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Idag, direkt efter Högmässan, ska vi, som ett svar på de nordiska biskoparnas
appell, be rosenkransen inför det Allraheligaste Sakramentet i intention för Den
Helige Fadern och den heliga Kyrkan, i denna turbulenta tid. Vi ber särskilt om
detta genom förbönerna av vår heliga landsmaninna, Helige Birgitta, Sveriges och
Europas Skyddspatron, som på ett särskilt sätt värnade om Kyrkan och dess
helighet och trohet mot Guds vilja under sin samtid. Varmt välkomna att stanna
kvar och visa solidaritet med hela Kyrkan genom vår bön!
Oktobermånad bär även namnet Rosenkransmånaden. Denna månad
uppmuntrar Kyrkan oss till att särskilt be rosenkransen i våra familjer, vänkretsar
och i församlingen, i kyrkan. Även Påven uppmanar särskilt de troende att i år i
oktober be rosenkransen varje dag för att Gud skall skydda Kyrkan mot satans
angrepp i denna turbulenta tid. Påven ber oss att efter rosenkransen tillägga
bönerna Sub tuum praesidium - Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, till Jungfru
Maria Kyrkans Moder, och Sancte Michale Archangele - Helige ärkeängel Mikael
försvara oss i striden, enkel exorcism- bön till Mikael ärkeängeln, Kyrkans
beskyddare. Dessa böner finns nu tryckta på separata blad och delas ut då vi ber
rosenkransen gemensamt i vår kyrka. I vår församling kommer gemensam
Rosenkransbön att äga rum onsdagar, fredagar och lördagar ca 25 min. innan
mässfirandet.
Idag, söndagen den 7 oktober firas mässa på spanska kl. 16.30.
Kommande vecka firas morgonmässa hos Elisabethsystrarna i Stäket på tisdag och
torsdag kl. 08.30.
På måndag, imorgon 8 oktober, firar vi saliga Jungfru Maria av Rosenkransen,
minnesdag. Mässan firas kl. 18.00. Rosenkransen beds dessförinnan kl. 17.35.
Varmt välkomna att ära vår Moder och be om hennes förbön!
Kommande onsdag den 10 oktober är församlingsexpeditionen öppen mellan kl.
13.00 – 18.00. Mässor firas denna vecka måndag, onsdag, torsdag, fredag kl.
18.00 samt på lördag kl. 11. På onsdag och fredag ber vi Jungfru Marias
rosenkrans före mässan kl. 17.35 och på lördag ca kl. 10.30. Böne- och
lovsångsgruppen samlas efter Mässan på onsdag. I Kyrkans liturgi minns vi på
torsdag påven S:t Johannes XXIII.
Lördagen den 13 oktober äger en konsert rum i vår kyrka kl. 17.00. Det är en
musikmeditation om Jungfru Marias liv och framförs av Immaculata
Vokalensemble. Orgel spelar Kristoffer Westerlund från vår församling. Fritt
inträde (frivilligt bidrag tas dock gärna emot) och alla är hjärtligt välkomna!

Nästa söndag 14 oktober, den 28 söndagen under året, firas Familjemässa kl.
09.00, vilket även utgör början på trosundervisningen för Grupp B. Högmässa firas
kl. 11.00 och mässa på engelska firas kl. 16.30 (Mässan på engelska firas denna
söndag av vårt Stifts Biskop, Hans Eminens kardinal Anders Arborelius OCD).
Söndagen den 14 oktober anordnas även en Fatima-dag av den
engelskspråkiga gruppen/ Filipino Christian Community med anledning av att en
staty av Vår Fru av Fatima besöker Stockholm. Även fredag- lördag 12-13
oktober, sker en liknande aktivitet i S:ta Eugenia kyrka. På programmet står
tillbedjan och lovsång, konsekration till Jesu och Marias heliga och obefläckade
hjärtan, tillfälle till bikt samt rosenkransbön- som ett svar på Marias hela tiden
aktuella uppmaning i Fatima till bot och omvändelse, iklädande av det bruna
Maria-Skapularet samt Mässa på engelska 16.30, under ledning av vår
Kardinal. Vi inbjuder även bönegruppen och alla i vår församling i deltagandet i
denna söndagseftermiddag under Marias tecken, en dag av andlig förnyelse och
omvändelse. Programmet, på engelska och svenska, finns utlagt på anslagstavlan.
Vi ber personer som är intresserade av att iklädas i Maria- skapularet den
söndagen att innan dess läsa häftet ”det bruna skapularet” som finns utlagt på
kyrktorget och även kan fås på kansliet, och förbereda sig andligt. Varmt
välkomna!
Sakta men säkert närmar sig höstlovet. Liksom under fjolåret vill vi anordna
aktiviteter för våra barn och yngre ungdomar i församlings regi i salesiansk
anda, höstlov med Don Bosco. Anmälningsblanketter finns från och med idag
utlagda på kyrktorget. Anmälan sker, genom att man lämnar in ifylld
blankett, endast till Miriam Albotane, ungdomsföreningen TUK:s
ordförande.
Nästa söndag, 14 oktober, direkt efter Högmässan inbjuder vi alla föräldrar,
vuxna, ungdomar m.m. som skulle kunna tänka sig att hjälpa under barnens
höstlov i församlingen till ett organisationsmöte. Mötet är obligatoriskt för
ungdomsstyrelsen och alla som redan anmält sig som ledare till
höstlovsaktiviteterna. Alla är hjärtligt välkomna och ingen föranmälan krävs. Det
är bara att komma!
Församlingens scoutgrupp, Europaspejarna, välkomnar pojkar 7-17 år för
verksamhet i två olika grupper. Intresserade kan kontakta Björn Larsson.
Information finns även på anslagstavlan.
Vi tackar varmt Fader Morgan Elworth att han offervilligt ställde upp att fira
församlingens Högmässa denna söndag, då våra salesianer idag deltar i polska
missionens 40 års firande i S:t Johanneskyrkan i Stockholm. Stort tack Fader, må
Gud välsigna Dig i Din prästerliga gärning och ge Dig all den nåd, hälsa och
välsignelse som Du behöver!
Vi inbjuder alla till kyrkkaffe som anordnas av Elisabethsystrarna. De insamlade
pengarna går till systrarnas missionsarbete. Varmt välkomna!

