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THÉRÈSE AV LISIEUX, THÉRÈSE AV JESUSBARNET eller LILLA BLOMMAN
”Thérèse av Jesusbarnet och det heliga Anletet är den yngsta av alla kyrkolärarna, men hennes andliga
väg är så mogen och djärv, trosinsikterna i hennes skrifter så vida och djupa, att hon förtjänar en plats
bland de stora andliga mästarna”, så beskrev den helige Johannes Paulus II helgonet vars reliker nu
t.o.m. den 29 november tillsammans med hennes föräldrars Louis och Zélie Martins reliker befinner sig
på besök i de nordiska länderna. Ett separat informationsblad med tiderna för relikernas välkomst- och
avskedsandakter samt mässor som firas med relikerna på plats i de olika kyrkorna finns utlagt på
kyrktorget och man kan även besöka hemsidan katolskakyrkan.se där förutom programmet även en
kortfilm om besöket gjord av den katolska Tv-kanalen EWTN kan ses.
Vem var då detta lilla stora helgon? Marie Francoise Thérèse Martin föddes i Alencon, Frankrike och
växte upp i en starkt troende miljö där den ständiga gemenskapen med Kristus var en självklar del av
livet. Hon fick, efter att enträget ha bett om lov, sin önskan uppfylld när hon redan som femtonåring
blev novis i karmelitklostret i Lisieux. Här gjorde hon snabbt sådana andliga framsteg att hon blev
novismästarinna redan när hon var 22 år gammal. Hon hade ett stort intresse för missionen och hade
den ständigt i sina tankar och böner. Hon avled två år senare i tuberkulos, och hennes korta liv blev ett
märkligt vittnesbörd om mänsklig ödmjukhet, enkelhet och heroiskt tålamod i lidandet. Hon har själv
beskrivit det i sin bok En själs historia (svensk översättning i hennes Självbiografiska skrifter). En viktig
tanke hos Thérèse är att det inte behövs några stora ansträngningar eller heroiska dåd för att nå Gud.
I stället visar hon på ”den lilla vägen”, att göra allt det minsta i kärlek. Efter hennes död har oräkneliga
mirakel skett. Thérèse helgonförklarades den 1 oktober och är missionens och Frankrikes
skyddspatron. Johannes Paulus förklarade henne för kyrkolärare 1997. Basilikan i Lisieux som uppförts
över hennes grav är en mycket besökt vallfartsort. På hemsidan karmel.se kan man bl.a. läsa om
Thérèses syn på bön samt ta del av information om olika böcker som skrivits av och om henne.
(Texten är inspirerad av och delvis hämtad från boken Helgonen, sid. 311, av Per Beskow)

MUSIKMEDITATION ÖVER JUNGFRU MARIAS LIV
Lördagen den 13 oktober kl. 17.00 gästas vår församling av Immaculata Vokalensemble från S:t
Eriks katolska Domkyrka som under ledning av Elisabeth von Waldstein och till
orgelackompanjemang av vår församlingsbo Kristoffer Westerlund bjuder på en musikalisk
musikmeditation över Jungfru Marias liv med musik av bl.a. Monteverdi, Bruckner och Caccini.
Inträde är fritt, men frivilligt bidrag tas gärna emot i anslutning till konserten. Alla är hjärtligt
välkomna!
HÖSTLOVSVECKA MED DON BOSCO
Har du ännu inte bestämt vad du ska göra under höstlovet? Då kommer här en fantastisk
möjlighet, nämligen att mellan måndagen den 29 oktober och fredagen den 2 november i Heliga
Trefaldighets församling ha HÖSTLOV MED DON BOSCO! Programmet
erbjuder många roliga och givande aktiviteter, självklart inklusive
mässa, bön, och firande av Alla Helgons dag. Mer information och
anmälningsblanketter kommer att finnas utlagda på kyrktorget.
Kom och var med!
BÖNEAPOSTOLATET - DEN HELIGE FADERNS INTENTIONER FÖR OKTOBER 2018

Evangelisationen: Att kvinnor och män vigda till tjänst i kyrkan, förnyar sin kallelse,
att vara nära de fattiga, marginaliserade och de som inte kan göra sin röst hörd.

DON BOSCO ORATORIET
Från början av sin prästerliga tjänst samlar Don Giovanni Bosco, inspirerad av den Helige Ande,
unga pojkar och män för att lära dem att be, katekesen, ge dem meningsfull sysselsättning och
fritid, men även att lära dem att läsa, skriva, matematik m.m. när det behövs. 1846 lyckas hans
vandrande ORATORIO få en permanent fristad i en före detta fabrik i stadsdelen Valdocco. Så
föds det salesianska oratoriet (från latinska oratorium- en plats att be, men även idka positiv
sysselsättning, alltså en plats för att samlas och ära Gud!), även om redan S. Filippo Neri
utvecklade en form av oratorium i 1600- talets Rom (det är från S. Neri som D. Bosco tog namnet
oratorium.) I Don Boscos pedagogiska tanke, enligt vilken salesianerna försöker leva och arbeta,
ska Oratoriet vara ett hem- där man känner sig välkommen, en kyrka- där man ärar Gud och har
möjlighet att lära sig mer om Honom och bygga upp en personlig relation med Herren, och en
fotbollsplan/lekplats- där vänner kan samlas och ha kul, umgås tillsammans och även utveckla
sig i mänskliga färdigheter som hjälper att utveckla ens personlighet, för att som Don Bosco
sade: en fylld fotbollsplan innebär att djävulen är långt borta. Salesianerna försöker, enligt de
förutsättningar de möter på de platser de blir ombedda att bedriva själavård och pedagogisk
verksamhet, skapa oratorier (ungdomscenter/ katolska ”fritidsgårdar”) och jobba i ”oratoriets”
anda både i församlingar, skolor och andra uppfostringsanstalter, ungdomscentra m.m. Då
Biskopen av Stockholms Katolska Stift anförtrott själavården i Heliga Trefaldighets katolska
församling i Järfälla åt salesianerna fr.o.m. 1 september 2017, har salesianerna en dröm om att
starta ett oratorium i egentlig mening även i vår församling, även om mycket av
”oratorienandan” redan sker, främst i katekesen, under skollovsaktiviteterna,
ungdomsföreningen och dess månatliga barn- och ungdomsmöten, resor m.m. samt i den
vardagliga själavården och kontakten. Därför har vi under den senaste månaden delvis
renoverat den stora lokalen på Kyrkans nedre våning. Under de kommande veckorna kommer
vi att fortsätta arbetet med att anpassa lokalerna ytterligare till barn- och
ungdomsverksamheten som ett salesianskt ”oratorium”- Oratorium Don Bosco, i vilket bland
annat en tapet med Don Boscos bild på kommer att sättas upp på en av väggarna. Vi hoppas att
lokalen med tiden kommer att fyllas med fler barn och ungdomar och fler verksamheter. Håll
därför utkik efter kommande aktiviteter, som kommer att erbjudas även på vardagarna. Om
någon, efter bön och urskiljning, känner sig manad till att hjälpa till med barn och ungdomar i
salesiansk anda som volontär, kanske har idéer om olika aktiviteter (det kan vara läxhjälp,
sportaktiviteter, konstaktiviteter, musikaktiviteter m.m.) var god kontakta kyrkoherden!
Om någon fortfarande önskar att bidra med en gåva till stöd för detta ändamål kan man göra
det i korgen utställd på
kyrktorget efter Mässan. Det går
även bra att swisha till
församlingens konto, men var
då god och ange ändamålet
genom att skriva ”oratorium” i
meddelanderutan. Här intill kan
ni hur den nya tapeten kommer
att se ut (små justeringar kan
komma
att
göras
före
uppförandet av tapeten):

OKTOBER - ROSENKRANSMÅNADEN
Den 8 oktober firas rosenkransfesten i Sverige (i övriga världen firas dagen den 7 oktober, då vi i Sverige
firar den heliga Birgittas himmelska födelsedag) och således bär oktober månad namnet
Rosenkransmånaden.
Anledningen till detta är att vi den 8 oktober firar den Saliga Jungfrun Maria, vår
Fru av rosenkransen. Att denna dag firas just 8 oktober har sin historiska förklaring
i den händelse från 1600-talet då de förenade kristna härarna lyckades stoppa det
muslimska, osmanska anfallet under en havsstrid utanför Lepanto i Italien. Många
troende från hela Europa och världen svarade på Påvens appell att be om Guds
Moders beskydd för Italien och hela Europa genom att be rosenkransen. Till minne
av detta instiftades denna dag och hela oktober blev sedermera en tid då vi i Kyrkan
särskilt fokuserar på rosenkransbönen. Denna i grunden folkliga bön har av många
helgon beskrivits som ett ”andligt vapen” i vår andliga krigsföring och som ett kraftfullt och effektivt
medel på vägen till vår helgelse. Rosenkransen är i grunden en mycket biblisk bön där vi begrundar
mysterier- frälsningens hemligheter ur Jesu Kristi liv, beskrivna i Evangelierna, betraktade med Marias
ögon och i gemenskap med Henne, som alltid leder oss till Sin Son. Även i uppenbarelser i modern tid
(Lourdes, Fatima, La Salette, Medjugorje för att nämna några) uppmanar Jungfru Maria de troende till
bön av rosenkransen. I många församlingar hålls denna månad särskilda rosenkransandakter, särskilt
med tanke på freden på jorden. Även i våra familjer uppmuntras vi att särskilt be rosenkransen i
oktober månad. I vår församling kommer gemensam Rosenkransbön att äga rum onsdagar, fredagar
och lördagar cirka 25 min innan mässfirandet. Påven har den senaste tiden särskilt bett alla Kyrkans
medlemmar att be rosenkransen varje dag i intention för Den Heliga Kyrkan, som nu skakas av inre
svårigheter, samt tillägga böner Sub Tuum Praesidium samt Sancte Michael Archangele efter
rosenkransbönen- dessa är tryckta på separata blad och kommer att bedjas i vår församling.

Föredrag om vår församling inom ramen för Concordia Catholica
Torsdagen den 25 oktober i anslutning till kvällsmässan håller Per Wallin ett föredrag om vår
församlings historia inom ramen för den historiska föreningen Concordia Catholicas sammankomst.
Det är en trevlig sammankomst där det även erbjuds en finare middag till ett pris av 120 kr för
medlemmar och 140 kr för övriga. Man kan bli medlem på plats och årsavgiften är då 100 kr per person
eller 130 kr per hushåll. Anmälan görs senast den 18/10 till James eller Ninnie Blom på
bloms@tele2.se eller tel. 0707-96 04 04 (mellan 10.00 och 22.00!). Separata informationsblad kommer
framöver att finnas utlagda på kyrktorget.

DE NORDISKA BISKOPARNAS APPELL GÄLLANDE BOT OCH BÖN
Med anledning av de skandaler gällande sexuella övergrepp mot minderåriga men även vuxna i
beroendeställning, maktmissbruk och interna strider som drabbat Kyrkan på senare tid har de Nordiska
ländernas biskopar som var samlade till biskopskonferensens senaste möte som ägde rum i Szczecin,
Polen, den 4 september, utfärdat en appell till de troende i Norden. I den ber biskoparna om enhet i
bön, kring den Helige Fadern, om bön att Han kan urskilja andarna och om mod och kraft för att anföra
och leda Kyrkan i denna tid. Våra biskopar ber alla troende att tillsammans med
dem hålla en fastedag fredagen den 5 oktober 2018 och en böndag för Kyrkan
och Påvens böneintentioner söndagen den 7 oktober, rosenkransfesten
(samtidigt heliga Birgittas högtidsdag för Kyrkan i Sverige), och be om Guds
Moders speciella hjälp. Låt oss solidarisera oss med Kyrkan och svara på denna
uppmuntran med vår bön och fasta. Biskoparnas appell finns utlagd på
kyrktorget, var god och ta del av den!

Heliga Trefaldighets församling
Järfällavägen 150
177 41 Järfälla

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

www.trefaldighet.se

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

09.00

Familjemässa två söndagar i månaden
(se gudstjänsttider för datum!)
11.00 Högmässa på svenska
Onsdagar
17.40 Barmhärtighetens Rosenkrans
Onsdagar, torsdagar & fredagar
18.00 Mässa
Första fredagen i månaden
18.00 Mässa och sakramentsandakt
Lördagar
10.30 Rosenkrans
11.00 Mässa
1:a söndagen i månaden
16.30 Mässa på spanska
2:a söndagen i månaden
16.30 Mässa på engelska
3:e & 5:e söndagen i månaden
16.30 Mässa på svenska
4:e söndagen i månaden
16.30 Mässa på polska
En söndag i månaden enligt kungjord tid 14.00 Mässa enligt armenisk rit
Måndagar, tisdagar & torsdagar
08.30 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:
pater Krystian Zacheja SDB, mobil: 072-909 78 39,
k_zacheja@hotmail.com
Kaplan:
pater Pawel Drazyk SDB, mobil: 073-894 10 13,
drazykp@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

