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MARS 2018
FRÅN DÖD TILL UPPSTÅNDELSE
”Han som är livet dör för att vi ska leva. Han som är arvinge till allt ger upp
allt för att vi ska få del av alla hans rikedomar. Han lämnar sin ande i
Faderns händer för att vi ska uppfyllas av hans Ande. Genom korset kom
glädjen till hela världen och genom döden livet.” Dessa rader är hämtade
från bönehäftet till Korsvägsandakten och beskriver på ett klart och tydligt
sätt Påskens stora och mänsklighetens största och viktigaste händelse. Vi
har nu när mars börjar kommit en bit in på fastetiden och får under
månadens lopp följa Jesus under Stilla veckans dagar. Palmsöndagen,
eller Passionssöndagen inleder Stilla veckan med vår Konungs intåg i den
heliga staden för att gå sitt frälsande lidande och sitt förhärligande tillmötes. Denna dag
välsignas kvistarna som ska påminna oss om de hyllande folkmassorna och när vi även
tar med oss dessa hem, blir de till uttryck för vår offentliga bekännelse till
Människosonen. Skärtorsdagen är den första av de tre heliga Påskdagarna och påminner
oss om Jesu sista måltid med lärjungarna, då han instiftar det nya förbundet. Genom att
tvätta deras fötter, visar han tydligt att han kommit för att tjäna och inte för att betjänas,
något han förväntar sig av oss i förhållande till våra medmänniskor. Under mässan klingar
klockorna under Gloria för att sedan tystna fram till Gloria under Påsknatten. Altaret
kläds av och tabernaklet står tomt. Långfredagen påminner oss om Jesu lidande och död,
om hur han i sin oändliga kärlek till människan bär sitt och därmed allas kors. Påskafton
är en dag av tystnad och väntan på Guds ingripande, en hoppets dag och under
Påskvakan sker den hemlighet som endast Gud ser - Jesus segrar över döden och uppstår!
Påskdagen är kyrkoårets förnämsta söndag och festernas fest! Det nya förbundet är
fullbordat.

Långfredag är en obligatorisk faste- och abstinensdag. Den dagen äter vi högst ett
mål mat och avstår helt från kött. Detta gäller dock inte sjuka, personer som har tungt
arbete och barn under uppväxtåren. Den som fyllt 60 år behöver inte längre fasta.
Tillfälle till bikt under Stilla veckan i församlingen: onsdag kl. 16-17.45 och kl. 19-21.
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 MARS 2018

Evangelisationen: Att kyrkan inser vikten av en omdömesgill andlig utveckling,
både på personlig och samhällelig nivå.

PALMSÖNDAGEN
Palmsöndagen är söndagen före Påskdagen – Kristi uppståndelse, som i kyrkoåret inleder Stilla
veckan. Palmsöndagen är ägnad minnet av Jesu intåg i Jerusalem, då folket jublade av glädje
och hälsade honom med palmkvistar i händerna likt en kung (Se gärna: Markusevangeliet 11:111, Matteusevangeliet 21:1-11, Lukasevangeliet 19:28-44, Johannesevangeliet 12:12-19).
Intåget skildras även i evangelietexten som läses under första advent, då som inledning på
jultiden. I bägge fallen ska vi förbereda oss på att ta emot Jesus Kristus; en gång som barnet i
krubban och den andra gången som en hyllad kung som tar på sig all världens synd.
Palmsöndagen, även kallad Passionssöndagen, infaller i år på söndagen den 25 MARS. Den är
en viktig dag under kyrkoåret och inom Katolska kyrkan företas som bekant
palmsöndagsprocessioner innan firandet av den Heliga Mässan, vilket även kommer att ske i
Heliga Trefaldighets församling. Deltagarna går då med palmkvistar i händerna i
processionen. Dessförinnan uttalar prästen en välsignelse och stänker vigvatten på
kvistarna och processionens deltagare med hjälp av en aspergil (se bild):

OLJEVIGNINGSMÄSSA I DOMKYRKAN
Tisdagen den 27 mars firas en s.k. Oljevigningsmässa tillsammans med biskop Anders
Arborelius i katolska Domkyrkan vid Medborgarplatsen kl. 11.00. Det är en Mässa under vilken
de heliga oljorna, krisma, invigs och som alltid koncelebreras av biskopen och hans
presbyterium1 som uttryck för prästernas gemenskap med biskopen. Präster från hela stiftet
deltar och förnyar sina prästlöften under Mässan. Som biskopens medarbetare bevittnar de
invigningen av krismat, eftersom de har del i hans heliga uppdrag att uppbygga, helga och
styra Guds folk. Mässan skall framhäva prästämbetets enhet och närvarogörandet av Kristi
offer i hans kyrka. Det är önskvärt att så många stiftsmedlemmar som möjligt deltar och
mottar kommunionen. Enligt tradition ska oljevigningsmässan firas på skärtorsdagen, men
man kan förlägga den någon dag tidigare alltid omedelbart före Påsken. Eftersom den är så
viktig, ska den bara hållas en gång per år och då helst i domkyrkan. De nya oljorna skall
därefter på ett värdigt sätt transporteras till de olika församlingarna. De gamla bränns, till
exempel genom att hällas i evighetslampan. (Information hämtad från ORDO 2014-2015)

BESÖK AV BARNKÖR
Heliga Trefaldighets barnkör under ledning av Cecilia Veenker Tang besökte S:t Franciskus
katolska församling i Märsta under februari månad och söndagen den 11 mars så är det istället
vår församling som gästas av nämnda församlings barnkör under ledning av Alexander Kegel.
Det är positivt med musikaliska utbyten och glädjande med samarbeten över
församlingsgränserna. Hjärtligt välkomna att tillsammans med de sjungande barnen fira
familjemässa söndagen den 11 mars kl. 11.00!
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Prästerskap.

ANMÄLAN TILL VÄRLDSUNGDOMSDAGARNA

Redan nu går det att anmäla sig till VÄRLDSUNGDOMSDAGARNA (VUD) som går av
stapeln i Panama mellan den 22 – 27 januari 2019. VUD är en sammankomst för
unga katoliker (18+) från hela världen. Vart 3:e år inbjuder påven alla katolska
ungdomar till ett land och en stad för en veckas aktiviteter. Dagarna fylls av katekes,
mässfirande och samvaro och avslutas med en storslagen mässa celebrerad av
påven, som under VUD i Krakow firades av 2,5 miljoner ungdomar. Redan dagarna
innan evenemanget planerar Sveriges Unga Katoliker (SUK) en vistelse i Costa Rica,
så datumen för hela resan är 14 januari – 1 februari 2019. Anmälningsperioden
pågår t.o.m. den 30 april 2018 och priset för hela resan blir ca 15 000 kr. Observera
att avgiften höjs till 20 000 kr efter den 31 mars, så se till att göra anmälan via
www.suk.se så snart som möjligt!
TUK-TRÄFF

Lördagen den 24 mars kl. 17.00 - 20.00 är det dags igen för Trefaldighets Unga
Katolikers (TUK) barnträff. Samling sker i församlingsbyggnaden 1 tr. ned. Det bjuds
på mat och roliga/givande aktiviteter utlovas. Ta gärna från kyrktorget med ett
separat informationsblad gällande träffen som ni hemma kan sätta upp på ett väl
synligt ställe! Om ni vill anmäla er (senast torsdagen den 22/3!), har frågor eller
funderingar, hör gärna av er till Miriam: 070-483 92 26. Välkomna!
TROSUNDERVISNING I MARS

Med denna månad äger rum:
GRUPP A – söndagen den 11/3 och 25/3 kl. 09.30 i kyrkan
GRUPP B – söndagen den 18/3 kl. 09.30 i kyrkan.
En föräldragrupp under ledning av diakon Pancho samlas parallellt med
trosundervisningen. Informationsblad gällande undervisningen finns utlagda på
kyrktorget. Hjärtligt välkomna!
CARITAS TREFALDIGHETS BASAR - UTFALL

Med rätta har några församlingsbor frågat och undrat över utfallet gällande 2017
års adventsbasar och härmed informeras om att Caritas samlade in 6 200 kr. Ännu
en gång ett stort TACK till alla som hjälpte till och bidrog till basaren på olika sätt.
DEN NORDISKA VALLFÄRDEN TILL LOURDES 2018

160 år efter jungfru Marias uppenbarelse i Lourdes anordnas mellan den 23 – 30 juli
2018 en nordisk vallfärd dit under temat Gör vad än Han säger åt er. Bland många
andra deltar kardinal Anders Arborelius och biskop Czeslaw Kozon från den
nordiska biskopskonferensen. Se gärna kyrkans anslagstavla för mer information
gällande resan, eller besök hemsidan: www.lourdes.dk. Anmälan kan göras via epost direkt till Marianne Larsen: mastla@dsa-net.dk.

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
17.40
18.00
18.00
10.30
11.00
4:e lördagen i månaden
17.30
1:a söndagen i månaden
16.30
2:a söndagen i månaden
16.30
3:e söndagen i månaden
16.30
4:e söndagen i månaden
16.30
5:e söndagen i månaden
16.30
En söndag i månaden enligt kungjord tid 14.00
Måndagar, tisdagar & torsdagar
08.00

Högmässa på svenska
Barmhärtighetens Rosenkrans
Mässa
Mässa och sakramentsandakt
Rosenkrans
Mässa
Mässa på indiska
Mässa på spanska
Mässa på engelska
Mässa på svenska
Mässa på polska
Mässa på svenska
Mässa enligt armenisk rit
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 efter Mässan samt senast 20 min innan
söndagens Högmässa eller enligt avtalad tid med en av prästerna.
Församlingsexpeditionen är öppen onsdagar 13.00–18.00 (tel. se ovan)
Kyrkoherde:
Kaplan:
Diakon:

pater Krystian Zacheja SDB, mobil: 072-909 78 39,
k_zacheja@hotmail.com
pater Pawel Drazyk SDB, mobil: 073-894 10 13,
drazyk@wp.pl
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

