KUNGÖRELSER
1:a SÖNDAGEN I FASTAN

10 mars 2019
Mässa firas på engelska idag, 10 mars, kl. 16.30.
I och med Askonsdagen inleddes Fastan, som andligt ska förbereda oss
för den största kristna högtiden, Påsken. Låt oss använda denna fastetid till
att fördjupa vår relation med Gud? Hur kan jag omvända mig, komma närmare
Honom och utföra Hans vilja i mitt liv? På kyrktorget finns biskop Anders
brev Så firar vi fastan 2019 och Påve Franciskus fastebudskap för 2019
utlagt. Ta gärna med ett exemplar hem eller läs på Katolska Kyrkans hemsida.
Tisdagen den 12 mars fortsätter Barnrytmikverksamheten i församlingen. Det
är en öppen grupp för barn 0-5 år tillsammans med daglediga föräldrar. Samling sker
i kyrkans lokal, 1 trappa ner, som är öppen för samvaro, rytmik, bön, lek och samtal
för gruppen, varje tisdag kl. 09.00 - 13.00. Sång-/rytmiksamlingen äger rum kl.
10.00 - 10.45. Fika finns till självkostnadspris samt möjlighet att värma medhavd
lunch. För mer information, kontakta Cecilia Veenker Tang (Tel: 076-338 34 59)
eller bara kom till kyrkan på tisdag! Varmt välkomna!

Församlingsexpeditionen är öppen närmaste onsdag, 13 mars, mellan kl.
13.00 och 18.00. Barmhärtighetens rosenkrans beds före Mässan, ca 17.40.
Böne- och lovsångsgruppen samlas som vanligt i anslutning till onsdagens
mässa. Mässor firas denna vecka i kyrkan enligt vanlig ordning onsdag - fredag
kl. 18.00 samt lördag 11.00. Sakramental Tillbedjan (samt tillfälle till bikt) på
fredag, från kl. 17.00. Efter Mässan på fredag under fastetiden firar vi
Korsvägsandakt (ca.18.30). Varmt välkomna! Rosenkrans beds på lördag
kl. 10.30. Mässa på indiska firas på lördag kl. 17.00.
Mässa hos Elisabethssystrarna firas närmaste vecka måndag, tisdag och
torsdag kl. 8.30.
Kommande söndag den 17 mars, Andra söndagen i Fastan, samlas Grupp B
för trosundervisning kl. 09.00. Högmässa firas kl. 11.00 och Mässa på svenska
firas kl. 16.30.
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som idag
anordnas av församlingens Caritasgrupp.

