KUNGÖRELSER
25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

18 september 2022
Idag firas även mässa på polska kl. 15.00 samt mässa på svenska kl. 17.00. (Vi
återgår nu till att fira eftermiddagsmässa på svenska, alt. svenska/ latin, tredje
söndagen i månaden, kl. 17.00 om ej annat anges)
Mässor firas under denna vecka i kyrkan: torsdag och fredag kl. 18.00, lördag kl.11.
Rosenkransen beds på lördagar kl. 10.30. Församlingskansliet är öppet på onsdag från
kl. 13.00– 18.00. På onsdag firas ingen mässa och det blir inget böne- och
lovsångsmöte då vår kyrkoherde och diakon befinner sig på ett obligatoriskt
möte för alla katolska präster i Sverige med biskopen, utanför Skara. På torsdag,
22 september, firas votivmässa till Jungfru Maria de Kristnas hjälp- månatlig
minnesdag för Maria Auxilium Christianorum, kl. 18.00. Efter Mässan månatlig
novena till Jungfru Maria de kristnas hjälp (Auxilium, Ausiliatrice, Auxiliadora)
där vi också kan lägga fram våra böneintentioner (dem kan vi lägga i en speciell
korg framför ljusen framför Mariastatyn), som läses upp av prästen, vi ber
särskilt för våra unga och för de sjuka. På fredag firar vi S. Padre Pio, präst,
bekännare och undergörare. På lördag Alla Sveriges skyddshelgon. För Mässor hos
systrarna i Stäket närmaste vecka, v.g. ring syster Stella.
Kommande måndag, 26 september, fortsätter vi med Barnrytmik. Lokalen i
kyrkan, 1 trappa ner, är öppen för samvaro, rytmik, och lek för gruppen, 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 söndag, 25 september, 26:e söndagen under året, samlas Grupp A till
trosundervisning. Familjemässa firas kl. 9.00, Högmässa kl. 11.00 och mässa på
polska kl. 15.00.
Tack till alla som hjälpt våra behövande väldigt generöst förra söndagen samt alla
dem som stött initiativet för de behövande i Nigeria samt Elisabethsystrarnas
verksamhet i Bolivia. För det ändamålet samlades ca. 2 935 kr in under mässan på
polska samt genom swish.
På lördag 24 september åker en grupp från vår församling på pilgrimsfärd tillsammans
med f. Krystian och diakon Pancho till Medjugorje. De återkommer 1 oktober. De ska
be i våra intentioner och vi får be om en säker och välsignad resa för dom.
Vi önskar alla en trevlig söndag och inbjuder till kyrkkaffe som idag anordnas av
Ingvar och Pilar.

