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Bog ima vremena za nas!
Draga braćo i sestre!
Započinjemo danas, s prvom nedjeljom došašća,
novu liturgijsku godinu. Često kažemo da nam
"nedostaje vremena", jer je ritam svakodnevnog
života postao prebrz. I u tom smislu Crkva donosi "radosnu vijest": Bog nam daruje svoje vrijeme. Da, Bog nam daruje svoje vrijeme, jer je
ušao u povijest sa svojom riječju i sa svojim
djelima spasenja, kako bi je otvorio vječnosti, da
od nje načini povijest saveza. U tom vidu vrijeme je već u sebi znak temeljne Božje
ljubavi: dar što ga je čovjek, sposoban vrednovati ili, naprotiv, rasipati; prihvatiti ga
u njegovu punu značenju ili ga zanemariti tupom površnošću.
Tri su velika "stožera" vremena, koji odreĎuju ritam povijesti spasenja: na početku
je stvaranje, u središtu je utjelovljenje-otkupljenje, a na koncu je "parusia", konačni
dolazak koji podrazumijeva i sveopći sud. Ova tri momenta meĎutim ne smiju se
shvatiti jednostavno u kronološkom slijedu. Doista, stvaranje je u izvoru svega, ali
je i trajno te se ostvaruje kroz cijeli luk kozmičkoga nastajanja, sve do konca vremena. Tako je i s utjelovljenjem-otkupljenjem. Ako se dogodilo u odreĎenom
povijesnom trenutku, u vrijeme Isusova prolaska zemljom, ono ipak širi svoj učinak
na sve prethodno i potonje vrijeme. Pa i posljednji dolazak i konačni sud, ostvaruju
svoj utjecaj na ponašanje ljudi svakoga vremena.
Liturgijsko vrijeme došašća slavi dolazak Božji kroz dva koraka: najprije nas poziva da probudimo iščekivanje slavnog Kristova povratka; potom nas, kako se približavamo Božiću, poziva da prihvatimo Riječ koja se utjelovila radi našega spasenja.
No Gospodin neprestano dolazi u naš život. Stoga je doista potreban Isusov poziv:
"Bdijte!" . Upravljen je učenicima, ali i "svima", jer će svatko, u čas koji samo Bog
zna, biti pozvan da položi račun za svoj život. To znači i ispravnu distancu od zemaljskih dobara, iskreno kajanje za svoje pogreške, djelatnu ljubav prema
bližnjemu i iznad svega ponizno i pouzdano predanje u ruke Boga, našega blagog i
milosrdnog Oca.

Mise kroz božićno vrijeme
24.12.11.

Polnoćka

20.00 Bensheim / 24.00 Darmstadt

25.12.11.

Božić

10.00 Bensheim / 12.15 Darmstadt

26.12.11.

Sv. Stjepan

12.15 Darmstadt

31.12.11.

Stara godina

18.00 Darmstadt -Misijska kapela

01.01.12.

Nova godina

12.15 Darmstadt

06.01.12.

Tri Kralja

19.00 Darmstadt-Misijska kapela

Božićna ispovijed
14.12.11.
Srijeda

Bensheim
19.00
Ispovijed i misa

17.12.11.
subota

Worms
16.30
17.00

18.12.11.
nedjelja

Darmstadt
19.00

Ispovijed
Sv. misa

Ispovijed i misa za ugostiteljsko osoblje
(u misijskoj kapelici)
Ponedjeljak, 19.12.11. 15.00
Utorak,
20.12.11. 15.00

Pohod
i blagoslov obitelji
Prijavnice za blagoslov
obitelji možete uzeti u
crkvama, ispuniti i predati
župskom osoblju ili
dostaviti u ured.
Hodočašće u Lurd,
17.5.2012. – 20.5.2012.
Prijaviti se možete u
župnom uredu ili poslije
svete mise.
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