KUNGÖRELSER
FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER PÅSK
- GODE HERDENS SÖNDAG12 maj 2019
Dagens söndag, Fjärde Påsksöndagen, kallas traditionellt för den Gode
Herdens Söndag, då vi denna söndag i Evangeliet läser hur Kristus kallar sig
för den Gode Herden. Må denna dag påminna oss att vår Uppståndne och
segerrike Herre Jesus är den ende Herde som inte kommer att lura oss eller
fly, utan är den ende som kan föra oss på gröna ängar där vi kan få vila, ger
oss ett liv i överflöd och som bär oss tillbaka till sin hjord, på sina axlar, då vi
faller. Låt oss denna söndag även särskilt be för alla de som är kallade till att
ha del i Kristi herdeuppdrag i Kyrkan: den helige Fadern, biskoparna, präster
och diakonerna. Låt oss även idag be särskilt för alla de som förbereder sig till
herdetjänst i Kyrkan samt be om nya kallelser till präst- och ordenslivet.
Dagens kollekt samlades in till förmån för de drabbade i Sri Lanka.
Mässa på engelska firas idag den 12 maj kl.16.30.
Imorgon, måndag den 13 maj firas Den Saliga Jungfru Maria av Fatima
med mässa kl. 18.00. Kl. 19.00 samlas ekonomirådet för sitt första möte
efter valet. Tisdagen den 14 maj firas S:t Mattias, apostel, fest. Mässa
kl. 18.00. Kl. 19.00 samlas pastoralrådet för sitt första möte efter valet.
Kommande onsdag den 15 maj dag är församlingsexpeditionen öppen
kl. 13.00 - 18.00. Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.40 och mässa
firas kl. 18.00. I anslutning samlas böne- och lovsångsgruppen. Mässor firas
under denna vecka i Kyrkan måndag - fredag kl. 18.00 samt lördag
kl. 11.00. På fredag sakramental tillbedjan från kl. 17.00. Rosenkransen beds
på lördag före mässan, ca 10.30. Mässor hos systrarna i Stäket firas måndag,
tisdag och torsdag kl. 8.30. Maj månad är en månad i Kyrkans tradition
tillägnad Guds Moder Maria. Vi ber ”lauretanska litanian till Jungfru
Maria” efter varje vardagsmässa under maj månad.
Femte Påsksöndagen, den 19 maj, är det trosundervisning för grupp A, som
inleds med Familjemässa kl. 09.00. Högmässa firas kl. 11.00 och Mässa på
svenska kl. 16.30.
Lördagen den 18 maj inbjuds alla i anslutning till Mässan att delta i
församlingens trädgårdsdag under ledning av Anders Haapasaari. Välkomna
med glatt humör och handskar på! Ta gärna med trädgårdsredskap. Låt oss
hjälpas åt att få till en fin utomhusmiljö kring vår kyrkobyggnad. Varmt
välkomna!

Lördagen 25 maj äger det rum en förberedelsedag för barnen som i år ska
ta emot Jesus för första gången i den Heliga Kommunionen samt deras
föräldrar. Vi samlas till församlingens Mässa kl. 11.00. Därefter måltid
(som församlingen bjuder på), kunskapsprov inför Första Kommunionen,
generalrepetition inför Första Kommunionsmässan samt andlig och praktisk
förberedelse till bikten. Information har gått ut till barnen och deras föräldrar.
Obligatorisk närvaro!
Barnens första Bikt äger rum tisdagen 28 maj, från kl. 16.00. Därefter
generalrepetition. Första Kommunionen i vår församling äger rum på
Kristi Himmelsfärds dag, torsdag 30 maj 2019, under Högmässan
kl. 11.00.
Lördagen 25 maj inbjuder Trefaldighets Unga Katoliker (TUK) alla
katolska ungdomar i Stockholmsområdet, likaså även vår församlings
ungdomar- särskilt konfirmanderna, att delta i det månatliga ungdomsmötet
med Sakramental Tillbedjan ”Kom till mig”. Vi börjar kl. 16.30 i vår kyrka
med Tillbedjan av Jesus Kristus i Sakramentet, utställd i monstransen - under
lovsång, meditation och stilla bön. Präster hör bikt. Därefter är alla deltagare
varmt välkomna till en stund av samvaro med lekar och enklare mat. Även en
speciell gäst, känd för alla dem som deltog i årets Världsungdomsdagar i
Panama, kommer att delta. Jesus väntar på just Dig, så alla ungdomar
varmt välkomna!
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som idag
anordnas av Caritas Trefaldighet.

