KUNGÖRELSER
6:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET
11 februari 2018
Idag infaller den 26:e världsböndagen för de sjuka. Därför kan alla som känner ett
sådant andligt och fysiskt behov ta emot De sjukas smörjelses sakrament direkt
efter Högmässan. Påven Franciskus budskap för denna dag finns uppsatta på
anslagstavlan under stiftsmeddelanden; tryckta exemplar utlagda på kyrktorget kan
gärna tas med hem.
Idag, söndagen den 11 februari firas även Mässa på engelska kl. 16.30
Mässor hos Elisabetsystrarna i Stäket firas kommande vecka på måndag, tisdag och
torsdag kl. 08.00.
Kommande vecka inleds fastetiden med firande av Askonsdagen den 14
februari. Mässan firas kl. 18.00. Under Mässan välsignas askan som strös på våra
huvuden som ett tecken på vår redighet av att göra bot och omvända oss.
Askonsdagen är en faste- och abstinensdag (can. 1251, i Katolska Kyrkans
kanoniska lag), vilket innebär att vi endast äter ett fullt mål om dagen och avstår
helt från kött. Fisk är tillåtet. De som orkar och vill kan t.ex. även avstå från fisk
och mejeriprodukter, äta bara vegetariskt (som i Kyrkans östliga tradition) eller
t.o.m. bara inta bröd och vatten (vilket Jungfru Maria uppmanar till i många nutida
uppenbarelser). Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta
genom att endast äta en måltid, enligt den kanoniska lagen. Barmhärtighetens
Rosenkrans beds 17.35. Ingen samling för böne- och lovsångsgruppen äger rum den
kvällen.
När vi snart inleder Fastan, låt oss ta denna tid på allvar, som en andlig förberedelse
inför firandet av den viktigaste Kristna högtiden, firandet av Herrens seger genom
Hans lidande, död och ärorika Uppståndelse - Påsken. Fastan är ett särskilt tillfälle
för oss att omvända oss, d.v.s. ändra vår mentalitet och vårt levnadssätt på ett sådant
sätt att vi lever mer för Herren och i enlighet med Hans vilja. Kyrkans tradition talar
om tre gärningar vilka vi ska fokusera på under Fastetiden: bön, allmosa och fasta.
Efter Andra Vatikankonciliet är Kyrkans allmänna föreskrifter för Fasta minimala,
däremot uppmuntras alla de troende i enlighet med sin kallelse, ålder och
livssituation själva ta på sig olika former av botgöring, uppoffring och goda
gärningar. Låt oss gärna ta del av Stiftets årliga information om fastetiden ”Så firar
vi fastan 2018” likaså Påvens budskap för den heliga Fastan 2018 samt Biskopens
herdabrev för Fastan. All information finns utlagd på kyrktorget.
Församlingsexpeditionen är öppen kommande onsdag mellan kl. 13.00 - 18.00.
Mässorna firas denna vecka enligt ordinarie ordning d.v.s. ons.-fre. 18.00. Lördag
10.30. Rosenkrans på lördag kl. 10.30.
Under Fastan kommer vi att fira Korsvägsandakt varje fredag efter Mässan, ca kl.
19.00
Lördagen den 17 februari firas Mässa på indiska kl. 17.30.

Lördagen den 17 februari kl. 15.00 inbjuder kateket Monique Chin A Loi
tillsammans med sina undervisningsbarn från Mellangruppen alla barn och
ungdomar från katekesen tillsammans med föräldrar och syskon, alla familjer och
medlemmar i vår församling till en filmmatiné. Filmen de vill visa oss är ”For
greater glory” en Hollywoodfilm med Andy Garcia i huvudrollen som visar på
förföljelsen av katoliker i Mexico under inbördeskriget. I filmen gestaltas bl.a. den
unge martyren Jose Sanchez Del Rio. Det bjuds på enklare förtäring.
Nästa söndag den 18 februari, 1:a söndagen i fastan, samlas grupp A och även 1:a
Kommunionsbarn för trosundervisning i Kyrkan kl. 09.30. Högmässa firas kl.
11.00 och Mässa på spanska kl. 16.30.
Med snabba steg närmar sig vecka 9. Då har vi sportlov i Stockholms län och
organiserar, likt på höstlovet halvdagskoloni- aktiviteter för barn och ungdomar i
grundskoleåldern, Sportlov med Don Bosco. Anmälningsblanketter finns utlagda på
kyrktorget. Alla föräldrar och vuxna som är intresserade av att hjälpa till under
sportlovet är varmt välkomna att kontakta kyrkoherden eller ungdomsföreningens
ordförande Miriam Albotane.
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder nu alla hjärtligt till kyrkkaffe som
idag anordnas av församlingens barn- och ungdomskör!

