KUNGÖRELSER –
31:a SÖNDAGEN UNDER ÅRET
4 november 2018

Vi har nu påbörjat månaden November. Efter att nyligen ha firat Alla
helgons dag och Alla själars dag är vi fortfarande inne i ett klimat av bön
för de avlidna och reflektionen över livets gåva och de eviga tingen:
himmelen, helvetet och skärselden. Mellan den 1 och 8 november har vi
möjlighet att erhålla Fullständig Avlat i intentionen för en avliden i
skärselden. Förutsättningarna är att man den dagen besöker en
kyrkogård eller deltar i den Heliga Mässan samt tar emot den Heliga
Kommunionen, ber för den avlidne samt ber i den helige Faderns
intentioner (åtminstone ett Fader vår och Ave Maria). Låt oss dessa
dagar och under hela denna månad särskilt minnas våra avlidna, be för
dem och uppoffra vårt mässdeltagande, avlat och uppoffringar i deras
intentioner.
Idag, söndagen den 4 november firas mässa på spanska kl. 16.30.
Kommande vecka firas morgonmässa hos Elisabethsystrarna i Stäket på
måndag, tisdag och torsdag kl. 08.30.
Församlingsexpeditionen är öppen på onsdagar kl. 13.00-18.00. På
onsdag beds Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.35. Mässor firas
denna vecka enligt vanlig ordning dvs. onsdag- fredag kl. 18.00 samt
lördag kl. 11.00. Jungfru Marias rosenkrans beds före mässan på lördag
ca.kl. 10.30. I Kyrkans liturgi firas på fredag Lateranbasilikans
invigningsdag, fest samt på lördag Helige Leo den Store, Påve och
kyrkolärare (+ 461), minnesdag.
Vi riktar ett stort tack till alla: särskilt styrelsen och alla ungdomarna
från vår Ungdomsförening TUK (Trefaldighets unga katoliker), samt
alla föräldrar och andra vuxna, ingen glömd, som på olika sätt hjälpt till
med årets höstlov med Don Bosco. Må Don Bosco välsigna Er, Maria de
kristnas hjälp bistå och beskydda er och må Gud belöna Er alla!

Kommande fredag, 9 november, inbjuder ungdomsföreningen TUK, alla
ungdomar i vår församling (14-25 år) till månadens ungdomsträff. Med
temat Guds helande kraft- Lukasevangeliet.
Nästa söndag 11 november, den 32 söndagen under året, firas
Familjemässa- obs ! För både grupp A och B kl. 9.00! Högmässa kl.
11.00 och mässa på svenska kl. 16.30. Denna dag har alla barn
trosundervisning tillsammans då vi har en gemensam temadag efter
Familjemässan.
Idag, direkt efter Högmässan, är det obligatoriskt föräldramöte för
föräldrarna till våra konfirmander som ska åka på konfirmandläger
tredje helgen i november.
Vi inbjuder alla till kyrkkaffe som idag anordnas av Elisabethsystrarna.
De insamlade pengarna går till systrarnas missionsarbete. Varmt
välkomna!

