KUNGÖRELSER
23 Söndagen under året
8 september 2019
Idag, söndagen 8 september, firas mässa på engelska kl. 16.30. Med anledning av
Jungfru Marias födelsedag kommer den engelsktalande gruppen att placera
blommor framför vår Moder, Jungfru Marias staty under Mässan samt bjuder alla
till kyrkkaffe efter Mässan.
Tisdagen den 10 september startar terminen för församlingens Barnrytmik. Det är
en öppen grupp för barn 0-5 år tillsammans med daglediga föräldrar. Lokalen i
kyrkan, 1 trappa ner, är öppen för samvaro, rytmik, bön, lek och samtal för
gruppen, varje tisdag kl. 09.30 - 12.00. Sång-/rytmiksamling ca 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.
Kommande onsdag, 11 september, är församlingsexpeditionen öppen som vanligt
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 denna
vecka i Kyrkan onsdag - fredag kl. 18.00 samt lördag kl. 11.00. Rosenkransen beds
på lördag 10.30. Mässa hos Elisabethsystrarna i Stäket firas måndag och tisdag
kl. 08.30. I Kyrkans liturgi firar vi: på torsdag Den saliga jungfru Marias namn, på
fredag S:t Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare († 404), minnesdag och
på lördag Det Heliga Korsets Upphöjelse, fest. Sakramental Tillbedjan i kyrkan
på fredag från kl. 17.00.
Söndagen den 15 september, 24 söndagen under året, samlas grupp B till
trosundervisning som inleds med firande av Familjemässa kl. 09.00. Högmässa
firas kl. 11.00 och Mässa på svenska kl. 16.30.
Vi vill påminna, att vi snart firar 20 år sedan vår älskade kyrka i Jakobsberg
invigdes. Jubileumsfirandet kommer i huvudsak att bestå av den Heliga Mässan
som firas av vår Biskop Hans eminens Anders Kardinal Arborelius lördagen
den 28 september kl. 17.00. Därefter bjuds alla till församlingsfest. Alla
församlingsmedlemmar och vänner är varmt välkomna! Låt oss även andligt
försöka förbereda oss under hela detta jubileumsår och på ett särskilt sätt be för
vår kyrka och vår församling.
Vi önskar nu alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som
anordnas av Pilar och Ingvar.
Helige Johannes Chrystostomos,
bed för oss.

