KUNGÖRELSER
5:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET

10 februari 2019
Vi vill härmed tacka alla som bidrog till förra söndagens föreställning av Don
Boscomusikalen. Eftersom väderleken inte var den bästa p.g.a. snöovädret
som rådde, hade inte alla möjlighet att närvara, så framöver kommer
musikalen att framföras vid ytterligare något tillfälle och datum för detta
meddelas i god tid.
Mässa på engelska firas idag kl. 16.30.
Månadsbladet för februari finns utlagt på kyrktorget.
Imorgon, måndagen den 11 februari, firas den Saliga Jungfrun Maria, vår
Fru av Lourdes - den internationella böndagen för sjuka men det firas
ingen mässa i vår kyrka. Alla sjuka och behövande inbjuds dock imorgon kl.
18.00 till mässa, tillbedjan och ett bönemöte med en nutida stigmatiker
och en väldigt ödmjuk Herrens apostel, Broder Elia Cataldo från Italien
i Vår Frus katolska kyrka i Täby – separata blad finns utlagda på
kyrktorget.
Kvällmässan i vår kyrka kommande onsdag den 13 februari kl.18.00 firas
däremot, med anledningen av måndagens bönedag för de sjuka, som en
Mässa i intention för alla sjuka, lidande, äldre och ensamstående i vår
församling. Under denna Mässa kommer vi särskilt be om helande och styrka
för alla sjuka och behövande. De som känner ett sådant behov kommer även
ha möjlighet att ta emot de Sjukas Smörjelses Sakrament under denna
Mässa. Vi välkomnar särskilt alla sjuka och äldre till denna Mässa och ber
familjemedlemmar om att hjälpa sina närstående att denna dag delta i Mässan
och ta emot de Sjukas Sakrament. Varmt välkomna!
Onsdagen den 13 februari är församlingsexpeditionen öppen mellan kl. 13.00
och 18.00. Barmhärtighetens rosenkrans beds före Mässan, ca 17.40. Mässor
firas denna vecka i kyrkan enligt vanlig ordning, dvs. onsdag - fredag kl. 18.00
samt lördag 11.00. På fredag Sakramental Tillbedjan (samt tillfälle till bikt)
från kl. 17.00. Rosenkrans beds på lördag kl. 10.30. Denna vecka firar vi i
Kyrkans liturgi: på torsdag S:t Kyrillos, munk och S:t Methodios, biskop –
de slaviska folkens apostlar och upplysare, Europas skyddspatroner, fest.

Mässor hos Elisabethsystrarna i Stäket firas kommande vecka måndag, tisdag
och torsdag kl. 8.30.
Tisdagen den 12 februari startar en Barnrytmikverksamhet i vår
församling. Det är en öppen grupp för barn 0-5 år tillsammans med daglediga
föräldrar. Samling sker i kyrkans lokal, 1 trappa ner, som är öppen för samvaro,
rytmik, bön, lek och samtal för gruppen, varje tisdag kl. 09.00 - 13.00. Sång/rytmiksamlingen äger rum 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) eller bara kom till kyrkan på tisdag.
Varmt välkomna!
Kommande söndag den 17 februari, 6:e söndagen under året, samlas Grupp B
till trosundervisning som inleds med Familjemässa kl. 9.00. Högmässa firas
kl. 11.00. Mässa på svenska firas även kl. 16.30.
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder alla till kyrkkaffe som
anordnas av Trefaldighets Unga Katoliker (TUK).

