KUNGÖRELSER
HELIGA TREFALDIGHETSDAGEN
12 JUNI 2022
Idag, söndagen efter Pingst, firas Heliga Trefaldighets Dag – vår
församlings patrocinium, patronatsfest. Denna dag reflekterar Kyrkan på ett
särskilt sätt över Treenighetens mysterium. Alla som deltar i mässorna i vår
kyrka kan dagi erhålla Fullständig avlat under de sedvanliga
förutsättningarna (att man är i nådens tillstånd och saknar bindning till all synd,
att man deltar i den Heliga Mässan och tar emot den Heliga Kommunionen, att
man ber för den Helige Fadern och i Hans intentioner). Efter högmässan
inbjuds alla till ett festligare kyrkkaffe i form av grill.
Deltagandet i grillen kostar 40 kr./per person för måltid (med påtår), fikat idag
kostar 25 kr/per person (kaffe,te, bakelse). Behållningen för grillen går till
församlingen för att åtminstone delvis återbetala kostnaderna för grillinköp,
behållningen för fikat går till barn-och ungdomskören, för deras resa till
Göteborg! Vi kan såklart gärna ge en frikostigare gåva till församlingen och
kören för dagens församlingsfest!
Idag firas även Mässa på polska kl. 16.00 och mässa på engelska kl. 17.30. (vg
observera tiderna!)

Nästa söndag den 23 juni firar vi Corpus Christi – Kristi Kropps och Blods
Högtid. Högmässa kl. 11.00 med efterföljande högtidlig eukaristisk
procession. Vi inbjuder alla barn, särskilt årets I Kommunionsbarn att delta i
processionen, gärna iklädda kommunionsdräkterna. Även andra yngre barn,
särskilt flickor, inbjuds till att delta i processionen och bära samt strö blommor
framför Kristus i Monstransen. Vi ber att barnen kommer till kyrkan kl.
10.15 för genomgång av processionen, med s. Stella.
Kommande onsdag, 15 juni är församlingsexpeditionen öppen som vanligt mellan
kl. 13.00 – 18.00. Barmhärtighetens Rosenkrans beds kl. 17.40 och mässa firas
18.00. Efter mässan samlas böne- och lovsångsgruppen. Mässor firas under denna
vecka i vår kyrka onsdag, torsdag och fredag kl. 18.00 samt lördag 11.00 På fredag
är det Sakramental tillbedjan från kl. 17.00. Tillfälle till bikt i regel på vardagar en
halvtimme före mässorna, samt vid behov och möjlighet efter mässorna. Juni månad
är i Kyrkans tradition på ett särskilt sätt tillägnad Jesu Hjärta. Under juni månad
beds litanian till Jesu Hjärta efter varje vardagsmässa i vår kyrka.

Sveriges Unga Katoliker- SUK, anordnar Stiftsungdomsdagarna i Vadstena 2 till
4 september 2022 för ungdomar i ålder 15 till 29 år (födda 2008 och ej fyllda 29
vid SUD:ens start). Vi planerar att åka med en grupp från vår församling och
inbjuder alla ungdomar i den åldern från vår församling, särskilt fjolårets
konfirmander och ungdomarna från våra 2 konfirmandgrupper att delta i
stiftsungdomsdagarna med närvaro av vår biskop och präster från hela landet, samt
föreläsare från Sverige och utlandet, bön, gemenskap och roliga aktiviteter. Från
och med nästa vecka kommer det att finnas en anmälningslista (Vi måste anmäla
oss till SUK senast 1 augusti). Intresserade ska anmäla sig till fader Krystian.

Våra ministranter och barn-ungdomskör planerar en resa till Göteborg 26- 30
juni. Intresserade och deras föräldrar får all nödvändig information. Beräknat pris
1000 kr. per barn/ungdom, vi har även ansökt om bidrag hos Elisabethsystrarnas
barndomsfond, men vi ber om stöd från alla våra församlingsmedlemmar.
Medlemmar av kören och ministranterna står på kyrktorget efter mässan med
en korg. Dessutom går behållningen för dagens fika till körens resa. Man kan
även swisha ett bidrag, märkt då ”Ministrantresa” eller ”körresa”. Kommande
söndagar kommer de även att göra kyrkkaffe för detta ändamål. Bistå gärna våra
ungdomar!
Vi önskar alla en rikligt välsignad och glädjefylld patronatsdag och inbjuder alla
hjärtligt till vår församlingsfest! Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,
en enda Gud, amen!

