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14 Söndagen under året
8 juli 2018	
  
Vi välkomnar varmt idag i vår församling Syster Bernarda, Elisabethsyster från
Tbilisi, Georgien. Syster vill framförallt i sina medsystrars namn tacka för vår
församlings hjälpinsats under fjolårets Adventsbasar. Syster kommer även under
kyrkkaffet att berätta mer om systrarnas verksamhet i Georgien.
Idag, söndagen den 8 juli firas ingen mässa under eftermiddagen.
Kommande vecka firas mässa hos Elisabethsystrarna på måndag kl. 19.00.
Gällande tisdag och torsdag vg. ring Elisabethsystrarna.
Kommande onsdag, 11 juli är församlingsexpeditionen öppen som vanligt dvs.
mellan kl. 13.00 – 18.00. Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.35 och Mässa
firas kl. 18.00, under vilken minnesdagen för Europas skyddspatron, abboten S:t
Benedictus av Nursia uppmärksammas. I anslutning samlas böne- och
lovsångsgruppen. Mässor firas denna vecka i Kyrkan enligt sommarordning, d.v.s.
onsdag och fredag kl. 18.00 samt lördag kl. 11.00. På lördag firas minnesdagen för
prästen S:t Camillo de Lellis. Rosenkransen beds innan Mässan på lördag kl.
10.30. Observera att inga kvällsmässor firas på torsdagar under juli månad.
Eftermiddagsmässorna på söndagar kl. 16.30 samt övriga mässor på andra
språk bortfaller under juli månad.
På samma sätt som juni månad traditionellt är Jesu Hjärtas månad är juli månad
tillägnad reflektionen kring och devotionen av Jesu heliga och dyrbara Blod. Det
blod som utgöts för oss på Korset och ger oss frälsning. Därför kommer vi att
under juli månad be litanian till Jesu dyrbara blod efter kvällsmässan på
fredagar.
En reträtt med ämnet ”The healing touch of Jesus” under ledning av f Joseph
Vadakkel, som bl. a. grundat Eucharistic Flame Mission, äger rum i vår
församling mellan den 11 och 15 juli. För mer information gällande anmälan för
särskilda samtal, se gärna information som finns uppsatt på anslagstavlan.
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. Pris är 200 kr per person, barn under 10 år åker gratis. Vi ber alla
som anmält sig att betala snarast i församlingsexpeditionen eller hos kyrkoherden.
Anmälan stänger onsdag 15 augusti. Familjer och personer där priset kan utgöra
en svårighet är välkomna att kontakta kyrkoherden för att hitta en lämplig lösning.
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som
anordnas av Elisabethsystrarna och går till Elisabethssystrarnas verksamhet i
Georgien.

