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KYRKOHERDEN HAR ORDET
Kära bröder och systrar, kära församlingsmedlemmar och vänner! Tiden går så snabbt, vi får av Guds nåd än en
gång fira vår Herres Jesu Kristi människoblivande och ännu ett år lider sakta men säkert mot sitt slut. Jag tänkte
att Julens firande och det Nya Årets ankomst kan vara ett bra tillfälle att vända mig mer personligt till Er. Som
ni alla vet, avslutade kyrkoherde f. Benoy Jose MST sin offervilliga, mångåriga tid av tjänst i vår församling
under den gångna sommaren, då han av sin ordensledning kallats till nya uppgifter i hemlandet, Indien.
Biskopen gav då uppdraget att leda församlingen åt präster tillhörande kongregationen Salesianerna Don
Boscos.
Jag och f. Pawel vill tacka hela församlingen för den öppenhet och godhet med vilken vi välkomnats till
församlingen och för allt det ni alla gjort och gör för vår gemensamma församling. Vi ber också om Era förböner,
då det särskilt för mig är en ny och stor uppgift. Mänskliga krafter är bristfälliga, men med god vilja och
framförallt tillit till Herren kan vi göra ett gott arbete till Herrens ära, ”Jag kan allt i Honom (Kristus) som stärker
mig” som den Heliga Aposteln Paulus uttrycker det. Jag vill passa på att med dessa korta rader berätta lite om
vår ordenskongregation. Salesianska Ordensällskapet bildades i 1800-talets mitt av den helige prästen Giovanni
(Johannes) Bosco, som kände sig kallad av Gud att ta hand om försummade, ofta föräldralösa och, eller
hemlösa, pojkar i den norditalienska staden Torino. Han kom att framarbeta ett särskilt pedagogiskt arbetssätt
bland barn och ungdomar som kallas för ”det preventiva systemet”, där målet är att förebygga olika sorters
ondska samt pedagogiska och sociala problem istället för att sedan försöka reparera skadorna. Hans
pedagogiska system vilar på tre grunder ” Gud/Religion, Förnuftet, Kärlek”, och hans andliga sönersalesianerna, försöker med Guds nåd och enligt bästa förmåga, att arbeta i denna stil framförallt med barnen
och ungdomarna men även alla andra som blir oss anförtrodda i själavården. När vi får en församling anförtrodd
vill vi sprida det salesianska karismat och den salesianska andan. Därför hoppas vi att Don Bosco och hans anda
blir allt mer känd, accepterad och förhoppningsvis älskad i församlingen, men aldrig som en opposition till det
hittillsvarande utan i en anda av kontinuitet av allt det goda som varit och byggts upp i denna fantastiska
församling, med början i de eldsjälar- katolska lekmän som tillsammans med Jesuiter från S:ta Eugenia
församling etablerat den katolska närvaron i Järfälla, genom alla präster som tjänstgjort i församlingen genom
åren, sedan församlingen blev självständig 2003, och framförallt den anda av kärlek och familjegemenskap som
skapades av Fader Benoy och alla hans medarbetare och församlingsmedlemmar under de senaste åren.
Vår förhoppning är att barn och ungdomsarbetet utvidgas ytterligare, då barnen och ungdomarna är Kyrkans
nutid och framtid, därför är det så viktigt att vi satsar på den unga generationen som har det mycket svårare än
tidigare generationer att ha en relation med Gud och leva ett sakramentalt och aktivt katolskt kristet liv i
Kyrkans gemenskap och samtidigt vara goda, ärliga medborgare – Don Boscos devis var just att uppfostra
ungdomen till ”goda kristna och ärliga medborgare”- i vårt sekulariserade samhälle. Alla vi vuxna är i någon
mån uppfostrare, kallade av Gud att undervisa och vägleda unga människor, och framförallt vittna om Kristus
för dom- dela med sig av sin egen troserfarenhet och sitt personliga möte med Kristus. En ytterligare sporre till
detta är att hela den Allmänneliga Kyrkan fokuserar under det kommande året just på ungdomarna, då Påve
Franciskus utlyst en biskopssynod i Rom med temat ungdomar, där han också vill att ungdomarna ska komma
till tals, inte bara vara de som det talas om utan ”protagonister” som själva ska uttrycka sin tro, sina behov,
sina önskningar och känna sig som en värdefull och viktig del av Kyrkans gemenskap. Därför hoppas jag att den
Helige Ande i oss alla förnyar en entusiasm för vår församling och alla dess aspekter, inte minst barn-och
ungdomsarbetet, där alla vuxna i församlingen kan känna sig involverade, bidra med sin tid och kunskap,
komma med idéer och hjälpa till på olika sätt.
Ett tillfälle att lära känna Don Bosco (vi kan läsa mer om detta helgon på nästa sida av detta månadsblad) och
det salesianska karisma är slutet av januari månad, då vi den 31 januari firar hans minnesdag i Kyrkans liturgi.
Som salesianer brukar vi i våra själavårdsanstalter, församlingar m.m. högtidlighålla honom med hela
församlingen den närmaste söndagen, vilket vi kommer göra i vår församlingskyrka den 28 januari 2018. Efter
Högmässan kommer vi att ha ett högtidligare kyrkkaffe, som en form av församlingsfest samt ha en
presentation om Don Bosco och salesianerna. Nu är ni alla en del av den salesianska familjen…känn er därför
särskilt välkomna att tillsammans med oss fira denna dag!

I och med Julens högtid vill jag tillsammans med f. Pawel, diakon Pancho, men också våra kära Elisabethsystrar,
våra anställda, pastoral- och ekonomirådsmedlemmar och alla medarbetare önska Er en välsignad, fridfull Jul,
en Jul fylld av Jesus… En Jul där Han, Födelsedagsbarnet, är med oss och i oss. Må Immanuel- Gud med oss,
Fridens Furste, vår ende Frälsare ge oss frid, kärlek, all nåd som vi behöver i våra liv samt en förnyad entusiasm
till att älska Honom och våra medmänniskor och må Han ge oss ett välsignat, säkert och fridfullt Herrens år
2018.
Med tillgivenhet i Kristus, f. Krystian sdb.

BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET 21-28 januari 2018
Den ekumeniska böneveckan för kristen enhet startar världen över onsdagen den 18
januari och pågår sedan fram till den 25 januari, som inkluderar Bibelns dag söndagen
den 21 januari. Årets tema är GUDS HAND LEDER OSS och materialet för Böneveckan
för kristen enhet 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien där de kristna
från olika kyrkotraditioner idag ser hur Guds hand grep in för att göra slut på slaveriet.
Det är en gemensam erfarenhet av att Guds frälsningshandlande leder till frihet.
Söndagen den 21 januari gästas vår församling under Högmässan av predikant och
kör/sångare från Jakobsbergskyrkan och mer information om detta kommer att
finnas på församlingens anslagstavla och hemsida. Tisdagen den 23/1 kl. 18.00 hålls
den ekumeniska bönesamlingen i vår kyrka. Välkomna! Arbetet för kristen enhet har
och är fortfarande ett tålmodigt arbete som inte sällan mött motstånd under kyrkans
historia. Redan i början av 1800-talet började det talas om gemensam bön för enhet
bland de kristna och 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle införa en bönevecka
för kristen enhet mellan den 18-25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan för kristen enhet ett gemensamt projekt
för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska
grupper från olika delar av världen. I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och
bearbetning av det material för Böneveckan som tas fram av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Bibelns dag
infaller på söndagen i Böneveckan och bl.a. gällande denna har Sveriges kristna råd sedan många år ett nära
samarbete med Bibelsällskapet. För mer information se gärna www.skr.se. Heliga Trefaldighets katolska
församling har ett väldigt bra samarbete med de andra kristna samfunden inom Järfälla kommun och ingår i
Järfälla Kristna Råd (JKR). Gemensamma resor, reträtter och andra evenemang anordnas under året.
OBS! I Järfälla firar man i år böneveckan mellan den 21 – 28/1!

VÄLSIGNELSEREMSOR TILL TRETTONDAGEN
Det finns en gammal sed att välsigna husen på trettondagen. I olika länder kan man se sjungande barn,
klädda som de tre vise männen, gå från hus till hus för att förkunna budskapet om det nyfödda barnet.
De ber samtidigt om en gåva till barnen i tredje världen. Man skriver med krita på övre delen av husets
dörr 20*C+M+B+18 eller utdelar en 'Heliga tre konungars' remsa / välsignelseremsa. Bokstäverna
C+M+B hänvisar till det namn som man under tidens lopp har givit till de tre vise männen: Caspar,
Melchior och Balthasar, men de är även en förkortning av "Christus Mansionem Benedicat" (Kristus
välsigne detta hus). Man kan välsigna huset med följande bön: Gud, vår himmelske Fader! Ledsaga
alla, som går ut och in genom denna dörr, med Din välsignelse. Håll Din beskyddande
hand över detta hus under hela det nya året. Amen.
Dessa remsor delas ut i församlingarna i slutet av trettondagens mässa. Missio ber
om en gåva på 20 kr per remsa till stöd för Missios solidaritetsfond för barn i tredje
världen. Det går bra att swisha summan till församlingens nummer – skriv ”Missio”
(man kan gärna ge ett större bidrag). Tack för ert bidrag!

Daglig bön: Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig. Jag anbefaller dig mina böner, tankar,
ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt
ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan
vittna om din kärlek. Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads
intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…
BÖNEAPOSTOLATET - DEN HELIGE FADERNS INTENTIONER FÖR JANUARI 2018

Evangelisationen: Att de kristna och andra religiösa minoriteter i Asien får praktisera sin tro i full frihet.

VÄLSIGNELSE AV HEMMET
Det finns en tradition på många håll i den Katolska Kyrkan att bjuda in en präst för årlig
hemvälsignelse, under Jultiden, i synnerhet tiden för Epifania- Herrens Uppenbarelse och
Herrens dop. Detta kan också vara ett tillfälle för ett själavårdssamtal, då själavårdarna och
familjerna kan lära känna varandra bättre. För de familjer som önskar få sitt hem välsignat i det
nya året, var god kontakta en av församlingens präster för överenskommelse om lämplig tid.
S:T GIOVANNI BOSCO
Giovanni (Johannes) Bosco, mest omtalad som Don Bosco, var bondson från Turin
och växte upp under stor fattigdom. Redan som nioåring fick han en vision som
gav honom uppdraget att arbeta bland de unga. Efter sin prästvigning 1841 kände
han ett speciellt ansvar för storstadens ungdomar som drogs till gängbildning och
kriminalitet. År 1846 samlade han inte mindre än 400 sådana pojkar till ett
”oratorium” i en skofabrik som han hade köpt in och byggt om, och ledde dem på
rätt väg genom att ge dem meningsfulla sysselsättningar och fostra dem till
ansvar. 1859 hade verksamheten växt till en hel kongregation i helige François de
Sales anda. Salesianerna, som de kallades, fick påvlig bekräftelse 1874. Kongregationen
utvecklades snabbt över hela världen med vårdhem, skolor, verkstäder, församlingar och kyrkor.
Don Bosco verkade för sin sak också genom författarskap och förläggarverksamhet och kallades
ibland för Vatikanens Garibaldi. Salesianerna är idag en av de största katolska kongregationerna
och ägnar sig särskilt åt värnlösa och svåruppfostrade ungdomar. Don Bosco helgonförklarades
1934 och firas den 31 januari (text bygger på utdrag ur boken Helgonen av Per Beskow). Hos oss i
församlingen kommer högtidlighållandet av HELIGE JOHANNNES BOSCO ske i form av högmässa
och en efterföljande församlingsfest söndagen den 28 januari. Hjärtligt välkomna!

Heliga Trefaldighets församling
Järfällavägen 150
177 41 Järfälla
www.trefaldighet.se

Tel.08-580 812 55
jarfalla@katolskakyrkan.se
Plusgiro 430 83 47 – 6

Församlingens Swishnummer är 1234272894 och kan nu användas för betalning
av gåvor, bidrag och kollekt. V.v. ange vad betalningen avser.

Mässtider i kyrkan:
Söndagar
Onsdagar
Onsdagar, torsdagar & fredagar
Första fredagen i månaden
Lördagar

11.00 Högmässa på svenska
17.40 Barmhärtighetens Rosenkrans
18.00 Mässa
18.00 Mässa och sakramentsandakt
10.30 Rosenkrans
11.00 Mässa
4:e lördagen i månaden
17.30 Mässa på indiska
1:a söndagen i månaden
16.30 Mässa på spanska
2:a söndagen i månaden
16.30 Mässa på engelska
3:e söndagen i månaden
16.30 Mässa på svenska
4:e söndagen i månaden
16.30 Mässa på polska
5:e söndagen i månaden
16.30 Mässa på svenska
En söndag i månaden enligt kungjord tid 14.00 Mässa enligt armenisk rit
Måndagar, tisdagar & torsdagar
08.00 Elisabethsystrarna,
Stäketsvägen 7 (Stäket/Kallhäll)
OBS! Se även aktuella mässtider på hemsidan eller ring syster Danuta: 070-419 78 61!
Tillfälle till bikt: vardagar 30 min innan eller i anslutning till Mässan, senast
20 min innan söndagens Högmässa (kan även pågå under Mässans gång)
eller enligt avtalad tid med en av prästerna.
Församlingsexpeditionen är öppen onsdagar 13.00–18.00 (tel. se ovan)
Kyrkoherde:

pater Krystian Zacheja SDB, mobil: 072-909 78 39,
k_zacheja@hotmail.com
Kaplan:
pater Pawel Drazyk SDB, mobil: 073-894 10 13,
drazyk@wp.pl
Diakon:
Pancho Chin A Loi, mobil: 073-925 37 17,
pancho.chinaloi@gmail.com
Kyrkomusiker och kanslister:
Anna-Katarina Schatzl, aktrefaldighet@outlook.com
Cecilia Veenker Tang, cecilia_veenker@hotmail.com,
mobil: 076-338 34 59

