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Vi befinner oss enligt Kyrkans liturgiska kalender återigen i den ”vanliga
tiden under året”. Förvisso är vi inne i denna tid redan efter Pingst, dock har
de kommande söndagarna efter denna högtid följts av flera andra stora
högtider (Heliga Trefaldighet, Corpus Christi) som starkt är förknippade med
firandet av Påskens frälsningsmysterium. Således är denna söndag första
gången efter Påsk som vi använder den gröna liturgiska färgen för de
liturgiska plaggen. Tiden ”under året” firar ingen speciell aspekt av Kristi
hemlighet utan snarare Kristusmysteriet i dess fullhet. Detta sker i synnerhet
på söndagarna. Denna tid ”under året” påminner oss om att Jesus är och vill
vara med oss inte bara i fest, utan även i vardagens tristess, då vi jobbar, går i
skolan, utför våra vanliga sysslor, men också inte minst- värt att påminna när
vi nu går in i sommartiden- då vi vilar, har semester och sommarlov. Låt oss
inte glömma vår Herre som väntar på oss i Eukaristins sakrament varje
söndag!
Idag, 10 söndagen under året, firas även Mässa på engelska kl. 16.30.
Vi önskar alla våra ungdomar som påbörjat och som snart påbörjar sitt
sommarlov - vi gratulerar särskilt alla de ungdomar som tagit och kommer att
ta studenten under dessa dagar - Guds rika välsignelse och behövlig nåd så att
sommarlovet blir en tid av vila och välsignelse. För oss alla, att vi förblir friska
och att vi med säkerhet återkommer till våra hem och sysslor efter våra
sommarlov och semestrar. Låt oss dock under denna tid inte glömma bort
Jesus, särskilt genom att delta i söndagens Mässa. Sommarlovet och semester
kan vara en tid då vi får mer tid för Gud - genom bön, bibelläsning och annan
andlig läsning, besök i olika kyrkor och vallfartsorter, men också genom att
kontemplera Guds närvaro i Guds vackra skapelse, naturen.
Stort tack till alla som bidragit till förra veckans församlingsfest. Särskilt tack
till Pilar och Ingvar med medarbetare, till alla som bakat och lagat mat, burit
stolar och förberett på olika sätt. Stort tack till Anders som hjälpt till mycket
gällande den praktiska organiseringen och stort TACK till alla andra, ingen
glömd! Stort tack till ungdomsföreningens styrelse och andra ungdomar som
hjälpt till med danser, lekar och stationer för barnen. Stort tack för allt, må
Gud belöna er alla!

Kommande onsdag, 13 juni är församlingsexpeditionen öppen som vanligt
dvs. mellan kl. 13.00 – 18.00. Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.35
och Mässa firas kl. 18.00. Denna dag firar vi S:t Antonius av Paduas
minnesdag. 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. Efter Mässor på
onsdagar, fredagar och lördagar ber vi under juni månad litanian till Jesu
Hjärta.

Lördagen 16 juni firas Mässa på indiska enligt syro-malabarisk rit, med den
syro-malabariska ritens apostoliske visitator i Europa, Biskop Stephen från
Rom kl. 15.30 (v.g. observera tiden!).

Nästa söndag, 11 söndagen under året, 17 juni, firas Högmässa kl. 11.00.
Ingen Mässa på svenska kl. 16.30, mässor på svenska på eftermiddagar 3.
och 5. söndagen i månaden bortfaller under sommarmånaderna juni och
juli, och återupptas igen i augusti, i och med 3 söndagen i månaden, 19
augusti. Mässa på polska firas kl. 16.30, 4 söndagen i juni, 2 juni, dock blir
det ingen mässa på polska under juli månad. Även övriga nationella
mässor (engelska, armeniska, indiska) bortfaller under juli månadendast mässa på spanska firas söndagen 1 juli.
Juni månad tillägnas i Kyrkans tradition på ett särskilt sätt åt Jesu Hjärta. Vi
uppmuntrar alla våra församlingsmedlemmar att anförtro sig åt Jesu
Allraheligaste Hjärta genom att t.ex. be litanian till Jesu Hjärta, i kyrkan men
också i våra familjer och hem. I vår kyrka kommer vi att fira andakt till Jesu
Hjärta efter vardagsmässorna på onsdagar, fredagar och lördagar.
25 augusti bjuder Stockholms Katolska Stift alla församlingar och katoliker i
Sverige till Stiftsvallfärd med Kardinal Anders Arborelius. Även vår
församling ämnar åka med en egen buss. Det finns fortfarande platser på
bussen. Beroende på antalet deltagare kommer priset variera mellan 150 och
200 kr per deltagare och kommer att meddelas nästa söndag.

Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som
anordnas av barn- och ungdomskören.

