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EVANĐELJE: Mt 24, 37-44
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije
potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni
slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će
tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se
uzeti, druga ostaviti.
Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin
znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi
budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
... življeno Evanđelje ...
Dok s Došašćem započinjemo novu crkvenu godinu sjećamo se našeg glavnog smisla
života: da budemo spremni i čekamo na zajednički dom s Gospodinom. Taj poziv
može doći iznenada. No Gospodin želi biti naš prijatelj! Nudi nam svoje prijateljstvo
još za vrijeme našeg ovozemaljskog života.
Razvijaj svoje prijateljstvo s Gospodinom dok provodiš vrijeme u molitvi. Nikada ne
znaš kada ćeš biti pozvan preseliti se u svoju nebesku domovinu. Ovdje nalazimo teške
prizore: poplave, uzimanje, nestajanje. To su životne promjene koje plaše. Imamo

samo jedan život, a on je dragocjen i krhak. Stalno trebamo biti usklađeni s Isusom,
spremni na bilo što, a ne da spavajući idemo kroz život.
Gospodine, daj da uvijek budem spreman ako me pozoveš - da spreman mogu stati
pred tebe. Pomozi mi da budem vjeran u svakodnevnim poslovima i obvezama.
Isus od mene ne traži da ostajem budan cijele noći, nego da živim u sadašnjosti kako
bih ga mogao prepoznati kada se pojavi u mome životu. On se javlja u spontanim
trenucima, prekidima i nezgodama koje me mogu izbaciti iz ravnoteže.
Pouči me, Gospodine, da mogu prepoznati tvoje lice gdje god te susreo.
Biti budan znači zapažati i biti na oprezu. Dok provodim vrijeme u molitvi dozvat ću
u svijest trenutke koje, zbog prezaposlenosti, nisam primijetio i promotrit ću ih.
Gledajući unaprijed razmišljat ću o tome što bi mi pomoglo da ostanem budan i
oprezan. (Prostor Duha)

... riječi pape Franje ...
Nemojte
posvjetovnjačiti došašće,
to je vrijeme čišćenja vjere…
Došašće ima tri dimenzije: prošlost, budućnost i
sadašnjost, istaknuo je papa Franjo na misi u
Domu svete Marte, prenosi Vatican News. Krenuvši od evanđelja današnje liturgije
(Mt 8,5-11) koje govori o susretu Isusa i stotnika koji je molio pomoć za svojeg
bolesnog slugu, Papa je primijetio da se i mi danas možemo naviknuti na vjeru
zaboravljajući na njezinu živost. A kada se naviknemo, gubimo snagu i novost vjere
koja nas uvijek obnavlja.
Došašće ima dimenziju prošlosti, to jest čišćenja sjećanja – rekao je Sveti Otac i
nastavio – mislite na to da se nije rodilo božićno drvo koje je zasigurno lijepi znak,
nego Isus Krist, Gospodin i Spasitelj koji je došao spasiti nas.
Uvijek smo u kušnji da Božić posvjetovnjačimo. Kada se propušta da ta svetkovina
bude kontemplacija i obiteljsko slavlje s Isusom u središtu, tada ona postaje svjetovno
slavlje koje se očituje u kupovanju stvari, poklona i svega ostaloga, a na Gospodina se
zaboravlja.
Tako je i u našem životu. Da, rodio se u Betlehemu, ali… Došašće stoga služi čišćenju
sjećanja onoga vremena i čišćenju nade, te pripravi za konačni susret s Gospodinom,
rekao je papa Franjo i dodao – Gospodin koji je došao tamo, vratit će se i pitati nas

kakav je bio naš život. To će biti osobni susret. Osobno ga možemo susresti danas u
euharistiji. Ne možemo ga susresti kao prije dvije tisuće godina, nego se sjećamo toga.
No, kada se vrati, susrest ćemo ga osobno. To znači očistiti nadu.
Na kraju je Papa pozvao sve da njeguju svakodnevnu dimenziju vjere, unatoč
obavezama i brigama, naglasivši da trebamo biti čuvari svoje nutrine. Naime, naš Bog
je Bog iznenađenja i kršćani bi trebali svaki dan primjećivati znakove Oca Nebeskog
pomoću kojih nam danas govori.
Čistiti budnost, treća je dimenzija. Budnost i molitva dvije su adventske riječi jer
Gospodin je došao u Betlehem, no doći će ponovo na kraju svijeta i na kraju života
svakoga od nas. Međutim, On svaki dan i u svakom trenutku dolazi u naše srce s
nadahnućem Duha Svetoga – zaključio je Sveti Otac.
(Vatikan (IKA), 3.12.2018.)

... ž i v o t
•

•

•

•
•

•

•

z a j e d n i c e ...

Radosno vas očekujemo na Misnom slavlju Druge nedjelje došašća ili adventa, 8. prosinca
2019. u 18.30h (St. Mary's, Haddington Road, Dublin 4). Krunica BDM – od 18.00h. Sv.
ispovijed - od 17.15 do 18.15h.
Sljedeće nedjelje, 8. prosinca 2019., nakon Sv. mise blagoslovit ćemo i podijeliti svima
prisutnima božićnu pšenicu. Sijanje pšenice u vremenu došašća neka nam govori o novome
životu, novosti i rastu života u nama, o novoj crkvenoj godini koju smo danas započeli,
rođenju Isusovu čijoj svetkovini se radujemo, novom životu (obraćenju) na kojemu ćemo, s
pomoću Božjom, raditi u vremenu došašća… Na koncu, znajući da zasijana pšenica u
konačnici donosi plod i mi ćemo živjeti u vjeri i nadi u Vječni život prema kojemu idemo, a
koji nam je Isus sam obećao…
Drage sestre i braćo, uskoro će biti objavljeni termini predbožićne Sv. ispovijedi. Krist, Mir
naš posebno nas dotiče u ovome sakramentu. Tu tako živo kušamo Božju milosrdnu ljubav
koja nam prašta – ako Pomirenju pristupimo sa potpunom željom za pomirenjem, vjerom i
željom za obraćenjem, popravkom u smjeru Božjih zapovijedi Ljubavi. Koristimo sve nedjelje
došašća za sakrament pomirenja. Posljednje dane pred Božić, kao i prije Polnoćke, nemoguće
je svima koji to žele pristupiti Sv. ispovijedi. Računajmo da voditelj HKM Dublin, vlč. Josip,
uz službu ispovijedanja – koju rado vrši! – ima i mnogo drugih obaveza, pa i onih vezanih uz
Župnu zajednicu Haddington Road u kojoj služi kao Župni vikar. Stoga, kad svatko od nas
bude o tome razmišljao, neka automatski ne nasjedne na one misli: „Ma, ima vremena. Stići
ću.“ Svake godine - ista priča. Budimo ove godine mudri. Poštujmo termine koji nam budu
ponuđeni, a koje će svećenik rado i produžiti. Razumno pristupimo ovome, jer doista ne
želimo da itko ostane neispovjeđen. Za nepredviđene situacije uvijek će biti razumijevanja.
PLANIRAJMO:
- Subota, 14. prosinca, od 19.00h – adventska duhovna obnova (voditelj HKM Dublin).
Bliži se božićno vrijeme (od 25. prosinca pa nadalje) u kojemu započinju posjeti i Blagoslov
obitelj. Dobro je dogovoriti termin. Voditelj naše Misije, vlč. Josip, raduje se svakome susretu!
No, neka nam najvažniji susret uvijek bude naš nedjeljni susret - EUHARISTIJA!
Drage sestre i braćo, iskreno vas potičemo da u narednim nedjeljama kroz milostinju ili kroz
osobni dar uplatom na račun naše Misije (vidi web stranicu) odvojite koliko možete i za
materijalni dio života naše Zajednice. Zahvaljujemo svima vama koji redovito darujete svoja
dobra za našu Misiju i koji sve što se događa doživljavate svojim, našim – kako i jest.
Na Sv. misi Tridesete i treće nedjelje kroz godinu, 17. studenoga 2019. prikupljeno je milostinje
u iznosu od 260,60€. Drage sestre i braćo, hvala vam svima koji svojom aktivnošću, molitvom
i novčanim prilogom podržavate život i rad naše Misije.
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