Misne intencije kroz tjedan
Ned. 15. III. 8.00 am
Evatt
Četvrta
koriz10.30am
mena
Farrer
nedjelja
Uto. 17. III. 6.30pm
Čet. 19. III. 6.30pm

†Mila i Mate Kuran - p.n. Anice Bebek
†Nikolina Ivanković (prva godišnjica),
†Božica, Vida i Zlatko Ivanković - p.n. Ivone s obitelji
†Mladen Fusan - p.n. supruge Antonije
†Stjepan Bodiš - p.n. sestara Katice Rudić i Ane Roso
Prvi utorak sv. Anti (pobožnost 13 utoraka sv. Anti)
Sv. JOSIP, zaručnik Blažene Djevice Marije
†Mary i Ervin Franke - p.n. Željka i Bebe Vučković
Pobožnost - KRIŽNOGA PUTA
†Josip i Mara Detoni - p.n. Ane i djece
†Ivanu i Ivana Tušek - p.n. Zdenke i obitelji
Evatt - Peta korizmena nedjelja (Gluha)
Farrer

Crkva: Treća korizmena nedjelja: Farrer $363,- Eavtt: $171,Za školovanje svećenika: N.N. $50;
Za uređenje poda i klupa: Ivan i Dragica Vukoja $500;
crkvu očistili: Danka Vrkić i Ivka Vrkić (3) crkvu čiste: Kata Pavletić i Ljubica Rajić (4)
• Danas je Četvrta korizmena nedjelja.
• Kroz korizmu prikupljamo vaše darove za project “Compassion”.
• U utorak je PRVI utorak sv. Anti (pobožnost 13. utoraka sv. Anti), zavjetna misa u 6.30 pm.
• U četvrtak 19. ožujka je sv. Josip, zaručnik Bl. Djevice Marije, sv. misa u 6.30pm.
• Pobožnost Križnoga puta - svaki petak kroz korizmu u 6pm, a poslije sv. misa.
• Tko ima djecu za prvu pričest ili krizmu, molim da se prijavi, zbog vjeronauka.
• U iduću subotu imamo radnu akciju uređivanja okoliša oko naše crkve.
• Ispovijed za bolesne i nemoćne naše zajednice 23. i 24. ožujka.
• Danas poslije sv. mise biti će predstavljen filma “Sveta Hrvatska” redatelja Jakova Sedlara.
• U Golubincima je preminuo Stjepan Bodiš u 63. godini života, brat Katice Rudić i Ane
Roso. A u Velkoj je preminula Katarina Puntarić u 85. godini života, baka Anite Soldo.

Uskrsna ispovijed za našu zajednicu je 26. ožujka

St Augustine’s Church FARRER ACT 2607; 262 Beasley Street

(PO Box 84: Farrer ACT 2607) Tel. 62862280; Mob. 0451 117 280

www.canberra-hkm.org email: miroslavje@yahoo.com
Croatian Catholic Centre Canberra & Queanbeyan

Croatian Catholic Centre Canberra & Queanbeyan

ŽUPNI LISTIĆ

Broj 131 - Godina III - 15. III. 2015. godine
Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako
spomen tvoj smetnem ja ikada.
Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji
bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! - te nas
zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema
nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.
Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se
ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog
unaprijed pripravi da u njima živimo. (Iz poslanice Efežanima)

Evanđelje po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao
zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao
svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne,
nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu,
nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime
jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj
sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su
više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im
bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi
svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne
razotkriju djela njegova; a tko čini istinu,
dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da
su djela njegova u Bogu učinjena.”

Četvrta korizmena nedjelja

6.00pm
6.30pm
Sub. 21. III. 6.30pm
Ned. 22. III. 8.00 am
10.30am

ŽUPNE OBAVJESTI

Pet. 20. III.

†Đuro Rudić - p.n. supruge Zorice s obitelji

HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR CANBERRA-QUEANBEYAN

Razmišljanje uz Evanđelje

Po sakramentu krštenja pališ u našim srcima svjetlo koje više neće ugasnuti. Zapaljena je svijeća vjere i ljubavi. Za nas je tvoja pobjeda već utkana u tajnu našeg života: u
krštenju. Svijeća zapaljena na tvojoj uskrsnoj svijeći osvaja tamu našega srca. Mi smo prosvijetljeni tvojim svjetlom.
Svjetlo je došlo na svijet u tvojoj osobi i milim te da se nikada ne odijelim od ljubavi tvoje.

Kršćani su »sinovi svjetla«. Nalog: »Svijetlite kao svjetlila u
svijetu držeći Riječ života.« »Riječ je tijelom postala i nastanila se
među nama.« To slavimo svečano. Unatoč svemu: tjeskoba, beznađe,
nasilje, nepravda. Kako do rješenja?
U Bibliji piše: »Ako je vaša svjetlost u vama tako tamna, kakva
li će tek tama biti?« Kukamo kako živimo u tami mržnje, nepravde,
nasilja, bolesti, osamljenosti, grijeha, smrti. Vapimo za svjetlošću: istine, pravde, ljubavi, dobrote i još toliko toga. Tko će nam to dati?
Proklinjemo tamu. Mudri kažu da je »ludo proklinjati tamu,
treba upaliti svjetlo«. Ono se pali za one koji vide. Isus je »svjetlo
svijeta«, a on za nas reče: »Vi ste svijetlo svijeta!« On preko nas
svijetli. Kako? Drugi bi trebali »vidjeti naša dobra djela«. Što ako ih
nema?
Bili Graham, govoreći o tami zla, naredio je da se ugase svjetla. Pali šibicu. U mraku dvorane rađaju se nova svijetla.Tama je bivala
prozirnija. »Tako je to«, reče. »Smeta ti tuđe zlo, tuđa tama... pomozi
mu. Upali svjetlo u srcu!« Isus je došao na svijet, a ljudi su više voljeli
»tamu nego svjetlo, jer su im djela bila zla«. Može li se bez ispovijedi
i pričesti slaviti Božić, blagdan svjetla?
Umanjujemo vanjsku tamu. Što je s duševnom? Pitaj se: Ima li razlike u slavljenju blagdana između tebe kršćanina i onoga koji to nije?
Kako izgleda vjernik? On sve radi pod vidom
vječnosti. U svemu ima mjeru. Ne očekuje
Uskrs, a da nije susreo Boga u pričesti,
bližnjega u nevolji. On je ugrađen u živu
Crkvu. Za njega je Uskrsni događaj dogođen,
a godišnja proslava još jedna mogućnost za
navještaj »radosne vijesti«. On je svjetiljka
»koja se postavlja na svijećnjak da svijetli
svima«. I ti si među njima, zar ne?

Na velikom bijelom papiru ljudi zapaze samo malu mrlju od tinte,
a ne i veliki predivni bijeli papir - život. V. B.

Gospodine! Toliko si vremena odvojio za Nikodema, upustio se u duboke sadržaje
i objašnjavao mu tajne koje nisi ni u najpovjerljivijim razgovorima otkrivao apostolima. A
Nikodem je bio farizej! No, unatoč tome, strpljivo i s ljubavlju razlagao si mu Božje planove.
Možda bi se to i meni moglo dogoditi, Gospodine, kada bih, poput Nikodema, htio proboraviti duže vremena s tobom. kada bih ti povremeno mogao žrtvovati i dio noći da razgovaram
s tobom. U trci s vremenom ne nalazim dovoljno prostora za tebe, dovoljno vremena da ti se
posve posvetim.
Zahvaljujem ti, Gospodine, za ovaj razgovor. Hvala ti za objavu Očeve ljubavi. Divno
je osjetiti i čuti: Bog je tako ljubio svijet, Bog je tako ljubio mene, Bog je tako ljubio ljude - da je
Sina svoga dao! Ti si, objava Božje ljubavi. Ti si neprestani znak i govor: Božje ljubavi. Oprosti
za sve trenutke u kojima je čovjek u napasti da pomisli da si ga
zaboravio, da ga ne voliš. Ima kušnji u kojima se ne snalazimo,
ima poteškoća koje nam se čine da nadilaze naše mogućnosti.
Ipak, ne dopusti da ikada zaboravimo u svemu tome da si ti
ljubav sama, da ljubiš i iznad ljudskog shvaćanja. I kada mi ne
možeš pomoći, i kad mi se čini da ne mariš za mene, i kada te
ne vidim, želim vjerovati da me ljubiš i da mi nikad nećeš uskratiti svoju ljubav.
Ti si, Isuse, svjetlo! Došao si na svijet da ovaj svijet
istrgneš iz mraka, iz neznanja, iz zablude, iz grijeha. Došao si
da raspršiš sve oblake koji su se nadvili nad obzorjem ove zemlje. Došao si da nas obasjaš svjetlom da bi nada našla put do
našeg srca, do naših obitelji, do naših misli i osjećaja. Govoriš
za sebe da si svjetlo svijeta. Upozoravaš i na opasnost: ljudi su
više voljeli tamu, bojali su se svjetla, nisu htjeli svjetlu izložiti svoja djela tame. Zato si ti naišao
na otpor i na protivljenje.

SINOVI SVJETLA

