Dragi župljani !
Pred nama je vrijeme došašća, vrijeme kad se intenzivnije pripremamo za Božje
utjelovljenje, za njegov dolazak u ovaj naš svijet. Slijedeća četiri tjedna u crkvi će
prevladavati ljubičasta boja,boja pokore koja potiče na razmišljanje, mir i tišinu. Sve
crkve, ali i mnoge kuće i stanove će resiti adventski vijenac , koji se plete od zimzelenih
grančica i okruglog je oblika te tako označava tijek vremena čiji je gospodar Bog. Kao što
vijenac nema početka ni kraja, tako ni Bog nema početka ni kraja. Na adventskom
vijencu nalaze se četiri svijeće koje označavaju četiri adventska tjedna. Prva svijećasvijeća nade, druga svijeća-mira, treća-radost i veselje, četvrta-ljubavi. Plameni sjaj
četiriju svijeća je naviještaj božićne radosti i sreće. Blagoslovljeno Vam vrijeme došašća!

27.11. Susret roditelja ovogodišnjih prvopričesnika
Na prvu nedjelju došašća u Rotterdamu
nakon sv.mise, bit će susret roditelja i
prvopričesnika iz naše župe. Pozivamo
sve roditelje neka se odazovu ovaj dan.

04.12. Proslava Nikolinja u našoj župi
Doček sv.Nikole i podjela paktića za najmlađe
članove naše župne zajednice bit će u Amsterdamu
3.12., nakon sv.mise, u Rotterdamu i Alphenu ad
Rijn nakon sv.mise 4.12., u Groningenu će bit
10.12., u Arnhemu 11.12. nakon sv.mise., u
Terneuzenu 27.12, te u Tilburgu 18.12.
Molimo roditelje neke prijave svoju djecu uzrasta
do 10.godina. Ovom prigodom zahvaljujemo
hrvatskoj tvrtki „Fontis Team“ iz Rotterdama koja
je darovala paketiće sa hrvatskim proizvodima.

04.12. Predstavljanje prvopričesnika
Pod sv.misom u Rotterdamu ove nedjelje će nam se se prigodnim programom predstaviti
prvopričesnici, koji će iduće godine u našoj župi primiti sakramente sv.Ispovijedi i
sv.Pričesti. Vjeronauk se redovito održava svake subote za prvopričesnike i krizmanike u
Rotterdamu u crkvi Pax Christi, Mathenesserdijk 23, sa početkom u 13.00 prvopričesnici,
a u 11.30 krizmanici.

12.12. Velika božićna ispovijed u Rotterdamu
Velika božićna ispovijed u katedrali u Rotterdamu bit
će u ponedjeljak 12.11. sa počekom u 18.30 sati.
Imat ćemo kao i svake godine više svećenika na
raspolaganju za sakrament pomirenja. Iskoristite
ovaj povlašteni trenutak i dođite izmiriti se s Bogom
i čovjekom ,i tako se pripremiti za Božić. U svim
drugim filijalama sv.ispovijed bit će u prosincu
prije svetih misa. Bolesne i nemoćne prijavite u
župni ured, te ćemo i njih obići i podijelit sakrament
ispovijedi i pričesti do Božića. Volonteri naše župe,
pohodit će u došašću i obradovati bolesne i
nemoćne prigodnim božićnim paketima.

13.12. Sv.Lucija- sijanje pšenice
U našem narodu običaj je na sv.Luciju (13.12.) posijati pšenicu,
simbol obnove života i plodnosti. Mladi naše župe i ove godine su
pripremili pšenicu, te će vam ponuditi u došašću, i sav prihod od
prodaje pšenice bit će namijenjen u karitativne svrhe. Neka i ova
gesta ljubavi i pomoć bližnjemu bude znak naše pripreme za Božić.

Obljetnica župe
Ovim prigodom zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način , bilo osmjehom, pjesmom,
lijepom riječju, svojim radom, materijalnim sudjelovanjem, pripomogli kako bi uspio
naš veliki jubilej, proslava 40 godina naše Župe , te 50 godina Hrvata u Nizozemskoj.
Slijedeći naš projekt je izdavanje monografije župe od početaka do danas, koju smo već
počeli pripremati. Ako imate materijale koji bi bili zanimljivi za ovu knjigu ( fotografije iz
obitelji, krštenja, vjenčanja, te fotografije iz pojedinih filijala gdje slavimo svete mise ),
javite nam se.

04.12. Parlamentarni izbori u Republici Hrvatskoj
Građani Republike Hrvatske koji žive u
Kraljevini Nizozemskoj, a prethodno su se
registrirali, moći će glasovati 03. i 04.12.
od 7.00- 19.00 sati u Veleposlanstvu RH u
Den Haagu, Amaliastraat 16.

