KUNGÖRELSER
31 SÖNDAGEN UNDER ÅRET
31 oktober 2021
Idag söndagen den 31 oktober firas även mässa på polska kl.15.00 och mässa på
svenska/latin kl. 17.00.
Imorgon, måndag 1 november infaller Alla helgons dag, högtid. Det är en
påbjuden högtid då vi, ifall vi har möjlighet (gäller ej vid sjukdomsfall eller
jobbtider som objektivt omöjliggör mässdeltagande), obligatoriskt ska dela i den
Heliga Mässan. Högmässa firas kl. 18.00. Innan Mässan läser vi upp namnen
på de avlidna från själaboken samt ber rosenkransen för de avlidna kl. 17.30.
Tillfälle till bikt från kl. 17.00
Själaboken finns utlagd på kyrktorget. Där kan vi skriva ned namnen på våra
avlidna. Deras namn kommer läsas upp högt och vi kommer att be för dem
under rosenkransen före mässorna (kl. 17.30) 1 och 2 november. 2 november,
Alla själars dag, firas den heliga Mässan kl. 18.00 i intention för alla avlidna,
särskilt alla inskrivna i själaboken och alla själar i skärselden. Själaboken
kommer denna dag under Mässan att placeras på altaret.
Kommande onsdag, 3 november, är församlingsexpeditionen öppen som vanligt
kl. 13.00 - 18.00. Böne- och lovsångsgruppen samlas efter Mässan med diakon
Pancho.
Mellan 3 och 5 november har vi Höstlov med Don Bosco, för alla barn mellan
7 och 15 år. Barn under 7 år kan delta tillsammans med en förälder eller äldre
syskon eller anhörig, med föräldrarnas tillåtelse. Anmälningsblanketter finns
utlagda på kyrktorget. Lördag 6 november har vi Alla helgons bal för våra barn
från kl. 14.00. På onsdag Kl. 11.00 bjuder Diakon Björn Håkonsson, Stiftets
Barnskyddsombud, tillsammans med sin fru Marina, på en teaterföreställning
”Papegojan som ringde till sin mamma”. Pjäsen är en del av programmet för vårt
höstlovs första dag, men även andra barn, från 3 år uppåt, är varmt välkomna med
sina föräldrar till självaste föreställningen. Ingen föranmälan krävs.
Mässor firas denna vecka i Kyrkan på måndag kl. 18.00 (Alla helgons dag,
högtid), tisdag kl. 18.00 (Alla själars dag), onsdag och fredag kl. 9.30 (mässa i
samband med höstlovet) samt kl. 18.00, torsdag och fredag, första fredagen i
månaden, kl. 18.00 och lördag kl. 11.00. På torsdag efter mässan är det
Sakramental tillbedjan, och vi ber rosenkransen inför Sakramentet i intention för

pandemins hejdande och Kyrkans enhet. Sakramental Tillbedjan/tillfälle till bikt
på fredag från kl. 17.00.
Kommande söndag den 7 november, 32:a söndagen under året, firas mässa kl
9.00 (familjemässa), Högmässa kl. 11.00, kl 15.00 mässa på polska. Kl. 17.00
mässa på spanska. Ingen undervisning pg av höstlovet.
I enlighet med Kyrkans tradition och praxis kan man erhålla Fullständig Avlat i
intention för en avliden varje dag under den s.k. Alla helgons högtids oktav, alltså
mellan den 1 och 8 november. Man kan alltså erhålla en avlat för en konkret
avliden person, en gång varje dag under dessa dagar. Kraven är att man är i nådens
tillstånd (alltså måste man bikta sig innan dess om man befinner sig i dödssyndens
tillstånd), deltar i den Heliga Mässan och går till Kommunionen 1 november, de
övriga dagarna erhåller man avlat om man deltar i Mässan och tar emot
kommunionen och/eller besöker en kyrkogård och ber för de avlidna på
kyrkogården. Dessutom ska man be en bön (t.ex. Fader vår eller Ave Maria) i
Påvens intentioner (alltså inte i intention för självaste Påven utan i förening med
Påvens böneintentioner). Låt oss ta del av dessa nådemedel som Gud i Sin
barmhärtighet erbjuder oss under dessa dagar genom sin Kyrka och på så sätt visa
vår kärlek och tacksamhet till våra avlidna som fortfarande kan befinna sig i
skärselden.
Vi vill, tack vare en av våra församlingsmedlemmar, Magdalena Delster,
återuppliva vårt deltagande i initiativet ”En rörelse för ständig bön för äktenskap
och familj”, där man konkret ber för sin egen och alla Kyrkans familjer. De som
är intresserade kan kontakta Magdalena och få all nödvändig information,
inklusive den bok med bön och reflektioner som används i denna bönerörelse för
äktenskapens och familjernas enhet och helgelse, som grundats på Irland av fr.
Jonny Doherty CSSR.
Idag direkt efter Mässan- på nedre plan- äger ett möte rum för alla som redan är
engagerade och vill engagera sig i församlingens Caritasgrupp. Varmt välkomna!
Gudstjänsttider för november är färdigt och finns att hämta på kyrktorget.
Vi välkomnar alla till kyrkkaffe som idag anordnas av Mounib.

