KUNGÖRELSER
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN
13 maj 2018

Vi gratulerar hjärtligt alla barn som förra torsdagen, 10 maj på Kristi
Himmelsfärds dag tog emot sin Första Kommunion: Nicolas Gawel,
Kaleb Habtoum, Filip Sörman, Kacper Gruca, Kamil Farley, Philip
Oraha, Marcus Rönnmo, Sem Tesfay, Rafael Alkas Alias, Enya Manuba
Nilsson, Emil Kowalski, Oliver Amin, Mikias Negusse, Viktor Kuznecki,
Amanda Temesgen Measho, Oskar Kivimets, Adam Kivimets, Tiffany
Oluchi Okafor, Samson Ejike, Chelsea och Prince Onu. Vi ber om Guds
rika välsignelse för dem och deras familjer.
Direkt efter dagens Högmässa har församlingens Caritasgrupp möte
1 tr. ned. Fler hjälpande händer behövs och alla intresserade är
hjärtligt välkomna!
Idag, söndagen den 13 maj, firas Mässa på engelska kl. 16.30.
Kommande vecka firas morgonmässa hos systrarna i Stäket på måndag,
tisdag och torsdag kl. 08.00.
Vi är nu i mitten av månaden maj. Sedan länge är denna månad,
månaden då allt börjar blomma och växa i naturen, i Kyrkans tradition
Jungfru Marias månad. Denna månad firar vi sådana Mariadagar som:
Maria Kyrkans Moder, Jungfru Maria de troendes (kristnas) hjälp samt
Saliga Jungfrun Marias besök hos Elisabeth. Låt oss denna månad växa
särskilt i vår relation till vår himmelska Moder, och genom Henne till
Hennes Son, bl.a. genom att i vår personliga bön, i våra familjer, vår
vänkrets och i vår församling be rosenkransen och litanian till Jungfru
Maria. I vår församling kommer vi gemensamt att be den ”loretanska
litanian” till Guds Moder, efter kvällsmässorna onsdag - fredag, samt
efter rosenkransen (före Mässan) på lördagar. Varmt välkomna!
Kommande onsdag den 16 maj 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 denna vecka i Kyrkan som vanligt på onsdag,
torsdag och fredag kl. 18.00 samt lördag kl. 11.00 (S:t Erik, konung & martyr,
Sveriges skyddspatron). Rosenkransen beds innan Mässan på lördag kl. 10.30.
Fredagen den 18 maj anordnar vår ungdomsförening TUK terminens
sista ungdomsträff i församlingen. Vi deltar i den Heliga Mässan kl. 18.00
för att sedan lyssna till en föreläsning och diskutera kring ämnet Bibeln,
Guds levande ord! Alla som känner sig unga, 14 år och äldre, varmt
välkomna!

Lördagen den 19 maj anordnas en Mariapilgrimsvandring till Stäket.
Vi ber Rosenkransen kl. 10.30 och firar Mässa kl.11.00 i intention för fred i
våra familjer och världen och vandrar därefter mot Systrarnas kloster i
Stäket och ber även då Rosenkransen. Vandringen avslutas i kapellet med
Sakramental välsignelse och en andakt under vilken den Heliga Ritas relik
vördas och personlig välsignelse med S:ta Rita-olja ges. Alla inbjuds
därefter till en trevlig samvaro med Elisabethsystrarna. Ta gärna med
informationsblad som finns utlagda kyrktorget.
Lördagen den 19 maj firas Mässa på indiska kl. 17.30.
Nästa söndag, den 20 maj - Pingstdagen - är det trosundervisning för Grupp
B som börjar med samling i kyrkan kl. 09.30. Högmässa firas kl. 11.00 och
mässa på polska firas kl. 16.30.
Lördagen den 26 maj kl. 16.00 – 19.00 anordnar Trefaldighets Unga
Katoliker (TUK) en barnträff för alla mellan 7-13 år. Det bjuds på mat, så
meddela eventuella allergier eller specialkost. Anmälan görs till Fiorella:
070 - 432 10 10. Se gärna separata informationsblad på kyrktorget.
Vi meddelar att Mässan på polska i vår församling denna månad
undantagsvis kommer att äga rum tredje söndagen, d.v.s. Pingstdagen
den 20 maj 2018 och inte som vanligtvis fjärde söndagen. Anledningen
är att det fjärde söndagen den 27 maj firas Mässa (på svenska) med
Konfirmation kl. 15.00.
25 augusti bjuder Stockholms Katolska Stift alla församlingar och
katoliker i Sverige till Stiftsvallfärd med Kardinal Anders Arborelius. I
programmet ingår Mässa på Borgtorget med Kardinalen och Stiftets präster.
Tillfälle till picknik. Ett separat program för ungdomarna anordnas av SUK.
Dagen avslutas med procession till Blåkyrkan och Sakramental välsignelse.
Vår församling har som mål att organisera en gemensam färd till Vadstena
och vi planerar att hyra buss. Stiftet vill ha in preliminära anmälningar från
församlingar senast till den 25 maj. Därför öppnar vi idag anmälningar från
vår församling, fram till onsdag 23 maj. Vi inbjuder särskilt hela familjer,
ungdomar och alla andra församlingsmedlemmar till att delta i
Stiftsvallfärden.
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som idag
anordnas av barnkören/ungdomskören, som samlar pengar till sin resa till
Pueri Cantores i Barcelona i sommar. Vi ber om ett generöst bidrag. i Varmt
Välkomna!

