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Idag firar Kyrkan Herrens Dop. Vi befinner oss andligt tillsammans med den
unge Jesus som påbörjar sin messianska mission med att ödmjukt låta sig
döpas av Johannes Döparen i Jordans vatten. Denna söndag är nära förknippad
med Epifania högtiden och var i Kyrkans början en gemensam högtid. Genom
Dopet i Jordan fullbordar Jesus allt det som skedde i Hans födelse och
barndom, hela Inkarnationens Mysterium. Jesu Dop i Jordan är också den
Heliga Treenighetens första officiella uppenbarelse i mänsklighetens historia.
Jesus fylld av den Heliga Ande går ut för att förkunna Evangeliet. Denna dag
är också för oss en påminnelse av vårt eget dop och dess stora betydelse. I och
med idag påbörjar vi i Kyrkans liturgiska år den så kallade ”vanliga tiden,
under året”.
I anslutning till dagens Mässa går det även bra att på kyrkorget få
Epifaniahögtidens välsignelseremsor som välsignades i gårdagens Mässa.
Missio Sverige ber om en penninggåva på minst 20 kr. per remsa som stöd till
Missios solidaritetsfond för barn i tredje världen.
På många håll i den Katolska Kyrkan finns traditionen att bjuda in en präst för
årlig hemvälsignelse, i synnerhet under 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 att få sitt hem välsignat i det nya året, var
god kontakta en av församlingens präster för överenskommelse om lämplig
tid.
Idag firas även mässa på polska kl. 16.30.
Onsdagen den 10 januari är församlingsexpeditionen öppen mellan kl. 13 fram
till kl. 18.00. Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.40 och Mässa firas kl.
18.00. I anslutning till Mässan samlas böne- och lovsångsgruppen.
På torsdag, 11 januari och fredag den 12 januari firas Mässa i Kyrkan kl.
18.00.

Lördagen den 13 januari på biskopen & kyrkoläraren S:t Hilarius av Poitiers
minnesdag, firas Mässa kl. 11.00.
Söndagen den 14 januari samlas grupp B för trosundervisning i kyrkan kl.
09.30. Högmässa firas kl. 11.00 och mässa på engelska firas kl. 16.30.
Mellan söndagen den 21 – söndagen den 28 januari äger den ekumeniska
böneveckan rum. Mer information finns uppsatt på anslagstavlan samt utlagd
på kyrktorget. Inom ramen för denna ekumeniska bönevecka så deltar
Jakobsbergskyrkans (Missionskyrkan- Equmenia) representanter i vår
Högmässa söndagen den 21 januari kl. 11.00. Pastor David Westergård
predikar och sånginslag från Jakobsbergskyrkans kör. På tisdagen 23 januari
har vi en ekumenisk bönesamling i vår kyrka kl. 18.00. Varmt välkomna!
Den äldste salesianen i vår S:t Johannes Bosco salesianska ordenskommunitet
i Stockholm, fader Bogdan Wegnerowski, avled i Herren den 28 december på
Josephinahemmet i Bromma. P. Bogdans begravning kommer att äga rum
måndagen den 8 januari kl. 11.00 i Domkyrkan, Stockholm. Huvudcelebrant
är biskop Anders Arborelius OCD. Gravsättningen kommer att äga rum på
Skogskyrkogården, (ca. kl. 13.00)
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som
anordnas av den polska gruppen.

