KUNGÖRELSER
EPIFANIA – HERRENS UPPENBARELSE
6 januari 2019
Idag firas en av Kyrkans största högtider, Epifania- Herrens Uppenbarelse, i
svensk tradition kallad för Trettondagen. Denna dag som avslutar den
egentliga jultiden syftar på Herrens Uppenbarelse, i och med inkarnationens
mysterium, för folket, inte bara för Israels folk utan även för hedningarna. I
den kristna antiken firade man denna högtid som en åminnelse av tre händelser
- vilket fortfarande återspeglas i den östkristna traditionen där man framförallt
fokuserar på Kristi Dop i Jordan - som alla var olika former av Theofanior
(Guds Uppenbarelser, manifestationer) i Jesus Kristus för sitt folk: de
österländska vise männens ankomst till Barnet i Betlehem, Jesu Kristi Dop i
Jordan och den Heliga Treenighetes första manifestation för folket,
manifesteringen av Jesu Gudomliga natur och messianska makt under det
första tecknet- undret då vatten förvandlas till vin under bröllopet i Kana i
Galileen. Denna ”trefaldighet” manifesteras än i dag i de liturgiska texterna: i
antifonerna i Laudes och Vespern men även i dagens prefation i Mässan. Sedan
lång tid tillbaka fokuserar man i den latinska riten främst på de vise männens
ankomst till Jesusbarnet i krubban med sina tre gåvor: guld, rökelse och
myrrha. Sedan medeltiden har man givit dem namnet ”Casper, Melchior,
Balthasar”.
Det finns en gammal sed att välsigna husen på Epifaniahögtiden. Man brukar
skriva med krita på övre delen av husets dörr året eller dess första två siffror
samt de första bokstäverna av de tre kungarnas namn: Caspar, Melchior och
Baltharsar, men de är även en förkortning av en teologiskt mycket djupare
mening: ”Christus Mansionem Benedicat” (Kristus välsigna detta hus.) Därför
välsignar vi enligt gammal sed i slutet av Mässan vigvatten, rökelse, och
välsignelseremsor. Dessa remsor distribueras i vårt Stift av Missio, som är
påvliga missionssällskapets svenska avdelning. Missio ber om en penninggåva
på minst 20 kr per remsa som stöd för Missios solidaritetsfond för barn i Tredje
världen. Det går även bra att swisha summan och det är då viktigt att ange
MISSIO 2019 i meddelanderutan. Välsignelseremsorna delas ut efter Mässan
tillsammans med blad som innehåller information om Missio samt en
välsignelsebön som man kan be i sina hem denna dag.
Idag firas även Mässa på spanska kl. 16.30.
→

Det finns en vacker tradition på många håll i den Katolska Kyrkan att bjuda in
en präst för årlig hemvälsignelse, under Jultiden, i synnerhet tiden för EpifaniaHerrens Uppenbarelse (Trettondagen) och Herrens Dop. Detta kan också vara
ett tillfälle för ett själavårdssamtal, då själavårdarna och familjerna kan lära
känna varandra bättre. Alla som under jultiden och det nya årets början önskar
bjuda en av församlingens präster (eller diakonen) för hemvälsignelse var god
kontakta respektive präst för att komma överens om lämplig tid
Månadsbladet för januari finns nu utlagt på kyrktorget och kan gärna tas med
hem.
Onsdagen den 9 januari är församlingsexpeditionen öppen mellan kl. 13.00 –
18.00. Barmhärtighetens rosenkrans beds 17.30 och mässa firas kl. 18.00. I
anslutning samlas böne- och lovsångsgruppen. Mässor firas denna vecka enligt
vanlig ordning dvs. onsdag- fredag 18.00. Lördag 11.00. På fredag
sakramental tillbedjan före Mässan, från kl. 17.00. Rosenkransen beds på
lördag kl. 10.30. Mässa firas hos Elisabethsystrarna i Stäket på tisdag och
torsdag kl. 8.30.
Nästa söndag den 13 januari, firas Herrens Dop, fest. Trosundervisningen
börjar för den här terminen med Grupp A som samlas i kyrkan kl. 09.00.
Högmässa firas kl. 11.00 och Mässa på engelska firas kl. 16.30.
Vi önskar alla en välsignad Epifania och inbjuder alla till kyrkkaffe som
anordnas av Elisabethsystrarna.

