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PINGSTDAGEN

9 JUNI 2019
Idag firar den Heliga Kyrkan kyrkoårets tredje största högtid (efter Påsken och Julen),
Pingsten - den Helige Andes nedsändande över Jungfru Maria och apostlarna. Denna
högtid avslutar vår 50 dagar långa glädje över Herrens uppståndelse - Påsktiden. Denna
högtid är den dag då Kyrkan föds och helgas. Gud Fadern sänder genom Jesus Kristus Sin
Helige Ande, hugsvalaren för att Han skall trösta lärjungarna efter Herrens himmelsfärd och
samtidigt stärka dem med sina sjufaldiga gåvor och utrusta dem till att gå ut i världen och
förkunna sanningen om att Herren är uppstånden och lever. Låt denna dag även för oss än
en gång vara vår personliga Pingst, vår personliga konfirmation, vårt dop i den Helige Ande
där vi än en gång låter oss styrkas och helgas av den Helige Ande och öppnar oss för Hans
gåvor. Idag firas även mässa på engelska kl. 16.30.
Månadsbladet för juni finns utlagt på kyrktorget och kan gärna tas med hem.
Kommande
onsdag
den
12
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är
församlingsexpeditionen
öppen
kl. 13.00 - 18.00 (dock är kyrkoherden och kaplanen- då de är på sin årliga ordens reträtt hos
Birgittasystrarna i Falun, med hela den salesianska kommuniteten från Stockholm- ej på plats
i församlingen fram till fredag eftermiddag.) Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.40.
Mässa 18.00. Bönemöte efter mässan. Mässor firas under denna vecka i Kyrkan onsdag (S:t
Eskil, biskop och martyr, minnesdag), torsdag (Vår Herre Jesus Kristus, den evige
översteprästen) och 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. Inga offentliga Mässor
hos systrarna i Stäket denna vecka. Juni månad är i Kyrkans tradition på ett särskilt sätt
tillägnad Jesu Hjärta. Under juni månads beds litanian till Jesu Hjärta efter varje
vardagsmässa i vår kyrka.
Torsdagen 13 juni infaller vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen, fest. Denna
dag, instiftad för några år sedan av Påven Benedikt XVI är en särskild böndag för präster
och om nya kallelser. Varmt välkomna till Mässan kl.18.00 !
Nästa söndag, den 16 juni firas vår församlings patrocinium, patronatsfest - den Heliga
Trefaldighets dag. Högmässa firas kl. 11.00 och Mässa på polska firas kl. 16.30. Alla
mässdeltagare kan denna dag erhålla Fullständig Avlat under de sedvanliga
förutsättningarna. Denna söndag kommer vi även gästas av Elisabethsyster M. Bernarda
tillsammans med några unga kvinnor, som församlingen har bistått ekonomiskt, från Tbilisi,
Georgien. Kyrkkaffet anordnas av systrarna och behållningen går helt till Elisabethsystrarnas
verksamhet bland de fattigaste i Georgien.
I juni månad firas under söndagarna ingen eftermiddagsmässa på svenska. Söndagen den
16 juni firas mässa kl.16.30 på polska.
Stiftsungdomsdagarna (SUD) i Vadstena går av stapeln den 30 augusti till 1 september,
arrangerade av Stiftet och Sveriges Unga Katoliker. Vår önskan är att vår
ungdomsförening Trefaldighets Unga Katoliker (TUK) åker tillsammans på detta
evenemang med närvaro av vår Biskop- Kardinal, flera präster, systrar, gästande föreläsare
från utlandet m.m. På programmet, mässor, tillbedjan, workshops med viktiga och
intressanta teman, men också lekar och roliga aktiviteter m.m. i den Heliga Birgittas stad!

Vår ambition är att så många ungdomar som möjligt från vår församling, särskilt våra
konfirmandkandidater, åker med i år. Priset är 450 kr. Anmälningsblanketter finns utlagda
på kyrktorget, de ska lämnas in till TUKs ordförande Miriam Albotane senast 29 juli. Kan
även mailas till Miriam: miriam.albotane@hotmail.com
Konfirmanderna kan även lämna in sina anmälningsblanketter till kateketerna: Marcela (
som följer med som ansv. ledare för Järfällagruppen), Tobias, eventuellt f. Krystian. Priset
är 450 kr. per person. För att så många ungdomar som möjligt ska åka och hålla kostnaderna
nere, särskilt för konfirmanderna vill vi starta en insamling där ni kan bistå våra ungdomar.
Idag efter mässan och nästföljande söndagar kommer en ungdom att stå med en korg för
detta ändamål, man kan även swisha och ange ”SUD” eller ”ungdomar”. Även behållningen
från dagens kyrkkaffe går till SUD- resan, förhoppningsvis kommer även
ungdomarna/konfirmanderna att göra kyrkkaffe för detta ändamål i juli och augusti. Varmt
välkomna att stödja dem samt varmt välkomna att delta kära ungdomar! Åldersgräns 15 (14
med förälders särskilda tillåtelse)-28 år.
Denna vecka påbörjar våra barn och ungdomar sina sommarlov. Vi ber om Guds särskilda
beskydd och välsignelse för er alla, för oss alla, våra familjer under vår ledighet: sommarlov
och semestrar. Låt oss i denna ljuva sommartid ej glömma bort vårt möte med Gud i Mässan
(i församlingskyrkan eller på de platser vi besöker), vår personliga bön men också i mötet
med Gud i naturen- skapelsens skönhet, kanske de arkitektoniska verk vi ser, de platser vi
besöker och de människor vi möter. Ofta kan ledigheten vara ett tillfälle för att spendera mer
tid med Herren: mässdeltagande även på vardagarna, Bibelläsning, rosenkrans m.m. i
fördjupad personlig bön.
Sönd. 23 juni firar vi Corpus Christi. Kyrkoherdens förhoppning är att försöka
organisera 4 altaren på kyrktomten till processionen efter Mässan. 2 grupper villiga att
bygga sådana provisoriska altaren finns redan. Vi söker 2 personer/familjer/grupper till. Om
någon är intresserad att hjälpa till var god anmäl Er till kyrkoherden nästa lördag eller söndag
(14/15.06). Vi inbjuder även årets alla Kommunionsbarn att delta i processionen
iklädda kommunionsdräkterna. Även andra yngre barn, särskilt flickor, inbjuds till att
delta i processionen och bära samt strö blommor framför Kristus i Monstransen.
Vi önskar alla en välsignad Pingstdag och inbjuder alla till kyrkkaffe som idag anordnas av
Trefaldighets Unga katoliker som samlar pengar till Stiftsungdomsdagarna sista helgen i
augusti. Varmt välkomna!

