prema dopisu od 27. lipnja godine 1972., koji je potpisao kölnski nadbiskup magr.
Joseph kard. Höffner, Hrvatska katolička misija u Düsseldorfu dobila je status samostalne župe - missio cum cura animarum für kroatisch sprechende Katholiken. Tada je
misija obuhvaćala gradove: Düsseldorf, Wuppertal, Neuss, Leverkusen i Mettmann.
Nakon dvije godine pastoralnoga djelovanja fra Rafaela je 1. kolovoza godine 1972.
zamijenio fra Josip Čugura. Od 1. veljače godine 1973. u misiji djeluju kao pastoralne
suradnice (ss. Otilija Karaula i Eleonora Ćaleta), Školske sestre franjevke Krista Kralja
splitske provincije Presvetoga Srca Isusova. Nakon tri godine, fra Josipa Čuguru zamijenio je, od 1. rujna godine 1975., fra Ivon Menđušić i fra Josip Lucić.
U ovo vrijeme, 14. rujna godine 1975., osnovana je nova misija na području Neussa. Prvim župnikom imenovan je fra Danijel Milas. Zatim je, 27. lipnja godine 1978., osnovana nova misija na području Mettmanna i Leverkusena, a za novoga župnika imenovan
je fra Josip Lucić. U međuvremenu nastala je smjena i pastoralnih suradnica: umjesto
ss. Eleonore i Otilije dužnost su preuzele njihove susestre Andrijana Marušić i Anđela
Milas, do 30. rujna godine 1987. kada sestre napuštaju misiju.
Ubrzo su se, u službi, zamijenili fra Ivon i fra Josip. Fra Ivon je preuzeo misiju Mettmann, a fra Josip, s pomoćnikom fra Mladenom Šimundićem, preuzeo je misiju Düsseldorf. Fra Josip je, za pastoralne potrebe, pokrenuo župni list pod nazivom Život.
Prema Ljetopisu, 1. studenoga godine 1980., na svetkovinu Svih Svetih, župno osoblje
sa suradnicima proslavilo je 10. obljetnicu Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu.
Misu zahvalnicu predvodio je pomoćni zagrebački biskup msgr. Mio Škvorc, a propovijedao je pomoćni kölnski biskup msgr. Klaus Dick.
Od 1. studenoga 1981. misiju preuzimaju fra Nikola Ćurčija i fra Jozo Župić. Nakon
pet godina, u misiju dolaze nove pastoralne suradnice Školske sestre franjevke Krista
Kralja mostarske provincije Svete Obitelji: ss. Aleksija Krišto i Zdenka Ćavar, a nakon
njihove smjene ss. Gertruda Hrkać i Vladimira Vučić. Međutim, fra Josip Župić preuzima, 1. srpnja godine 1982., misiju Mettmann-Leverkusen i fra Nikola ostaje sam u
Düsseldorfu.
U prigodi 20. obljetnice Misije, fra Nikola je, sa suradnicima, priredio spomen-knjigu
(Nikola Ćurčija - Ante Branko Periša: Hrvatska katolička misija Düsseldorf, Split-Roma-Düsseldorf, 1990. u izdanju Zbornika Kačić, Niz Tragovi, br. 2, 143 str.). U prigodi
obljetnice, u nedjelju, 23. rujna godine 1990., za vrijeme podjele sakramenta krizme,
misu zahvalnicu predvodio je kölnski nadbiskup msgr. Joakim kardinal Meisner.
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Nakon deset godina, fra Nikolu je, 1. rujna godine 1991., u pastoralnoj službi zamijenio
fra Nediljko Brećić. U vrijeme političkih previranja i ratnih razaranja u domovini, fra
Nediljko se uključio u svekolikoj pomoći. Uz humanitarnu pomoć, fra Nediljko je organizirao u nekoliko navrata i glazbeni festival «Stepinčeva katedrala». Proslavio je 15.
obljetnicu Misije, godine 1995. i tiskao prigodnu monografiju. Fra Nediljko je proslavio
i 25. obljetnicu Misije, 15. listopada godine 1995., kada je misno slavlje predvodio je
pomoćni kölnski biskup Norbert Trelle.
U međuvremenu mijenjaju se pastoralne suradnice, tako da se s. Gertruda Hrkač, na
ljeto godine 1994., vraća u domovinu, a na njeno mjesto dolazi s. Anka Kvesić.
Fra Nediljka je na dužnosti, u novim pastoralnim okolnostim, 1. rujna godine 2000., zamijenio fra Branko Brnas. Nakon što se župnik Župe sv. Apolinara, vlč. Albert Belecke,
povukao u mirovinu, fra Branko se, u proljeće godine 2001. uselio u stan njemačkoga
župnika, na broj 6. Početkom rujnu godine 2001. s. Franku Bagarić zamjenjuje s. Majda Ravlić, a od rujna godine 2004. u Misiji djeluju s. Marija Martinović i s. Lucijana
Kraljević.
U nedjelju, 12. lipnja godine 2005. u crkvi sv. Apolinara, fra Branko je proslavio 35.
obljetnicu Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu. Misno slavlje predvodio je sarajevski nadbiskup msgr. Vinko kardinal Puljić.
Pastoralno osoblje prilagođuje se promjenama koje su nastale u mjesnoj Crkvi, prema
tzv. projektu Zukunft heute. Tako je, od rujna godine 2005., fra Branko, uz službu voditelja Misije u Düsseldorfu, imenovan i voditeljem Misije u Mettmannu, s naseljima
Ratingen, Mettmann, Erkrath, Haan, Langenfeld, Hilden. Zato se od tada misna slavlja
održavaju na tri mjesta: Düsseldorf, Neuss i Langenfeld. Fra Branko je, kao krunu pastoralnoga djelovanja, priredio monografiju u prigodi 35. obljetnice misije. Fra Branka
je, od 1. rujna godine 2006., u pastorlnoj dužnosti voditelja Misije zamijenio fra Josip
Kulović. Te godine, od 1. srpnja, odlukom Kölnske nadbskupije, Misija u Neussu (bez
Bergheima) pripojena je Misiji u Düsseldorfu.
Oblici pastorala i u današnjoj Misiji odvijaju se prema pastoralnim potrebama i prema
liturgijskom kalendaru Nakon spajanja misija, nedjeljno i blagdansko misno slavlje na
hrvatskom jeziku slavi se na tri mjesta: u Düsseldorfu u crkvi sv. Apolinara u 11 sati, u
Neussu u crkvi Velike Gospe u 13 sati i u Langenfeldu u crkvi Velike Gospe u 16 sati.
Uz redovito misno slavlje, župni vjeronauk sakramente prve pričesti i krizme, pastoralno osoblje priređuje i prigodna slavlja, kao što je Majčin dan, Nikolinje, Poklade, organizirano vodi na hodočašća, kao u Neviges, Kevelaer, Lurd, Svetu Zemlju, Rim, a sudjeluju i u međumisijskim skupovima, kao što je biblijska olimpijada i folklorne smotre.
Možda bi, nakon 40. ljeta, danas Ljetopisac zapisao ovako: Na rijekama Zapada radismo i molismo. Susjedi nam naši više ne govore: Pjevajte nam pjesmu hrvatsku! Jer,
danas možemo pjevati pjesmu hrvatsku u slobodi Lijepe naše!
Ili bi se, Ljetopisac u zanosu, iznenada zapitao: O Bože, što li se krije u imenu Hrvat?
Dah vječnosti? Ili krv nepresušna? Možda mišica neumorna? Je li kost neslomiva? Da
nije sjetni pogled zalaska sunca?
Uistinu, u svakom se hrvatskom oku krije sjetni pogled prema budućnosti. Jer, od sjete
Hrvat živi. A sjeta nikada ne umire.
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Voditelji Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu
fra Rafael Begić
od 1. rujna godine 1970. do 30. lipnja godine 1972.
fra Josip Čugura
od 1. kolovoza godine 1972., do 31. kolovoza godine 1975.
fra Petar Mandac
od 1. studenoga 1972., kratko vrijeme kao župni vikar
fra Ivon Menđušić
od 1. rujna godine 1975. do 31. kolovoza godine 1979.
fra Josip Lucić
od 1. rujna godine 1979. do 31. listopada godine 1981.
fra Mladen Šimundić od 1. rujna godine 1979. do godine 1981.
fra Nikola Ćurčija
od 1. studenoga godine 1981. do 31. kolovoza godine 1991.
fra Jozo Župić
od 1. studenoga godine 1981. do 30. rujna godine 1982.
fra Nediljko Brečić
od 1. rujna godine 1991. do 31. kolovoza godine 2000.
fra Branko Brnas
od 1. rujna godine 2000. do 31. kolovoza godine 2006.
i fra Josip Kulović
od 1. rujna godine 2006.
Voditelji Hrvatske katoličke misije u Neussu
fra Dane Milas
fra Tomislav Duka
fra Stjepan Maleš
fra Miroslav Modrić

od 14. rujna godine 1975. do 30. rujna godine 1979.
od 1. listopada godine 1979. do 30. rujna godine 1983.
od 1. listopada godine 1983. do 31. siječnja godine 1989.
od 1. veljače godine 1989. do 30. lipnja godine 2006.

Voditelji Hrvatske katoličke misije u Mettmannu
fra Josip Lucić
fra Ivon Menđušić
fra Josip Župić
fra Ivan Dotur
fra Dušan Džimbeg
fra Branko Brnas
fra Mijo Marić
fra Branko Brnas

od 21. lipnja godine 1978. do 31. kolovoza godine 1979.
od 1. rujna godine 1979. do 30. lipnja godine 1982.
od 1. srpnja godine 1982. do 31. kolovoza godine 1987.
od 1. rujna godine 1987. do 31. siječnja godine 1990.
od 1. veljače godine 1990. do 31. kolovoza godine 1993.
od 1. rujna godine 1993. do 31. kolovoza godine 2000.
od 1. rujna godine 2000. do 31. kolovoza godine 2005.
od 1. rujna godine 2005. do 30. lipnja godine 2006.

Pastoralne suradnice u hrvatskim katoličkim misijama
Düsseldorf

s. Otilija Karaula
s. Eleonora Ćaleta
s. Andrijana Marušić
s. Anđela Milas
s. Aleksija Krišto
s. Zdenka Čavar
s. Gertruda Hrkač
s. Vladimira Vučić

Neuss

gđa Lucija Zovko
s. Anka Kvesić
s. Nevenka Babić
s. Franka Bagarić
s. Stjepanka Saraf
s. Majda Ravlić
s. Lucijana Kraljević s. Ljiljana Kovač
s. Slavica Šimović
s. Marija Martinović
s. Ljiljana Ruža Kovač
s. Ana Marija Biško
s. Mira Majić
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Mettmann

gđa Danica Drakšić
gđa Janja Vujčić
s. Ljilja Kovač
s. Ana Marija Biško
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Došašće
Subota, 27. studenoga 2010:

Misno slavlje u predvečerje nedjelje slavimo s njemačkim
vjernicima u crkvi St. Andreas u Altstadtu u 18 sati.
Došašće ili advent
vrijeme je crkvene
liturgijske godine koje
traje četiri nedjelje prije
Božića, ove godine od
28. studenoga do 24.
prosinca.
Današnje došašće,
nakon Kristova odlaska
- Uzašašća, je vrijeme
iščekivanja ponovnog
dolaska Spasitelja na
kraju vremena.
Došašće se dogodilo
u vremenu. Bog je
odlučio uzeti čovjekovu
narav da bi čovjek mogao uspostaviti susret s
Bogom.
Obećani dolazak Boga
u liku čovjeka - došašće
ili adveniat - ispunilo se na Božić. Bog i
čovjek susreli su se u
Bogočovjeku - u osobi
Isusa kao Spasitelja, u
malom Bogu, Bogiću Božiću..
Ovo iščekivanja
Spasitelja, Isusovo
rođenje i otkupiteljsku
žrtvu na drvu križa,
Crkva je stavila u ciklus
liturgijske godine kao
neposrednu pripravu
prije Božića.
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Prva nedjelja došašća, 28. studenoga 2010:
Misno slavlje
Düsseldorf
Neuss
Langenfeld

u crkvi St. Apollinaris
u crkvi St. Marien
u crkvi Marienhimmelfahrt

u 11 sati
u 13 sati
u 16 sati

Druga nedjelja došašća, 5. prosinca 2010:
U prigodi 40. obljetnice Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu, slavimo misu zahvalnicu u crkvi St. Apollinaris
u 11 sati. Misno slavlje predvodi kölnski pomoćni biskup
msgr. Heiner Koch.

Treća nedjelja došašća, 12. prosinca 2010:
Materice - blagdan majčinstva, kršćanski Majčin dan. Ove
nedjelje je također i Dan kršćanske dobrotvornosti, kada
prikupljamo milodare za najpotrebnije.
Misno slavlje
Düsseldorf
u crkvi St. Apollinaris
u 11 sati
Neuss
u crkvi St. Marien
u 13 sati
Langenfeld
u crkvi Marienhimmelfahrt u 16 sati

Četvrta nedjelja došašća, 19. prosinca 2010:

Očići - blagdan očinstva, kršćanski Očev dan.
Misno slavlje
Düsseldorf
u crkvi St. Apollinaris
u 11 sati
Neuss
u crkvi St. Marien
u 13 sati
Langenfeld
u crkvi Marienhimmelfahrt u 16 sati

Ispovijed

U subotu, 18. prosinca 2010:
Neuss
Marienkirche
Düsseldorf
u crkvi St. Apollinaris
U utorak, 21. prosinca 2010:
Langenfeld
u crkvi Marienhimmelfahrt
U srijedu, 22. i u četvrtak 23. prosinca 2010:
Düsseldorf
u crkvi St. Apollinaris

u 14 sati
u 19,15 sati
u 18 sati
u 18,30 sati
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Božić
Petak, 24. prosinca 2010: Polnoćka
Misno slavlje
Neuss
Düsseldorf
Langenfeld
Da čovjek ne bi izgubio
nadu u dolazak Spasitelja svijeta, Bog je u
prolaznosti vremena
slao svoje glasnike
- proroke da upozoravaju čovjeka na skori
Otkupiteljev pojavak.
Kad se ispunilo vrijeme, Tvorac svijeta najavio je preko arkanđela
Gabrijela blagu vijest
- Blagovijest - da će
se po Duhu Svetom
utjeloviti Bog u liku
čovjeka.
Tako je Marija rodila
Isusa u Betlehemu i
nadjenula mu ime Isus.
Isusov rođendan,
rođenje malog Boga Bogića - Božića - postalo je slavlje kršćanske
zajednice jer je Bog
postao član ljudske
obitelji.
Čestitka za sretan
Božić izriče želju da se
u svakoj obitelji dogodi
novo rođenje Božjega
mira. Stoga, neka je
sretan Božić svim
kršćanima.

u crkvi St. Pius
u 21 sat
u crkvi St. Apollinaris
u 24 sata
u crkvi Marienhimmelfahrt u 24 sata

Subota, 25. prosinca 2010: Božić
Misno slavlje
Neuss
Düsseldorf
Langenfeld

u crkvi St. Marien
u 13 sati
u crkvi St. Apollinaris
u 16 sati
u crkvi Marienhimmelfahrt u 16 sati

Nedjelja, 26. prosinca 2010: Sveta Obitelj
Misno slavlje
Düsseldorf
Neuss
Langenfeld

u crkvi St. Apollinaris
u 11 sati
u crkvi St. Marien
u 13 sati
u crkvi Marienhimmelfahrt u 16 sati

Petak, 31. prosinca 2010: Stara godina
Misno slavlje
Düsseldorf

u crkvi St. Apollinaris

u 18,30 sati

Subota, 1. siječnja 2011: Nova godina
Misno slavlje
Düsseldorf

u crkvi St. Apollinaris

u 16 sati

Nedjelja, 2. siječnja 2011: Ime Isusovo
Misno slavlje
Düsseldorf

u crkvi St. Apollinaris

u 11 sati

Četvrtak, 6. siječnja 2011: Tri kralja
Misno slavlje
Düsseldorf

u crkvi St. Apollinaris

u 18,30 sati

Nedjelja, 9. siječnja 2011: Krštenje Isusovo
Misno slavlje
Düsseldorf
Neuss
Langenfeld

u crkvi St. Apollinaris
u 11 sati
u crkvi St. Marien
u 13 sati
u crkvi Marienhimmelfahrt u 16 sati
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40. ljeta Hrvatske katoličke misije
Dragi vjernici, kako smo najavili u župnim obavijestima, ove godine 2010., navršilo
se vrijeme od 40 ljeta da se zajedno, kao kršćani, okupljamo u hrvatskoj katoličkoj
misiji. Vrijeme je, mogli bismo reći, pokazalo svoje ćudi, i dobre i loše. Ali, još smo
tu. Nije nas pregazila prošlost, a ne će nas uništiti ni budućnost. U političkim, kulturnim i društvenim previranjima, koja su nas u posljednjim vremenima, nenadno,
zadesila, samo su nam pomogla da se pripremimo za našu budućnost. Po katoličkoj
nauci, uvjerili smo se, privremenost traje najduže. A dobri Bog, gospodar privremenosti, drži nas na okupu već 40 ljeta na prostranstvima Nordrhein-Westfalena. I
čuvat će nas i dalje.
Ovo je prigoda da se okupimo na zajednički vjerski susret. Da promislimo kako
ćemo dalje živjeti našu privremenost. Da zamolimo dobroga Boga, kao i do sada,
da nam pomogne. Ovo je prigoda da sebi, i kao ljudi i kao kršćani, postavimo mnogo pitanja. Na neka pitanja znat ćemo sami odgovor. Na neka pitanja moramo
zajednički odgovoarati. Tako ćemo tek donijeti pozitivni zaključak o našoj privremenoj budućnosti. I uključiti sebe u novu životnu stvarnost koja je pred nama.
Stoga smo, u prigodi 40 ljeta Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu, u sasvim
novim okolnostima, povezani s vjernicima Neussa i Langenfelda, odnosno sa svim
našim vjernicima koji su nam povjereni, odlučili proslaviti ovu značajnu obljetnicu
naše vjerničke prisutnosti na ovim prostranstvima.
Zato vas pozivamo, dragi vjernici, da u predvečerje druge nedjelje došašća, u subotu 4. prosinca godine 2010., u školskoj dvorani Graf-Recke u Düsseldorfu, u 18
sati, sudjelujemo u zajedničkom druženju. Upriličit ćemo kulturno-zabavni program u kojemu će sudjelovati naša djeca i mladi, zbor i folklor iz naše misije. Za
naše najmlađe vjernike sv. Nikola podjeljuje prigodne darove, a za odrasle vjernike
okrjepa i zabava uz nastup vokalno-instrumentalnoga sastava Dinamit.
Drugi dan, u nedjelju 5. prosinca godine 2010., slavimo misu zahvalnicu u crkvi St.
Apollinaris u 11 sati. Misno slavlje predvodi kölnski pomoćni biskup msgr. Heiner
Koch. Za vrijeme mise zahvalit ćemo dobrom Bogu na primljenim dobročinstvima i
preporučit se za drugi dio naše privremenosti “na rijekama Zapada”.
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