KUNGÖRELSER
ANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET
14 januari 2018
Söndagen den 14 januari firas den andra ”vanliga” söndagen ”under året”.
Mässa på engelska firas kl. 16.30.
Onsdagen den 17 januari är församlingsexpeditionen öppen kl. 13.00 - 18.00.
Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.40 och Mässa firas kl. 18.00. I
anslutning till Mässan samlas böne- och lovsångsgruppen. Denna dag firar vi
i Kyrkans liturgi den Helige Antonius den Store, abbot, munklivets fader.
Mässor firas denna vecka enligt ordinarie ordning, dvs. torsdag, 18 januari, då
vi firar minnesdagen av vår S:t Eriks Domkyrka i Stockholms invigning, och
fredag den 19 januari, då vi minns S:t Henrik, Biskop och martyr, Finlands
Apostel, Mässa i Kyrkan kl. 18.00 samt lördagen den 20 januari firas Mässa
kl. 11.00, denna dag firas minnesdag för S:t Sebastian, martyr. Rosenkrans
beds kl. 10.30.
Mässa på indiska, enligt syro-malabarisk rit, firas lördagen den 20 januari, kl.
17.30.
Söndagen den 21 januari samlas grupp A för trosundervisning i kyrkan kl.
09.30. Högmässa firas kl. 11.00. Denna dag inleds den Ekumeniska
böneveckan och vi gästas då av Pastor David Wedegård som predikar i
högmässan och Jakobsbergskyrkans kyrkokör som medverkar med sång.
Söndagen den 21 januari firas mässa på svenska även 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. Tisdagen den 23 januari har vi en ekumenisk bönesamling
i vår kyrka kl. 18.00. Varmt välkomna!
Den Marianska gruppen ”Jardin de Maria” (Marias trädgård) i Stockholm
anordnar en pilgrimsfärd för ungdomar, men även äldre och barnfamiljer, till
den katolska ungdomsfestivalen Mladifest som äger rum mellan den 26 juli
och 6 augusti 2018 i pilgrimsorten Medjugorje, Bosnien- Hercegovina.
Infoblad finns utlagda på kyrktorget samt på anslagstavlan. Där finns även
kontaktinfo för anmälan. Även Sveriges Unga Katolikers sydregion anordnar
en pilgrimsresa för ungdomar till samma ungdomsfestival i Medjugorje, och
tack vare lediga platser erbjuds även ungdomar från Stockholm att delta. Mer
info kommer nästa söndag den 21/1.

Sveriges Unga Katoliker har öppnat anmälan för Världsungdomsdagarna med
Påven Franciskus, som kommer att äga rum 14 januari - 1 februari 2019 i
Panama. Innan dess ska den svenska gruppen delta i ”days in the dioceses” i
närliggande Costa Rica. Anmälan pågår från 1 januari fram till 30 april 2018,
priset för de som anmäler sig innan 31 mars är 15 000 kr. Priset för de som
anmäler sig efter mars är det 20 000 kr. Affischer med mer information finns
upphängda på kyrktorget, liksom A4 infoblad där även kontaktuppgifter till
SUK finns. Vi uppmuntrar alla ungdomar att tänka på att delta i detta
fantastiska tillfälle att stärka sin tro samt träffa unga katoliker från hela
världen!
Under februari månad besöker den karismatiske katolske prästen F. John
Bashobora från Uganda, Sverige. F. John är en präst som förkunnar Guds Ord
med kraft och har av Herren fått många gåvor, bl.a. att Herren Jesus genom
Honom gett många människor inre och fysiskt helande. Han kommer hålla
reträtter i de katolska församlingarna i Halmstad, Skövde, Värnamo samt i
Stockholmsområdet: i Täby den 19-20 februari och i Åkersberga den 21
februari. Mer information finns på katolska församlingen i Täbys hemsida.
Infoblad finns även utlagda på kyrktorget.
Januari månad är väldigt viktig för den salesianska familjen. Den 24 januari
firar vi den Helige Franciskus de Sales, Salesianordens skyddspatron och den
31 januari Helige Giovanni Bosco- Don Bosco, ungdomarnas apostel, fader,
lärare, vän och skyddspatron, Salesianordens grundare. Vi kommer
högtidlighålla S:t Johannes Bosco men även S:t F. De Sales på söndag 28
januari 2018. Högmässan kommer då att firas till Don Boscos ära, och
celebreras av Don Guillermo Basanes SDB från Rom, Salesianordens
generalrådsmedlem,
Salesianernas
Ordensgenerals
rådgivare
för
Missionsarbetet, som under dessa dagar besöker Sverige för att bekanta sig
mer med salesianernas missionsarbete med särskild fokus på att undersöka
vårt arbete främst bland ungdomar, invandrare och flyktingar i Sverige. Fader
Guillermo kommer att predika under Mässan och vill säkert träffa så många
församlingsmedlemmar som möjligt efter Mässan. Det planeras ett lite
högtidligare kyrkkaffe, församlingsfest efter Mässan, vilket ska planeras med
pastoralrådet samt ungdomsstyrelsen den kommande veckan. Men känn Er
redan idag varmt välkomna till vår församlingsfest- vårt gemensamma firande
av Don Bosco söndagen den 28:e januari samt under Kvällsmässan 31 januari.
Vi önskar alla en välsignad söndag! Idag anordnas kyrkkaffe av den chilenska
gruppen, varmt välkomna!

