KUNGÖRELSER
1. SÖNDAGEN i ADVENT 3 december 2017
Idag gästas vår församling av fader Michał Misiak, präst i Łódź ärkestift (centrala
Polen) som tillsammans med sitt 6 man starka, unga worship team från den
karismatiska böne- och evangeliseringsgruppen ”Mocni w Duchu” från Lodz
besöker Stockholm under dessa dagar. Vi tackar f. Michał för predikan och
ungdomarna för det fina gestaltandet av Mässan och vittnesbörden. Må Gud
välsigna Er i Ert arbete i Herrens vingård!
Idag firas mässa enligt armenisk rit kl. 14.30 och Mässa på spanska kl. 16.30.

Idag, söndagen 3 december, kl. 18.00 är alla även inbjudna till evangeliseringskonsert av ett äkta par från Polen, Lena och Maciej Durlak (f. Michals syster
och hennes make) som genom sång och dikter evangeliserar, med särskild
inriktning på äktenskap och familj. Alla är varmt välkomna till denna konsert - en
konsert för alla förälskade!
Mässor firas under veckan i vår församlingskyrka enligt ordinarie ordning dvs. onsdag,
torsdag och fredag kl. 18.00 samt lördag kl. 11.00. Mässa hos Elisabethsystrarna i Stäket
firas på måndag, tisdag och torsdag kl. 08.00.

På tisdag morgon den 5 december kl. 06.30 och de därpå följande
tisdagsmorgnarna under Advent firas i församlingen en s.k. Roratemässa, en
högtidlig morgongudstjänst till heliga Jungfru Marias ära. Namnet härleder sig
ifrån begynnelseorden i introitus som då sjungs och vars text är hämtad ur Jesaja
45:8: Rorate cɶli, desuper, et nubes pluant Iustum (sv text ur Cecilia 223: Ni
skyar, regna över jorden, och sänd oss Herren, Frälsaren). I början av Mässan,
då orden ”Rorate Caeli” sjungs är Kyrkans belysning släckt och tänds först under
”Gloria”. Vi ber alla att ha med sig ljus till Kyrkan, det kommer även finnas
möjlighet att erhålla ljus i Kyrkan.
Onsdagen den 6 december är biskop S:t Nicolaus minnesdag. Församlingsexpeditionen är
öppen mellan 13.00 och 18.00. Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.30 och mässa
firas kl. 18.00. Efter mässan samlas böne- och lovsångsgruppen. Låt oss denna dag be
särskilt för alla våra kära barn!
Torsdagen den 7 december är biskop och kyrkoläraren S:t Ambrosius minnesdag och
Mässa firas kl. 18.00.

Fredagen den 8 december firas högtiden Jungfru Marias utkorelse och
fullkomliga renhet, annars Maria Immaculata- Maria som den Obefläckade
Avlelsen med Högmässa kl. 18.00. Från och med i år är denna högtid inte längre
en obligatorisk dag för Mässplikt dock är den av de största Mariahögtiderna under
Kyrkans liturgiska år. Denna dag var särskilt viktig för Helige Don Bosco,
salesianernas grundare som ärade Maria som Immaculata et Auxilium
Christianorum (Den Obefläckade och de Troendes Hjälp) och firade denna dag
särskilt högtidligt. Denna dag inleds även vår församlings adventsreträtt med
pater Witold, franciskan från Västerås. Särskilt tillfälle till bikt ges från kl.
17.00.

Fredagen den 8 december inleds en kort församlingsreträtt, adventsreträtt,
som pågår under helgen fram till den 10 december. Reträtten leds av
Franciskanpatern br. Witold Mlotkowski OFM, kaplan i katolska
församlingen i Västerås tillika Stiftsungdomspräst för katolska ungdomar i
hela Sverige. Separata informationsblad om adventsreträtten, en stilla dag för
kateketer samt för hela församlingens stilla dag med tillfälle till bikt (på olika
språk) som en andlig adventsförberedelse inför Julen högtid, finns utlagda på
kyrktorget.
Lördagen den 9 december under förmiddagen äger en reträtt rum för kateketerna
tillsammans med fader Witold med början kl. 9.45 och Mässa 10., kl. 16.00 ges tillfälle
till bikt på olika språk, vi har bjudit in präster som kan bikta på: svenska, polska,
engelska, spanska, italienska, franska, arabiska. Tanken är att en församlingsreträtt i
Advent och Fastan ska ledas varje år i vår församling och då erbjudas särskilt tillfälle till
bikt på olika språk. Särskilda tillfällen till bikt, dock bara med församlingens präster
(svenska, polska, engelska), kommer även erbjudas kort innan Julen. kl. 18.00 firas
Mässa för församlingen med reträttspredikan av f. Witold. Efter Mässan äger ett
ungdomsmöte rum för Trefaldighets unga Katoliker med Fader Witold.
Trefaldighets Unga Katoliker inbjuder alla katolska ungdomar, 14 år och äldre att
delta i ett ungdomsmöte med vår stiftsungdomspräst f. Witold från Västerås
lördagen den 9 december, vi börjar med den Heliga Mässan 18.00. Efter Mässan ska
han prata med oss om andlig förberedelse till Julen. Därefter kommer vi att ha Tillbedjan
och tillfälle till bikt. Efter den samvaro, bl.a. med alkoholfri glögg och andra godsaker.
Varmt välkomna!
Kommande söndag den 10 december är andra söndagen i Advent och grupp A samlas till
trosundervisning i kyrkan kl. 9.30. Familjemässa firas kl. 11.00 och i anslutning äger
Caritas Trefaldighets Adventsbasar rum fram till kl. 16.00. Från kl. 15.30 ges tillfälle till
bikt och mässa på polska firas kl. 16.30. I anslutning till kvällsmässan är basaren åter
öppen fram till kl. 18.30. Läs gärna mer på anslagstavlorna om hur man framförallt
genom bakning kan bidra till adventsbasaren.
På Luciadagen onsdagen den 13 december kl. 19.00 äger en Luciakonsert rum i kyrkan
och medverkande är församlingens barn- och ungdomskör under ledning av vår organist,
kantor och körledare Cecilia Veenker Tang samt sångsolist Anna-Katarina Schatzl. Fritt
inträde. Frivilliga bidrag går till församlingens musikverksamhet. Hjärtligt välkomna!
Böne- och lovsångsgruppen samlas i anslutning till konserten.
Trefaldighets Unga Katoliker anordnar december månads barnträff, lördagen den 16
december. Denna gång kommer vi att ha en Sankt Nicolaus fest mellan kl. 16.00- 19.00.
Vi kommer lära oss mer om helgonet, den gode biskopen Helige Nikolaus, och alla barn
kommer få presenter! Mer info kommer under veckan. Alla barn 7 år och äldre (själva)
och barn över 5 års ålder- med minst en förälder- är varmt välkomna!
Caritas Trefaldighet anordnar julbasar i församlingen även under tredje
Adventssöndagen, d.v.s. den 17 december mellan kl. 12.30 – 16.00 samt i anslutning till
eftermiddagsmässan mellan ca 17.30 – 18.30. Framförallt bakverk som kan säljas tas
tacksamt emot, men även fina och hela prydnadssaker, däremot inte kläder och textilier.
De insamlade pengarna från basaren går till Elisabetsystrarnas verksamhet i Georgien.
Mer information om verksamheten finns i månadsbladet för december och på kyrktorget.
Vi önskar alla en välsignad söndag och inbjuder nu alla till kyrkkaffe som idag anordnas
av polska gruppen.

