Internacionalna misa

SV. LEOPOLD MANDIĆ

28.10.2012. u 11.00 s. – St. Fidelis
Ove nedjlje i mi hrvatski vjernici slavimo iznimno svetu misu u 11 s. u crkvi St.
Fidelis zajedno s njemačkim, talijanskim, španjolskim, portugalskim, mađarskim, i
poljskim vjernicima.
Nakon svete mise bit će zajedničko druženje u župskoj dvorani. Budući da se ove
nedjelje slavi i Misijska nedjelja, pozivamo sve vjernike iz naše zajednice da
svojim dolaskom pokažu svijest o pripadnosti jednoj katoličkoj Crkvi. Ove nedjelje
neće biti mise u Bensheimu.

Obratite pažnju da danas
počinje zimsko računanje
vremena. U tri sata u noći,
vratite svoje satove jedan
sat unazad i uživajte u
produženom snu.

Mise nedjeljom i blagdanima
Bensheim
10.00 Franzis.Kirche
Darmstadt
12.15 St. Fidelis
Worms
17.00 Katedrala
(svake 1. i 3. subote u mjesecu)
Groß-Zimmern
16.15 St. Bartholomäus
(svake 2. i 4. subote u mjesecu)
Mise kroz tjedan (kapelica)
Utorak
19.00
Četvrtak
9.00
Petak
19.00

Raspored vjeronauka
Bensheim,
Utorak,
15.45 za sve
Worms,
Četvrtak, 15.00 za sve
Darmstadt
Petak, 15.00 Prvopričesnici
16.00 Krizmanici
Subota, 11.00 IV, V, VI i VII r.
14.00 I, II, te IV, V, VI i VII r.
– tko ne može doći u 11.00
Folklor Subota, 15.00 mali
16.00 veliki
Pjevanje Veli zbor, srijeda, 19.00
Mali zbor, petak, 16.00
subota, 15.00

Hrvatska katolička zajednica
Feldbergstr. 32, 64293 Darmstadt
Tel. 06151/89 62 66 Fax. 06151/ 85 15 22
Priv. tel.: 06151/ 39 17 865
E-Mail: kroatische.gemeinde.darmstadt@t-online.de
www.kkg-darmstadt.de
Uređuje: Marija Lovrić Holenda  Odgovara: fra Nediljko Brečić

Hrvatska kat. zajednica Darmstadt
Listopad 2012. - God. XXXI Br. 64
Božić 2010. - God. XXX Br. 49

„Tvoja riječ nozi je mojoj
svjetiljka, i svjetlo mojoj stazi“
(Ps.119,105)

28. listopada Katolička Crkva u
Njemačkoj slavi svjetsku Misijsku nedjelju pod motom „Tvoja
riječ nozi je mojoj svjetiljka, i
svjetlo mojoj stazi.“ Ova nedjelja
poziva sve ljude dobre volje diljem svijeta na solidarnost sa siromašnim biskupijama u Africi,
Aziji i Oceaniji.
Na taj način osjećamo povezanost s kršćanima cijeloga svijeta i podsjećamo se na
zajednički zadatak: Pozvani smo navještati Evanđelje cijelom svijetu kako bi ljudi
iskusili Božju ljubav.
U ovoj godini osvrćemo se na primjer Crkve u Papua Novoj Gvineji gdje društvu
prijeti slom pod nasiljem i korupcijom. Protiv te opasnosti Crkva gradi „Male
kršćanske zajednice“ koje se redovito okupljaju na Biblijske večeri. Na taj se
način Riječ Božja u zajednici čita i razmišlja, u molitvi oživljava te provodi u
djelo. Božja Riječ postaje svijetlo na životnom putu.
Kao i u Papua Novoj Gvineji, Crkva i u drugim zemljama igra važnu ulogu u
pružanju pomoći i nade, ljudima u potrebi. Kako bi to i u budućnosti bilo moguće,
draga braćo i sestre, molimo Vas pomozite nam svojim molitvama te svojim
nesebičnim milodarima i na taj način oživimo zajedno svoju vjeru.
Poruka njemačkih biskupa
za Misijsku nedjlju

Lađa koja ima križ kao svoj
jarbol, sve u crvenoj boji na bijeloj
podlozi logo je Godine vjere.
Lađa predstavlja Crkvu a jedra i
linije sunca asociraju na
euharistijsku Kristovu prisutnost
u Crkvi.

Hodočašće u Rim

Duhovna obnova
Predvodi: fra Ivan Režić iz Rima
Tema:
Život u vjeri
Termin: Petak, 30.11. 2012. u
18,30 s. – St. Fidelis
Subota, 1.12.2012. u
19,00 s. – St. Fidelis
Fra Ivan Režić,
svećenik je Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja iz Splita. Rođen je 1. travnja 1978. u Maovicama kod Vrlike.
Teologiju je diplomiro 2009. g. na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu u Splitu. Iste je godine zaređen
za svećenika. Od 2009. do 2012. godine vršio je službu
župnog vikara u župi sv. Franje u Imotskom. Sada se
nalazi na postdiplomskom studiju duhovnosti na
papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu.

31.10.2012. – 04.11.2012.

Nikolinje 2012.
Hrvatske
katoličke
misije
Darmstadt i Mainz organiziraju
hodočašće i studijsko putovanje u
Rim, Asiz i Padovu.
«Vidjeti Rim i umrijeti» poznata je uzrečica što odražava
višestoljetne želje mnogih koji su čeznuli za Rimom, za njegovom
ljepotom i neprolaznošću. Bez poznavanja Rima ne može se pravo
shvatiti ni prošlost ni sadašnjost Europe, pa ni svijeta. U Padovi
ćemo posjetiti baziliku u kojoj je pokopan svetac cijelog svijeta –
sv. Ante i zaštitnik naše zajednice sv. Leopold Mandić.

Susret hrvatskih studenata
održat će se 24.11.2012. u prostorijama HKM Frankfurt, Nideanau 27.
Za ovaj susret dolazi studenski kapelan don Damir Stojić. Prijavnice za
susret možete dobiti u našem uredu.

8. prosinca 2012. u 18,00 s.
Sport- und Kulturhalle Pfungstadt,
Ringstr. 51, 64319 Pfungstadt

Hodočašće u Svetu Zemlju
24.02.2012. – 03.03.2012.
Hrvatske
katoličke
misije
Darmstadt i Mainz organiziraju
hodočašće u
Svetu Zemlju.
Kroz tjedan dana posjetit ćemo
mjesta kojima je Isus kročio.
Neka od njih su: Kana, Karmel,
Soforis, Nazaret, Galilejsko jezero, Kafarnaum, Brdo blaženstava,
Betanija, Betlehem, Jeruzalem,
Maslinska gora, Kalvarija…

