KUNGÖRELSER
TREDJE PÅSKSÖNDAGEN
15 april 2018

Idag, på tredje Påsksöndagen, den 15 april, firas Mässa på svenska även kl.
16.30.
Kommande onsdag den 18 april är församlingsexpeditionen öppen som
vanligt mellan kl. 13.00 – 18.00. 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, d.v.s.
onsdag - fredag kl. 18.00 samt lördag kl. 11.00. Rosenkransen beds innan
Mässan på lördag kl. 10.30. På lördag firas i Kyrkans liturgi biskopen och
kyrkoläraren den Helige Anselm av Canterburys minnesdag.
Fredagen den 20 april mellan kl. 18.00 – 21.00 anordnar Trefaldighets
unga katoliker (TUK) en ungdomsträff med andlig föreläsning samt
bowling som gemensam aktivitet. Aktiviteten är tänkt som en ”kickoff”
inför kommande mer kontinuerliga aktiviteter för ungdomarna i vår
församling. Informationsblad finns utlagda på kyrktorget! Alla
ungdomar (14+) är varmt välkomna!
Nästa söndag, den 22 april - fjärde Påsksöndagen - är det trosundervisning
för Grupp B som börjar med samling i kyrkan kl. 09.30. Högmässa firas kl.
11.00. Mässa på polska firas kl. 16.30.
Den karismatiska kommuniteten ”Koinonia Johannes Döparen” inbjuder till
en reträtt om evangelisation den 21 april 2018 i Vår Frus Katolska Kyrka i
Täby, under ledning av fader Marcel Hakos tillsammans med broder Jan
Juricek, samt Koinonias medlemmar i Sverige. Informationsblad finns
utlagda på kyrkotorget.
Den 27 och 28 april äger en reträtt rum i vår församlings lokaler med
temat ”Ske Din vilja, men ske inte min vilja utan Din”, med särskilt fokus
på Guds viljas budskap samt Guds barmhärtighet. Reträtten leds av den
främst i den spansktalande delen av världen vida kände Fader Claudio
Barbut, som tillhör prästerskapet i det latinska katolska ärkestiftet i
Rumänien (Bukarest) och som bl.a. jobbat i romerska kongregationer samt
Spanien och nu med påvlig välsignelse är Guds barmhärtighets resande
missionär, predikant och reträttledare. Föredrag hålls på spanska och
engelska med översättning till svenska. Organisatörer är grupperna ”Guds
vilja” samt ”Jardin de Maria”, med välsignelse och tillåtelse av Biskop
Anders. Informationsblad samt program finns på kyrktorget. Varmt
välkomna!

Heliga Trefaldighets Katolska Församling samt Katolsk Karismatisk
Förnyelse i Sverige- KKS inbjuder till en reträtt med Aidan Bryne från
Irland (International Ministry of Healing) ”Kom och upplev Jesus helande
och befrielse, under smord lovsång och helande!” 4 - 6 maj i vår kyrka i
Jakobsberg. Var god tag del av informationen med programmet som är
upphängt på anslagstavlorna samt utlagt på kyrktorget. Varmt välkomna!
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.
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som
anordnas av församlingens barn- och ungdomskör. Varmt Välkomna!

