KUNGÖRELSER
PALMSÖNDAGEN
14 april 2019
Palmsöndagens kollekt som tas upp i samband med dagens mässa är Stiftets
fasteoffer 2019, som går till Caritas arbete för de nödställda i Sydsudan.
Idag, Palmsöndagen, 14 april, firas Mässa på engelska, med palmkvistvälsignelse,
kl. 16.30.
Intäkterna från dagens Palmkvistar går till Heliga Trefaldighets barn-och
ungdomskör verksamhet och framtida aktiviteter. Bistå gärna givmilt våra
fantastiska unga sångare med er gåva!
Med Palmsöndagen inleds den viktigaste veckan för oss kristna, Stilla Veckan
(Heliga veckan, Stora veckan), vars tre sista dagar, Triduum Sacrum - de heliga tre
påskdagarna, utgör kulmen av Kyrkans liturgi och kyrkoår. Låt oss uppleva dessa
dagar i bön och stillhet - hemma och framförallt i Kyrkan - tillsammans med Jesus.
Var god ta del av informationsblad gällande Stilla veckans, de heliga tre
påskdagarnas och Påskens firande i vår församlingskyrka.
Var god ta del av de särskilda bikttiderna före Påsk. Vi påminner om att Kyrkan
ålägger oss ett bud att bikta oss och ta emot den Heliga Kommunionen minst en gång
om året, under Påsktiden.
På tisdagen, 16 april, firar vår Biskop Anders Kardinal Arborelius en högtidlig
Oljevigningsmässa med stiftets prästerskap kl. 11.00 i S:t Eriks katolska
domkyrka i Stockholm. Under denna Mässa invigs de nya oljorna som används vid
ett antal sakrament och förrättningar. Prästerna förnyar även under denna Mässa sina
prästlöften. Varmt välkomna!
Församlingsexpeditionen är öppen onsdag i Stilla veckan, 17 april, kl. 13.00 - 18.00.
Barmhärtighetens rosenkrans beds, ca 17.40. Böne- och lovsångsgruppen samlas
som vanligt efter mässan. Särskilt Tillfälle till bikt ges 16.00 – 17.45 samt kl. 19.00
– 21.00. Mässa hos systrarna i Stäket firas denna vecka på måndag (15 april) kl. 8.30.
Ingen barnrytmik på tisdag- nästa tillfälle 23 april.
Den 18 april, Skärtorsdagen - firas åminnelsen av Herrens sista måltid med sina
lärjungar, under vilken han instiftade två väsentliga Sakrament: Eukaristin
och det tjänande, hierarkiska Prästämbetet i Kyrkan genom Vigningens
sakrament (biskop, präst, diakon) samt visade vad äkta och tjänande kärlek
innebär genom att tvätta deras fötter. Skärtorsdagsmässa med symbolisk
fottvagning av tolv män- ”apostlarna” firas kl. 18.00. Med denna Mässa inleder
Kyrkan Triduum Sacrum - de heliga tre Påskdagarna. Efter Mässan ges tillfälle
till Tillbedjan vid Repositionsaltaret till kl. 21.00.

19 april, Långfredagen- firas vår Herres frälsande lidande och död. Denna dag
är den enda dag på året (tillsammans med påskafton då det räknas som en gemensam
dag, fram till firandet av Påskvakan) då Kyrkan inte förrättar Mässoffret. Istället firas
en högtidlig Gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande och död kl. 15.00.
Tillfälle till Sakramental tillbedjan ges kl. 10.00 – ca. 14.45, samt efter gudstjänsten,
fram till 21.00. Långfredagen är en obligatorisk faste- och abstinensdag!
På Påskafton, 20 april, dröjer Kyrkan i stillhet och tystnad inför Herrens grav,
tackar Honom för Hans lidande och död som fullbordats, samt betraktar hans
nedstigande till dödsriket, och med fasta och bön väntar hon på Uppståndelsen.
Under dagen erbjuds matvälsignelse på polska mellan kl. 11.00 – 13.45. Kl. 14.00
– ca. 14.50 är kyrkan stängd. 15.00 ber vi Barmhärtighetens Rosenkrans inför
Allraheligaste Sakramentet vid ”Herrens grav”. Matvälsignelse på svenska erbjuds
kl. 15.30 – 17.30. Därefter är Kyrkan stängd för städning och förberedelse och öppen
återigen från ca.20.00. Tillfälle till Sakramental Tillbedjan vid Herrens grav ges kl.
10.00 – 14.00, 15.00 – 17.45 samt 20.00 fram till ca 20.45.
Firandet av vår Herres Jesu Kristi ärorika Uppståndelse- Påsken, högtidernas
högtid, inleds med det firandet av den högtidliga Påskvakan (Påskvigilian)Kristi Uppståndelse, 20 april, kl. 21.00. Vi inleder gudstjänsten vid den tända elden
utanför kyrkan och välsignar den och det nya Påskljuset (Paschale) och bär in det i
Kyrkan. Därefter fortsätter en högtidlig liturgi med ett större antal läsningar,
välsignelse av nytt dopvatten och en högtidlig Eukaristi under vilken vi förkunnar
Kristi Uppståndelse. Under denna Mässa används ljus; var god ta med er ljus eller ta
del av de ljus som kommer att vara utlagda i kyrkan! Alla är varmt välkomna att
delta i årets högtidligaste liturgiska firande! Möjlighet att få påskmaten välsignad
ges även i anslutning till Påsknattens liturgi.
Påskdagen, söndagen den 21 april firas Kristi Uppståndelse med Högmässa kl.
11.00. Måndagen i Påskoktaven- ”annandag Påsk” firas Högmässa kl.11.00 och
Mässa på polska kl. 16.30.
Ungdomsföreningen Trefaldighets Unga Katoliker (TUK) anordnar månadens
barnträff för alla mellan 7 – 12 år lördagen den 27 april mellan kl. 16.00 – 19.00.
Information finns uppsatt på anslagstavlan samt utlagd på kyrktorget.
I direkt anslutning till dagens Mässa äger valet av ett nytt ekonomi- och
pastoralråd rum i församlingen. Alla som har fyllt 16 år senast på valdagen,
registrerade medlemmar i Heliga Trefaldighets församling eller knutna till den,
är välkomna att delta i valet. Information om kandidater till ekonomi- och
pastoralrådet finns på kyrktorget. Representanter från valberedningen
kommer att vara på plats för att pricka av de röstande som finns med i
röstlängden. Låt oss be om Guds välsignelse för detta val!
Vi önskar alla en välsignad Palmsöndag och Stilla vecka, och inbjuder alla till val
och till kyrkkaffe som idag anordnas av Trefaldighets Unga Katoliker (TUK).

