KUNGÖRELSER
32:a söndagen under året 12 november 2017
Idag firas mässa på engelska kl. 16.30.
Mässor firas under veckan i vår församlingskyrka enligt ordinarie ordning dvs. onsdag,
torsdag och fredag kl. 18.00 samt lördag kl. 11.00
Onsdagen den 15 november, firas biskopen och kyrkoläraren S:t Albertus Magnus
minnesdag. Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.30 och mässa firas kl. 18.00. Efter
mässan samlas böne- och lovsångsgruppen.
Fredagen den 17 november firas S:ta Elisabeth av Ungerns minnesdag. Mässa firas kl.
18.00. Heliga Elisabeth är särskild skydsspatron för våra kära Elisabethsystrar. Låt oss
särskilt minnas dom, deras kallelse och deras apostolat denna dag under våra böner, både
i Mässan och enskilt.
Lördagen den 18 beds Rosenkransbön kl. 10.30 och Mässa firas kl. 11.00.
Kommande söndag den 19 november, som är den 33:e söndagen under året, samlas grupp
B till trosundervisning med samling i kyrkan kl. 09.30. Högmässa firas kl. 11.00 och
mässa på svenska firas även kl. 16.30.
Nästa söndag den 19 november, kommer vi att i vår församling gästa en ung
salesian och prästkandidat som håller på att förbereda sig till avgivandet av sina
eviga löften samt diakon och prästvigning vid det salesianska prästseminariet i Lad
nad Warta, Wielkopolska området i västra delen av centrala Polen. Det är det
prästseminariet som utbildar präster för den nordpolska salesianska provinsen till vilken
våra församlingspräster tillhör. Han skall under Mässan dela med sig av sin vittnesbörd
om sin kallelse samt berätta litet om den salesianska kallelsen och livet på
prästseminariet. Han kommer även att träffa barn och undomar under katekesen före
Mässan. Dagens kollekt kommer att gå till det salesianska prästseminariet i Lad. Det
kommer även finnas möjlighet att ge en gåva till detta seminarium efter Mässan eller via
bankkonto.
Scoutgruppen Vargungarna under ledning av Björn Larsson har möte i anslutning till
Högmässan kommande söndag den 19 november.
Förra Söndagen hade Trefaldighets Unga Katoliker sitt årsmöte. Den nya styrelsen består
av: Ordföande Mariam Albotane, Sekreterare Miriam Adhanom, Kassör Fiorella
Bastidas, ledamöter Serge Basubi och Makda Adhanom. Vi önskar den nya styrelsen
Guds välsignelse med deras arbete för barnen och ungdomar i vår församling.
Lördagen den 25 november mellan kl. 17.00-20.00 anordnar Trefaldighets unga
katolikers styrelse månadens barnträff. I programmet gemensam bön och bla.
gemensamma sällskapsspel och lekar men intresserade är välkomna med egna önskemål
också! Det bjuds på mat. Anmälan görs senast fredagen 24 november via sms till Miriam:
070- 483 92 26.
Kommande undervisningstillfälle för grupp A är söndagen den 26 november med samling
i kyrkan kl. 09.30.
Vi inbjuder nu alla till kyrkkaffe som idag anordnas av församlingens Caritasgrupp.

