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EVANĐELJE: Mt 11, 2-11
U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga
upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite
i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi
čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni
o mene.«
Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati?
Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni
što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da,
kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika
svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista, kažem vam, između
rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu
nebeskom veći je od njega!«
... življeno Evanđelje ...
Dvije niti protežu se kroz Sveto pismo kad god se ljudi pitaju kakav će pristup očekivani
Gospodin primijeniti kad dođe vladati svijetom. S jedne strane, dominira ideja da će
se Mesija usredotočiti na čišćenje i ispravljanje tamo gdje je pokvarenost uhvatila

dubok korijen. On će, dakle, položiti sjekiru na korijen drveta. Ili će doći naoružan s
mnogo pristaša te odvojiti dobre od loših.
Sam je Ivan Krstitelj inzistirao na visokim moralnim standardima pa se činilo da je
naginjao strožem pristupu. Ivan je, čini se, nesiguran glede Isusovog pristupa stoga
postavlja pitanja. Isusov odgovor doziva u svijest drugu nit Pisma gdje dominantna
ideja ohrabruje ljude potrebne ozdravljenja. Sva navedena čudesa su na liniji vizije
proroka Izaije gdje se narodu donosi snaga i spasenje.
Čini se kao da Isusov program nije onakav kakva je Ivan očekivao. Isus se posvećuje
ozdravljanju i djelima milosrđa. Oni trebaju biti znakovi dolaska Božje vladavine. Isus
očekuje da će Ivan to razumjeti.
Božji putovi nisu uvijek kao naši. Bog nije predvidiv. Mi trebamo biti osjetljivi na
"znakove vremena" i prihvatiti činjenicu da je Bogu, čini se, promjena lagana te da
uživa činiti "nove stvari" (Iz 48,6).
Iako je Ivan bio velik vidimo da nije živio u potpunoj sigurnosti. Živio je život vjere
iako su dolazile sumnje i pitanja. Molit ću da mogu postavljati prava pitanja i, poput
Ivana, uvijek ih usmjeravati prema Isusu.
Isus ne odgovara s pozicije vlasti i autoriteta, nego podsjeća na svoja djela. Pokazat ću
svojim načinom života tko je za mene Isus pomažući slabima i siromašnima.
(Prostor Duha)

... riječi pape Franje ...
Mučeništvo je znak
da idemo Isusovim putom…
Mnogi su kršćani danas progonjeni, pa i u
bijelim rukavicama – rekao je papa Franjo
danas u katehezi tijekom opće audijencije
u Vatikanu. Sveti Pavao, u okovima, uči
nas ustrajnosti u kušnjama i pomaže nam obnoviti vjeru kako bismo bili učenici
misionari – istaknuo je Papa usredotočivši se u katehezi na svjedočanstvo svetoga
Pavla pred kraljem Agripom o kojem govore Djela apostolska.
Naime, Pavlov je dolazak u Jeruzalem izazvao žestoku mržnju – rekao je Sveti Otac i
podsjetio – Prigovarali su mu da je bio progonitelj; optuživali su ga da je poučavao
protiv zakona i hrama; bio je uhićen, te je započeo svoj put zatvorenika sve dok nije
došao pred kralja Agripu. Evanđelist Luka svjedoči o sličnosti između Pavla i Isusa,
obadvojicu su carske vlasti mrzile i javno optužile, a poslije priznale da su bili nevini.
Pavao se na taj način pridružio muci svojeg Učitelja i njegova je muka postala živo
evanđelje.

Upravo iskustvo svetoga Pavla potaknulo je papu Franju na razmišljanje o progonstvu.
Jutros je prije opće audijencije, naime, primio ukrajinske hodočasnike koji su također
trpjeli zbog evanđelja i nisu se odrekli svoje vjere. Danas su u svijetu i u Europi mnogi
kršćani progonjeni i daju život za vlastitu vjeru – rekao je Papa i objasnio – progonjeni
su i u bijelim rukavicama, to jest isključeni i stavljeni na rub društva. Mučeništvo je
kao zrak za život kršćana i kršćanske zajednice. Među nama će uvijek biti mučenika.
Oni su znak da idemo Isusovim putom. To što u Božjem narodu ima onih koji su
posvjedočili mučeništvom, Gospodinov je blagoslov.
Pred kraljem Agripom II. Pavlova se obrana pretvorila u djelotvorno svjedočanstvo
vjere – rekao je Sveti Otac i nastavio – Pavao je govorio o svojem obraćenju i poslanju
koje mu je Krist povjerio dotaknuvši tako kraljevo srce koji se gotovo uvjerio i postao
kršćanin. Dakle, Pavao je proglašen nevinim, no nije mogao biti pušten jer je uložio
žalbu Cezaru i stoga su ga okovana odveli u Rim. Od tog trenutka Pavao je zatvorenik
čiji su okovi znak njegove vjere u evanđelje i njegovog svjedočanstva koje je dao za
Uskrslog. Okovi su ponižavajuća kušnja za apostola koji u očima svijeta izgleda kao
zločinac (2Tim 2,9). No njegova je ljubav prema Kristu tako snažna da i na te okove
gleda očima vjere.
To je vjera koja za svetoga Pavla nije teorija ili mišljenje o Bogu i svijetu, nego utjecaj
Božje ljubavi na njegovo srce. To je ljubav prema Isus Kristu – istaknuo je Papa
podsjetivši na ono što je papa emeritus Benedikt XVI. rekao u propovijedi prilikom
pavlovske, 2008. godine, a zbog čega je iskustvo Pavlove vjere postalo poziv za sve
kršćane. Draga braćo i sestre, Pavao nas poučava ustrajnosti u kušnjama i sposobnosti
da sve čitamo očima vjere. Molimo Gospodina danas da po zagovoru svetoga Pavla
obnovi našu vjeru i da nam pomogne da do kraja budemo vjerni svojem kršćanskom
pozivu Gospodinovih učenika misionara – zaključio je papa Franjo.
(Vatican News; Debora Donnini, Ivica Hadaš – Vatikan, 11. prosinca 2019.)
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Radosno vas očekujemo na Misnom slavlju Četvrte nedjelje došašća ili adventa, 22. prosinca
2019. u 18.00h (St. Mary's, Haddington Road, Dublin 4). Krunica BDM – od 18.00h. Sv.
ispovijed - od 17.15 do 18.15h. Termin Misnoga slavlja je pomaknut sljedeće nedjelje na
18.00h, zbog božićnoga koncerta Župe Haddington Road koji je u 19.30h. Sve vas pozivamo
na koncert, za kojega je potrebno pribaviti ulaznice.
Sljedeće nedjelje nakon naše Sv. mise, naše vjeroučiteljice bi htjele imati sa djecom
katehetski susret na kojemu bi naučili jednu božićnu pjesmu, koju bi otpjevali na sam dan
Božića za vrijeme naše Sv. mise u St. Mary's u 12.30h. Dovedimo dječicu!
Raspored božićnih slavlja u našoj HKM Dublin možete pronaći n našoj web stranici:
www.hkmdublin.com.
Drage sestre i braćo, donosimo vam termine za Sv. ispovijed: petak, 20. prosinca 2019. 19.00-20.30h (Parish Centre – u dvorištu naše crkve); nedjelja, 22. prosinca 2019. – 16.4517.45h i nakon Sv. mise (u crkvi); Badnjak, 24. prosinca 2019. - 21.00-22.30h (u crkvi);
Božić, 25. prosinca 2019. – 11.30-12.10h (u crkvi).
Krist, Mir naš posebno nas dotiče u ovome sakramentu. Tu tako živo kušamo Božju milosrdnu
ljubav koja nam prašta – ako Gospodinu pristupimo sa potpunom željom za pomirenjem,
obraćenjem, popravkom u smjeru Božjih zapovijedi Ljubavi. Koristimo sve dane termine za
sakrament pomirenja. Posljednje dane pred Božić, kao i prije Ponoćke, nemoguće je svima koji
to žele pristupiti Sv. ispovijedi. Stoga, kad svatko od nas bude o tome razmišljao, neka ne
nasjedne na one misli: „Ma, ima vremena. Stići ću.“ Svake godine - ista priča. Budimo mudri.
Ne želimo da itko ostane neispovjeđen – kako se to događalo proteklih godina. Za
nepredviđene situacije uvijek će biti razumijevanja. Ispit savjesti pronađite na našoj web
stranici – bit će od velike koristi.
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 Druge nedjelje došašća, 8. prosinca 2019. prikupljeno je milostinje u iznosu od
250,53€. Milostinju ćemo, kako smo to i najavili, proslijediti Udruzi Sv. Vinka Paulskoga.
Drage sestre i braćo, hvala vam svima koji svojom aktivnošću, molitvom i novčanim prilogom
podržavate život i rad naše Misije.
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