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PÅSKDAGEN – Vår Herres Jesu Kristi Uppståndelse
1 april 2018	
  
Kära bröder och systrar: Kristus är Uppstånden! Han är sannerligen Uppstånden!
Denna urgamla kristna hälsning ljuder i över två tusen år, trots krig, svårigheter i och
utanför Kyrkan, trots sjukdomar, personliga problem, trots död och synd, och den
kommer att fortsätta ljuda tills den dag Herren återkommer, för att för oss förkunna
Evangeliet - det Glada Budskapet att Guds Son, Jesus Kristus, dog på Korset för att ge
oss livet, men att Han nu är Uppstånden och lever i evighet! Jesus lever! Halleluja!
Döden, synden och satan är besegrade, människan är frigjord från oket! Må den
Uppståndne Jesus närvaro och person för Er alla vara en välsignelse, ett ljus och ett hopp
i Era liv. Ta emot Hans seger. Må Herren ge oss alla ett välsignat och glädjefyllt firande.
Glad Påsk!
Idag, på Påskdagen, den 1 april, firas Mässa på spanska kl. 16.30.
Imorgon, 2 april, Annandag Påsk - måndag i Påskoktaven - firas Högmässa i kyrkan kl.
11.00.
Kommande onsdag i Påskoktaven den 4 april är församlingsexpeditionen öppen som
vanligt mellan kl. 13.00 – 18.00 (dock är inte kyrkoherden på plats till på fredag).
Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.35 och mässa firas kl. 18.00. I anslutning
samlas böne- och lovsångsgruppen. Mässor firas som vanligt denna vecka i Kyrkan, dvs.
onsdag- fredag 18.00 samt lördag 11.00. På lördag firas även indisk-ortodox mässa kl.
17.30.
Fredagen i Påskoktaven den 6 april är första fredagen i månaden, och Jesu Hjärtas
månatliga minnesdag. Mässa med Sakramental Tillbedjan och Litania till Jesu Hjärta i
anslutning firas kl. 18.00. Tillfälle till bikt ges från 17.00.
Söndagen den 8 april - andra Påsksöndagen - firar vi Den Gudomliga Barmhärtighetens
söndag. Då är det trosundervisning för Grupp B som börjar med samling i kyrkan kl.
09.30. Högmässa firas kl. 11.00. Mässa på enligt armenisk rit firas kl. 14.00 och mässa på
engelska kl. 16.30
Måndagen den 9 april firas Herrens Bebådelse – Jungfru Marie Bebådelses högtid.
Högmässa firas i kyrkan kl. 18.00.
Vi meddelar i enlighet med församlingsordningen i Stockholms Katolska Stift, att
församlingens årsmöte- årsstämma äger rum i församlingssalen söndagen den 29 april
efter Högmässan, d.v.s. på söndag om tre veckor. Alla registrerade
församlingsmedlemmar är välkomna till mötet och den som vill få en fråga behandlad ska
enligt församlingsordningen lämna in en skriftlig beskrivning av ärendet till kyrkoherden.
Det anordnas en pilgrimsfärd i församlingen till Lourdes i Frankrike mellan den 5 – 8
september. I resan ingår flyg, transport till Lourdes, hotell med helpension till en kostnad
av 6 495 kr i dubbelrum. Informationsaffischer är utlagda på kyrktorget. Intresserade kan
anmäla sig till kyrkoherden eller till Ewa Hillerström senast fram till slutet av maj.

