KUNGÖRELSER –
2 december 2018
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
Månadsbladet för december finns utlagt på kyrktorget och kan gärna tas med hem.
Observera att det idag, 2 december, inte firas någon mässa på spanska.
Kommande vecka firas morgonmässa hos Elisabethsystrarna i Stäket på måndag
och torsdag kl. 08.30.
Församlingsexpeditionen är öppen på onsdagar kl. 13.00 - 18.00. På onsdag beds
Barmhärtighetens Rosenkrans kl. 17.35. Mässor firas kommande vecka på tisdag kl.
06.30 (Roratemässa), 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
torsdag S:t Nicolaus, biskop, på fredag S:t Ambrosius, biskop och kyrkolärare,
minnesdag och på lördag Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet (då vi
firar den Obefläckade avlelsen - Maria Immaculata), högtid - mässa kl. 11.00.
Varmt välkomna!
Nästa fredag, 7 december, infaller första fredagen i månaden - Jesu Hjärtas
månatliga minnesdag. Tillfället till bikt från ca. 17.15. Efter Mässan sakramental
tillbedjan med andakt till Jesu Hjärta. Varmt välkomna!
I Kyrkans andliga erfarenhet intar tillbedjan av Jesus som är sakramentalt
närvarande under Brödets gestalt i Hostian i en monstrans (sakramental tillbedjan,
adoration) en särskild plats. Många helgon och ”vanliga” människor liksom hela
ordenskommuniteter, församlingar och andra trosgemenskaper vittnar om
Tillbedjans helande, styrkande och förenande kraft. Därför planerar vi att utöka
tillfällen till möjlighet att tillbe Herren i Altarets Sakrament i vår församling. Ett
första led i detta blir att vi har utställning av Sakramentet och tillbedjan varje
fredag (om ej annat kungörs i undantagsfall) framöver i vår församling före
Mässan, dvs. kl. 17.00- ca. 17.50 i tystnad (1:a fredagen i månaden även som
hittills, tillbedjan varvad med sång och litania till Jesu Hjärta efter Mässan). Varmt
välkomna att tillbe den eukaristiske Jesus!
Nästa söndag, 9 december, infaller 2:a söndagen i Advent. Familjemässa kl.
09.00, Högmässa kl. 11.00 och mässa på engelska kl. 16.30. Trosundervisning för
grupp A.
I och med att vi påbörjar Advent- en särskild tid av väntan på Herrens ankomst,
tillsammans med Maria som bär sonen i sitt sköte, kommer vi likt det gångna
året i församlingen fira adventstidens särskilda Mariamässor, s.k.
Roratemässa, en högtidlig morgongudstjänst till heliga Jungfru Marias ära. Dessa
kommer från tisdagen den 4 december att firas även de påföljande tisdagarna
i Advent kl. 6.30. Även kvällsmässan på torsdagar kommer i regel (om ingen fest

eller obligatorisk minnesdag infaller) firas som Roratemässa. Namnet
Roratemässa härleder sig ifrån begynnelseorden i introitus som då sjungs och
vars text är hämtad ur Jesaja 45:8: Rorate cɶli, desuper, et nubes pluant Iustum (sv
text ur Cecilia 223: Ni skyar, regna över jorden, och sänd oss Herren, Frälsaren).
Varmt välkomna!
Vi kungör i förväg att det i församlingen kommer att anordnas - som ett viktigt och
oundvikligt steg i vår andliga resa under Advent - en Stilla dag samt särskilda
tillfällen till bikt under Adventsiden, särskilt lördagarna: 15 och 22 december. Var
goda se separata blad som är utlagda på kyrktorget! Varmt välkomna att även ta
del av biktens sakrament före eller i anslutning till varje mässa (särskilt på
vardagar men även om möjligt på söndagar) eller enligt avtalad tid med
församlingens präster, samt genomleva Advent väl som en tid av andlig
förberedelse inför Herrens ankomst (i Julens högtid och på den Yttersta Dagen)
genom omvändelse, bikt, bibelstudium och andlig läsning, intensifierad tid för bön
och deltagande (om ej möjligt fysiskt- även via de möjligheter massmedia och
internet ger) i stilla dagar, reflektioner och reträtter. Låt oss bana väg för Herren!
Caritas Trefaldighet anordnar julbasar i församlingen som äger rum den
andra och tredje Adventssöndagen, d.v.s. den 9 och 16 december mellan kl.
12.30 – 16.00 samt i anslutning till eftermiddagsmässan mellan ca 17.30 –
18.30. Framförallt bakverk som kan säljas tas tacksamt emot under de nämnda
söndagarna, men även fina och hela prydnadssaker, däremot inte möbler, kläder,
skor och övriga textilier. Om någon har saker hemma, men har svårt att frakta
dessa till församlingen kan man gärna kontakta Anna (070 - 430 90 38) eller Sonja
(070 – 756 67 09) för upphämtning av saker i hemmet. De insamlade pengarna
från basaren går (liksom förra året) till Elisabetsystrarnas verksamhet i Georgien.
Redan nu tackar vi alla för engagemang!
Lördagen den 15 december kl. 15.00 anordnas det en stämningsfull
Luciakonsert i vår församling och medverkar gör Heliga Trefaldighets Barn- och
ungdomskör under ledning av Cecilia Veenker Tang och sångsolist är AnnaKatarina Schatzl. Direkt i anslutning till konserten anordnas en S:t
Nicolausfest för alla barn i församlingen. Festen pågår fram till kl. 19.00 och
alla är hjärtligt välkomna!
Trefaldighets Unga Katoliker anordnar december månads barnträff, lördagen den
15 december. Denna gång kommer vi att ha en Sankt Nicolausfest efter
Luciakonserten, mellan ca. kl. 16.00- 19.00 . Vi kommer lära oss mer om helgonet,
den gode biskopen Helige Nicolaus, och alla barn kommer att få presenter! Mer
info kommer under veckan. Alla barn 7 år och äldre (själva) och barn över 5 års
ålder- med minst en förälder- är varmt välkomna!
Observera att församlingen bytt bank till SEB och nu har ett nytt
bankgironummer: 273-9951 som bl a finns angivet i månadsbladet.
Swishnumret är detsamma som tidigare.
Vi inbjuder alla till kyrkkaffe som idag anordnas av Elisabethsystrarna.
Behållningen går helt och hållet till systrarnas missionsverksamhet. Varmt
välkomna!

