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Blagoslov obitelji
je prilika za kratki
susret, upoznavanje i
zajedničku
obiteljsku
molitvu. Svaki dan
svećenik ima veliki broj
obitelji za blagoslov,
posebno u božićnom
vremenu
kada
bi
mnogi to željeli. Zbog
velikog broja obitelji,
rasprostranjenosti naše
misije i nemogućnosti
usklađivanja
termina
dogodi se da ne uspijem
pohoditi svaku obitelj.
Ove godine, kako je to
već običaj, s blagoslovom obitelji počinjemo
odmah po Božiću.
Za blagoslov obitelji
je potrebno pripremiti
svijeću i križ, pripremiti
blagoslovljenu vodu i
moliti sa svećenikom.

Dragi vjernici!
Božić je poseban i radostan dan kad se u božanskom naumu spasenja Bog spustio i pružio ruku palom čovjeku.
Po riječima svetog Pisma, Bog je stvorio čovjeka da bude sretan.
Stvorio ga je na svoju sliku i priliku. Čovjek je u svojoj slobodi,
koju mu je podario dobri Bog, pao i pogriješio, upravo prema
Njemu svome Stvoritelju.
Kao posljedica toga pada čovjek je umjesto radosti i sreće izabrao
žalost i nesreću. Prva posljedica tog čovjekovog pada očitovala
se u osobi bratoubojice Kajina koji ubija svoga rođenoga brata
Abela. Čovjeku više nije bilo povratka nazad, jer svojim slabim
snagama, počinjenim zločinom to sam nije sposoban učiniti. Nad
tim svojim najsavršenijim bićem dragi Bog je zaplakao ali ga nije
ostavio samog, kao što ni majka nikada ne može i neće napustiti
svoje izgubljeno, zalutalo i zločesto dijete.
Cijelu povijest spasenja Bog šalje određene ljude-proroke da
pomognu usmjeriti čovjeku njegov život prema povrijeđenom
Bogu. Dolazi Riječ utjelovljena na zemlju, pruža i čvrsto stiska
ruku palom čovjeku. Bog je ovim činom oprostio čovjeku za njegovu oholost i zloću.
Rodilo se to čudesno Dijete koje i nas ovih božićnih dana i blagdana poziva da i mi budemo poput mnogih proroka i božjih
suradnika koji će širiti mir, ljubav, dobrotu i vjeru da je Bog tu
uvijek s nama.
Brate i sestro, i ti i ja smo jedna karika u Božjoj povijesti spasenja.
I nas ovih božićnih dana Isus poziva, da kao što je Bog pružio
ruku i pomirio se s čovjekom i mi jedni drugima budemo braća
i sestre.
Pripravljajući se za blagdan pomirbe Boga s čovjekom, od srca
želimo svima mir u duši, radost u srcu, zadovoljstvo i božji blagoslov u vašem životu.
Fra Josip Kulović, župnik
Frano Milić, pastoralni suradnik
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Došašće
Subota, 26. studenoga 2011:

Misno slavlje u predvečerje nedjelje slavimo s njemačkim
vjernicima u crkvi St. Andreas u Altstadtu u 18 sati.

Prva nedjelja došašća, 27. studenoga 2011:
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, 4. prosinca 2011:
Misno slavlje
Düsseldorf

u crkvi St. Apollinaris

u 16 sati

Treća nedjelja došašća, 11. prosinca 2011:
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

Četvrta nedjelja došašća, 18. prosinca 2011:
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

Ispovijed

U subotu, 17. prosinca 2011:
Neuss
Marienkirche
Düsseldorf
u crkvi St. Apollinaris
U ponedjeljak, 19. prosinca 2011:
Langenfeld
u crkvi Marienhimmelfahrt
U srijedu, 21. i u četvrtak 22. prosinca 2011:
Düsseldorf
u crkvi St. Apollinaris

u 14 sati
u 19,15 sati
u 18 sati
u 18,30 sati

Sv. Nikola
Na
prvu
subotu
mjeseca prosinca, 3.
12. u 18 sati u školskoj
dvorani, Graf-ReckeStr.
170,
upriličit
ćemo proslavu svetog
Nikole Putnika.
Blagdan sv. Nikole,
prijatelja i dobrotvora
sirotinje i djece, neka
bude za nas povod
da se ispitamo kako
vršimo veliku Isusovu
zapovijed ljubavi!
Uz prigodni program
naše djece i mladih i
podjelu darova sve
skupa će zabaviti vokalno instrumentalni
sastav Synth band.
Djeca imaju slobodan ulaz a odrasli će
troškove organizacije
nadoknaditi u visini
10 Euro.
Spremne i spretne domaćice molimo da nas
i ovoga puta zaslade
domaćim kolačima.
‘‘Sveti Niko svijetom
šeta, traži djecu svoju,
jer za svako dobro dijete ima stvarcu koju.’’
Mira Preisler
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Božić
Ispovijed
Hvala dragom Bogu
što naš narod njeguje lijepu tradiciju i
poštuje crkvene zapovijedi da se barem
dva puta u godini,
o Božiću i o Uskrsu,
ispovijedi i pričesti.
Svaka je ispovijed
milosni susret s Bogom dobrote i ljubavi.
Bog nam po riječima
svećenika
u
ime
Crkve uvijek nanovo
poručuje: «Ne boj se, ti
si moj!
I ove godine božićnu
ispovijed organiziramo u točno određene
termine,
računajući
na sve vjernike koji
se žele i mogu ispovijediti. Na poseban
način molimo vjernike
da nam jave ako znaju
za kojeg bolesnika
kako bi i oni kroz svete sakramente i u svojoj bolesti bili dionici
božićne radosti.
Molimo sve vjernike
da se ispovijede u
navedenim
terminima jer za vrijeme
polnoćke nismo u
mogućnosti ispovijedati.

Subota, 24. prosinca 2011: Polnoćka
Misno slavlje
Neuss
Düsseldorf
Langenfeld

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

Nedjelja, 25. prosinca 2011: 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

Ponedjeljak, 26. prosinca 2011: Sv. Stjepan
Misno slavlje
Düsseldorf

u crkvi St. Apollinaris

u 11 sati

Subota, 31. prosinca 2011: Stara godina
Misno slavlje
Düsseldorf

u crkvi St. Apollinaris

u 18,30 sati

Nedjelja, 1. siječnja 2012: Nova godina
Misno slavlje
Düsseldorf

u crkvi St. Apollinaris

u 16 sati

Petak, 6. siječnja 2012: Bogojavljenje
Misno slavlje
Düsseldorf

u crkvi St. Apollinaris

u 18,30 sati

Nedjelja, 8. siječnja 2012: 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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Duhovna obnova
„Ta Bogu ništa nije nemoguće!“(Lk 1, 37)

Ususret Božiću!
Petak, 16. 12. 2011. godine:
1.Razmatranje prije klanjanja:
Čitanje, Iz 56, 1-3a.6-8, Razmatranje o molitvi, zapreke
molitve, malodušnosti u molitvi, vjera preduvjet svake
molitve, crkva–Dom molitve, volja Božja vrhunac molitve,
2.Euharistijsko klanjanje prije sv. mise:
Psalam, 67, 2-3.5.6-7, molitva riječima psalmiste, molimo
za smilovanje Božjeg lica, učinak moltive – ushit, mir i
blagoslov
3.Slavlje sv. mise:
Evanđelje, Iv 5, 33-36, vjerujući Isusovim djelima,
svjedočiti djelima za Isusa, kao što je Isus svjedočio djelima za svoga Oca
Subota, 17. 12. 2011. godine:
Priprava za sakramenat ispovijedi: „Ta Bogu ništa nije
nemoguće!“ (Lk 1, 37), svaki naš grijeh Otac je spreman
oprostiti, On je najradosniji kada nam prašta...
Nedjelja, 18. 12. 2011. godine:
Povjerovati u Božju svemogućnost, zadatak je svakoga
vjernika koji iskreno Boga traži, koji očekuje rođenje
Isusovo!
Držanje kako Bog nije Svemoguć danas, stvara glavni
problem: kako da mu se divim?, kako da ga ljubim?,
kako da mu priđem?, kako da mu vjerujem?
Duhovnu obnovu održat će vlč. Nikica Bošnjaković,
župnik u Šidu.

Misno slavlje
Düsseldorf
u crkvi St. Apollinaris
Apollinarisstr. 36
u 11 sati
Neuss
u crkvi St. Marien
Marienkirchplatz 30
u 13 sati
Langenfeld
u crkvi Marienhimmelfahrt Hardt 68
u 16 sati

Župni ured

Za sve vjerske obvijesti obratite se na:
Župni ured
Van-Douven-Str. 8
ili na tel/faks/e-mail
tel: (02 11) 78 41 21;
(02 11) 78 44 53
fax: (02 11) 88 92 74 2
e-mail:
hkmduesseldorf@gmail.
com
www.hkm-duesseldorf.de
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