KUNGÖRELSER - 18 Söndagen under året - 5 augusti 2018
Månadsbladet med bland annat gudstjänsttiderna för augusti finns utlagt på
kyrktorget och kan gärna tas med hem. Vi ber er vänligen att inte ta med
gudstjänsttiderna som finns uppsatta på dörrar och anslagstavlor.
Imorgon på Kristi Förklarings dag, måndagen den 6 augusti, firas mässa kl. 18.00.
Kommande vecka firas morgonmässa kl. 08.00 hos Elisabethsystrarna endast på
tisdag och torsdag.
Kommande onsdag, 8 augusti är församlingsexpeditionen öppen 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 övrigt på
onsdag, torsdag och fredag kl. 18.00 samt lördag kl. 11.00. På lördag beds
Rosenkransen kl. 10.30.
I Kyrkans liturgi minns vi på onsdag S:t Dominicus, präst, på torsdag S:ta Teresia
Benedicta av Korset, jungfru och martyr, på fredag S:t Laurentius, diakon och martyr
och på lördag S:ta Clara, jungfru.
Nästa söndag 12 augusti, 19:e söndagen under året, firas Högmässa kl. 11.00. Mässa
på engelska firas kl. 16.30.
Stockholms Dekanat inbjuder till den årliga Mariavallfärden för Stockholms
katoliker till Marielund, lördagen 18 augusti. Vallfärden leds av vår biskop,
kardinal Anders Arborelius OCD och Stockholms dekan, p. Klaus Dietz SJ. Samling
11.15 vid Nyckelby lanthandel på Ekerö. Vandring med bön och rosenkrans. Ca.
12.15 Mässa i Marielund. Picknick på medhavd matsäck. Kaffeservering.
Vallfärden avslutas med Sakramental välsignelse i Marielunds kapell.
Informationsblad finns utlagda på kyrktorget. Varmt välkomna!
25 augusti inbjuder Stockholms Katolska Stift alla församlingar och katoliker
i Sverige att delta i en Stiftsvallfärd med Kardinal Anders Arborelius. En
abonnerad buss kommer att åka från vår församling. Pris är 200 kr per person, barn
under 10 år åker gratis. Vi ber alla som anmält sig att betala i
församlingsexpeditionen. Familjer och personer där priset kan utgöra en svårighet
är välkomna att kontakta kyrkoherden för att hitta en lämplig lösning.
Den 31 augusti t o m den 2 september äger Stiftsungdomsdagarna för katoliker
mellan 15 och 28 år rum i Vadstena. Anmälningsblanketter finns utlagda på
kyrktorget. Ungdomar från vår församling som är intresserade anmäler sig direkt till
Miriam Albotane. Kontaktuppgifter finns på anmälningsblanketten samt i
månadsbladet.
Det finns nu fortfarande 3 platser lediga kvar till Lourdesresan som anordnas
av församlingen. Intresserade kan direkt meddela församlingens kanslist AnnaKatarina.
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som
anordnas av pater Pawel.

