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Lovad vare Jesus Kristus! I all evighet. Amen.  
(Den katolska hälsningen) 

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

Under september månad firar vi en mycket särskild födelsedag, 

och det är födelsen av en person som vi alla älskar och förstår 

hur betydelsefull hon är i frälsningshistorien och för var och en 

av oss: Guds Moder Maria.  

Kyrkans liturgi firar tre födelsedagar: Herrens födelse den 25 

december, Johannes Döparens den 25 juni och Guds Moder 

Marias den 8 september. Dessa firanden är en påminnelse om 

livets betydelse och vikten av att leva enligt Guds plan för att 

uppnå det eviga livet. 
  

Som en liten meditation eller samvetsrannsakan över vårt eget 

liv vill jag gärna dela med mig av en text som finns i Kyrkans 

dagliga bön Timmarnas Liturgi (böckerna finns att köpa i vår 

bokhandel) för onsdag 18 veckan under året (sidan 54, band 

IV). Texten är hämtad ur Barnabasbrevet, som är en tidig skrift 

från 100-talet och räknas till de apostoliska fäderna. 

Vårt liv som kristna borde ju vara en ljusets vandring genom 

livet… Läs och begrunda.    
 

”Detta är ljusets väg: den som vill gå den vägen till den utsedda 

platsen måste anstränga sig i handling. Den kunskap som getts 

oss inför vandringen längs den vägen är följande:  

Du ska älska den som har skapat dig, ära den som har friköpt 

dig från döden.  

Du skall vara uppriktig i ditt hjärta, och rik i anden.  

Slut dig inte till dem som vandrar dödens väg.  

Hata allt som inte är rätt inför Gud, och hata allt hyckleri.  

Överge aldrig någonsin Herrens bud.  

Upphöj aldrig dig själv, var ödmjuk i allt.  

Ta aldrig åt dig äran.  

Smid aldrig ränker mot din nästa.  
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Hora inte, begå inte äktenskapsbrott, skända inte gossar.  

Älska din nästa mer än din egen själ.  

Ta inte fostrets liv, gör dit inte av med en nyfödd.  

Ta inte din hand från din son eller dotter, utan lär dem 

gudsfruktan alltifrån unga år.  

Ha inte begär till din nästas egendom, och bli inte heller girig.  

Håll dig inte till de uppsatta, utan umgås med de ringa och 

rättfärdiga. 

Vad som än händer dig, ta det som välgärningar, du vet ju att 

ingenting sker utan Guds vetskap.  

Var inte dubbeltydig eller pratsjuk, ty tvetydighet är dödens 

snara.  

Dela med dig av allt med din nästa och säg inte att det är ditt 

eget. Ty om ni båda har del i det oförgängliga, hur mycket mer 

då inte i det förgängliga? 

Var inte talträngd, ty munnen är dödens snara. 

Bevara din renhet så långt du förmår, för själens skull.  

Bli inte en som gärna tar för sig med drar sig för att ge. 

Älska som din ögonsten var och en som förkunnar Herrens ord 

för dig. Tänk dag och natt på domens dag, och uppsök var dag 

de heliga personligen, vare sig du sliter i ordets tjänst och går 

för att förmana dem, eller du vill rädda en själ med dina ord, 

eller med dina händer arbetar för att sona dina synder. 

Tveka inte att ge, och gör det inte motvilligt. Du vet vem som 

kommer att löna dig av sin godhet. 

Ta vara på det du tagit emot utan allt lägga till eller dra ifrån. 

Hata skoningslöst den Onde. 

Fäll rätta domar. 

Vålla inte söndring. Stifta frid och förlika de stridande. 

Avlägg bekännelse för dina synder och kom inte till bönen med 

dåligt samvete. 

Detta är ljusets väg.”    
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Guds välsignelse över er alla! 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, Kyrkoherde 
 

Kyrkoherdens predikningar  

för dem som önskar och orkar lyssna: 

https://paterjosephnilsson.transistor.fm 
 

Telefon expedition: 036 12 06 57 

e-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se 

Post- och besöksadress: Klostergatan 70 B 

553 35 Jönköping 
 

Om du behöver präst för bikt, själavårdssamtal  

eller Sjukas Smörjelse: 
 

Kyrkoherde, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

(modersmål: svenska. Talar även engelska och italienska) 

076 555 84 06 

joseph.nilsson@gmail.com  

OBS! Kyrkoherden besvarar inga SMS! 
 

Vikarie, Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv 

(modersmål: polska. Talar även engelska och svenska) 

070 949 71 34 

wladek_mezyk@yahoo.com 
 

Guardian, Pater Rafal Zarzycki OFMConv 

(modersmål: polska. Talar även svenska och engelska) 

076 071 77 25 

r.i.zarzycki@gmail.com 
 

För övriga språk och riter se även särskild adresslista 
 

Diakon Hans Einarsson 

(modersmål: svenska. Talar även engelska) 

036 30 77 69 eller 073 074 72 96   

hans.einarsson@nassjo.se 

https://paterjosephnilsson.transistor.fm/
mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:joseph.nilsson@gmail.com
mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:r.i.zarzycki@gmail.com
mailto:hans.einarsson@nassjo.se
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Församlingen och Gråbröderna på nätet: 
 

Församlingens hemsida (foton, information etc.) 

www.katolskajonkoping.com 
 

Församlingens Facebook (allt om församlingens liv) 

(Katolska Kyrkan i Jönköping, S:t Franciskus församling) 

https://www.facebook.com/katolskajonkoping/ 
 

Jesu Heliga Namns katolska kyrka i Nässjö 

https://www.facebook.com/katolskanassjo/ 

Kyrkoherdens Facebook (foton mm. från kyrkan) 

https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson 
 

Pater Wladyslaw Mezyks Facebook 

https://www.facebook.com/wladek.mezyk 
 

Kyrkoherdens Youtubekanal  

(katekes och predikningar mm.) 

Sökord: Pater Joseph Maria har ordet 

Kyrkoherdens predikningar (miniradio) 

https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio 
 

Pater Joseph Marias predikningar ligger också som 

spotifypodcast  

Många använder det för att lyssna på podcasts och musik.  

http://tiny.cc/rnmkuz  
 

Gråbrödernas Youtube kanal: Katolsk Horisont 

https://www.katolsk-horisont.net 
 

Församlingens informationshäften  
finns i entréhallen vid anslagstavlor och ingången till klostret: 

 

1) För adresser i församlingen se även: Kontaktlista 

2) För de olika grupper som är verksamma inom vår 

församlingse: Grupper och Andliga Rörelser 

http://www.katolskajonkoping.com/
https://www.facebook.com/katolskajonkoping/
https://www.facebook.com/katolskanassjo/
https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson
https://www.facebook.com/wladek.mezyk
https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio
http://tiny.cc/rnmkuz
https://www.katolsk-horisont.net/
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3) För mer information angående undervisning för barn och 

ungdomse: Undervisning i vår katolska tro för barn och 

ungdomar 

4) för regler angående lokalerna och bokning av dessa 

se: Ordning och reda 

5) För unga män som vill tjänstgöra vid Herrens altare 

se: Att vara ministrant 

6) För att ta del av kyrkoherdens vuxenkatekes, 

bibelmeditationer, reträttdagar etc. se Månadsbrevet 
 

Vill du ha snabb information om församlingens liv och 

aktiviteter: ge oss din e-postadress för att få månadsbrev och 

annan information via e-post. Skriv till: 

jonkoping@katolskakyrkan.se 
Eller: 

Skriv ditt namn och e-postadress på en lapp (finns färdiga vid 

entrén) och lägg dem i expeditionens vita brevlåda eller i 

klostrets brevlåda (grå brevlåda vid klostrets ingång). 
 

För församlingens kalender ansvarar Miroslaw Moszczynski 

miroslawm1@hotmail.com 

Alla bokningar för kyrka och övriga lokaler görs genom 

Miroslaw. 
 

Ukrainska katolska missionen 
När ni möter någon som är katolik bland ukrainska flyktingar 

så har vi en katolsk präst från Ukraina i Värnamo:  

Fader Miroslaw Kostiw 

Mobil: 073 – 579 72 49 

mkostiw.mk@gmail.com 

Hemsida: 

https://sites.google.com/site/ukrainskacerkvashvecja/ 
 

Min Gud – mitt allt! 
S:t Franciskus´ skottbön. Tänk vilken effekt denna bön hade! 

 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:miroslawm1@hotmail.com
mailto:mkostiw.mk@gmail.com
https://sites.google.com/site/ukrainskacerkvashvecja/
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Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son, 

Förbarma Dig över oss syndare! 
Jesusbönen – ”Hjärtats bön” 

 

PÅVENS BÖNEINTENTION 

för september 2022 
 

Att dödstraffet, som kränker människovärdet, avskaffas i lag i 

alla länder. 
 

Daglig Offerbön 

Jesu Gudomliga Hjärta, genom Marie Obefläckade 

Hjärta offrar jag Dig mina böner, mitt arbete och mitt 

lidande denna dag som gottgörelse för våra synder och i 

förening med de intentioner med vilka Du själv offrar 

Dig ständigt i Altarets Allraheligaste Sakrament.  

Särskilt gör jag detta offer enligt den Helige Faderns 

böneintentioner för denna månad. Amen. 
 

Eller (annan version) 

Kärleksfulle Fader, jag offrar åt Dig denna dags böner, 

arbete, glädjeämnen och lidande i förening med Din Sons 

Jesus Kristi, världens Frälsares, offer. Må den Helige 

Ande ge mig styrka att vittna om Din kärlek.  

Med Maria, vår Herres och Kyrkans Moder, ber jag 

särskilt för denna månads intentioner. 
 

Kollekt och gåvor till församlingen: 
För gåvor och kollekt till församlingen använd gärna bankgiro 

och Swish. Skriv gärna: ”kollekt”, ”gåva”, ”för behövande” 

eller ”ljus” 
 

Bankgiro 665-3950 

Swish 123 544 40 13  
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Du är väl inskriven i vår församling? 
För Katolska Kyrkan i Sverige har Den Heliga Stolen (dvs. 

Kyrkans högsta auktoritet) bestämt att alla katoliker ska vara 

inskrivna i en katolsk församling här i landet.  

Är du inte det, då ska du vända dig till vår 

församlingssekreterare Iwona Moszczynska  

under kontorstid: måndag till fredag: 036 -12 06 57 

jonkoping@katolskakyrkan.se 
 

Jesu Heliga Namns katolska kyrka i Nässjö 
Kyrkan i Nässjö ligger på Södergatan 16 och är ett andligt 

centrum för Trestadsområdet: katoliker i Eksjö, Nässjö och 

Vetlanda kommuner.  

Ett kapellråd ansvarar för det praktiska.  

Den pastorala verksamheten kommer Pater Wladyslaw 

Mezyk OFMConv att ansvara för (Mässfiranden på de tre 

orterna, undervisning mm.) 

wladek_mezyk@yahoo.com 

Kontakt: nassjo@katolskakyrkan.se –  

Kalender: https://tinyurl.com/y2fpewtz 
 
 

Vi ber om ekonomiskt stöd för den nya kyrkan i Nässjö 
Gåvor och kollekt i samband med Mässor i vår nya kyrka i 

Nässjö kan ges till det särskilda konto vi har öppnat för 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:nassjo@katolskakyrkan.se
https://tinyurl.com/y2fpewtz
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Trestadsområdet (Eksjö, Nässjö och Vetlanda) som har sitt 

fasta centrum i kyrkan i Nässjö (Södergatan 16).  

Där finns också ett kontor och inskrivningar i vår församling 

(som fortfarande är Jönköpings katolska församling) kan ske 

för nya medlemmar på plats i Nässjö. 

Bankgiro 5705-3068 

SWISH 123 109 10 65 
Kontots namn är ”Nässjö” 

 

 

Jönköpings Unga Katoliker 
Du vet väl om att det finns en katolsk ungdomsgrupp  

i vår församling i Jönköping? 

Oftast är träffarna på fredagskvällar – om du bara vill titta 

förbi och se hur det är: kom till soffhörnan i  

S:t Antoniusrummet nere i korridoren! 

Programmet för JUK kan du hitta på föreningens FB 

https://www.facebook.com/groups/ukfij/ 

Annars söker du på nätet: Jönköpings Unga Katoliker 

JUK finns även på Instagram 

Att vara med i ungdomsföreningen är ett jättebra sätt att få 

gemenskap med andra unga katoliker och inte bara i 

församlingen, utan också genom de roliga lägren i hela landet! 

Välkommen! 
 

Herre, Du är den Levande inför vars Ansikte jag lever 
Skottbön under dagen som hjälper dig att leva i Guds närvaro 

 

Undervisning för barn och ungdom 
Församlingens samordnare för undervisning (katekes) av barn 

och ungdomar är Nina Azdajic. 

Har du frågor angående undervisningen kontakta Nina: 

nina.azdajic70@gmail.com 

Eller Iwona på kontoret: 036 – 12 06 57 

https://www.facebook.com/groups/ukfij/
mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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Är du intresserad av att vara med som kateket eller assistent till 

kateketerna, kontakta Nina.  

Vi måste ha minst två vuxna per grupp enligt 

Barnskyddsförordningen som gäller i Katolska Stiftet.  
 

Katekes under hösten 2022 kommer att ske  

2:a och 4:e lördagen i månaden 11:00-12:30 

Katekes börjar med Familjemässa 11:00 
 

Höstens första träff: lördag 27 augusti 
 

Efter Mässan samling i Clarasalen för en gemensam fruktstund 

ca 10 minuter och efteråt går grupperna till sina respektive rum. 
 

Anmälan till höstens undervisning sker genom att fylla i 

blanketten som finns i kyrkans hall. Vi behöver anmälningar 

för att kunna organisera undervisningen för barn på bästa sätt.  
 

Föräldragrupp för dem som har barn i undervisningen 
Många viktiga frågor dyker upp för våra barn och ungdomar i 

skolan och i samhället. Hur besvarar vi dess frågor som 

föräldrar? Vet vi hur Kyrkan svarar? Det är viktigt med en 

samtalsgrupp om dessa frågor.  

Vi behöver minst två personer som kan vara med och leda 

familjegruppen. Någon av oss präster kommer att försöka vara 

med varje gång. Anmäl ditt intresse till Iwona på kontoret eller 

till Nina som är samordnare för katekes för barn. 
 

Kalender för församlingens konfirmander 
1:a och 3:e lördagen i månaden kl. 11:00 – 12:00 

Mässan firas kl. 10:00.  

Nya kandidater till konfirmation (ungdomar födda i 2009 eller 

tidigare) ska anmälas till undervisning och konfirmandläger 

genom att fylla i blanketter som finns i kyrkans hall.  

Anmälan avslutas 30 juni. 
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Konfirmation kommer att äga rum i vår kyrka 

söndagen den 25 september kl. 11:00 av Kardinalen. 
 

Att förbereda sig för äktenskapets sakrament 
Ni som älskar någon och bara bor ihop – men vill vara 

katoliker: se till att ni ordnar era liv enligt vår katolska tro och 

moral. Gå på äktenskapskurs i vår församling med Diakon 

Göran Fäldt. Ta kontakt med Dk Göran för besked om tider. 

Se information på anslagstavlan vid expeditionen. 

Behöver ni stöd i ert beslut, kontakta då gärna någon av oss 

präster eller diakoner. 
 

Länkar för att se informativa video om äktenskapet: 

Microsoft Word - Giftasig003 (katolskakyrkan.se) 

Microsoft Word - Förslagskriftserie004 (katolskakyrkan.se) 

(Boken Sambo eller förlovning av diakon Göran Fäldt) 

Videos på Katolsk Horisont. 

 Äktenskapet: Den sakramentala karaktären (I) - YouTube 

Äktenskapet: Konsekrationens karisma (II) | Katolsk Horisont 

(katolsk-horisont.net) 

Äktenskapet: Huskyrkans mysterium (III) | Katolsk Horisont 

(katolsk-horisont.net) 
 

Kurs för blivande kristna makar 
Vad innebär äktenskapets sakrament? 

Samtal kring gratis kursbok: 

De verkliga frågorna om äktenskapet mellan kristna 

och videoinspelningar 

4 lördagar 12.30 – 14.45 

(andra tider enligt överenskommelse) 

med gift diakon Göran Fäldt   gr.faldt@gmail.com 
ordförande för familj och äktenskap i Stockholms katolska stift 

1 oktober och 12 november 2022 

och 2 eller 3 lördagar 2023 

https://www.katolskakyrkan.se/media/3669/giftasig003.pdf
https://www.katolskakyrkan.se/media/1817/forslagskriftserie004.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GEmO5RPsh4Q
https://www.katolsk-horisont.net/video/aktenskapet-konsekrationens-karisma-ii
https://www.katolsk-horisont.net/video/aktenskapet-konsekrationens-karisma-ii
https://www.katolsk-horisont.net/video/aktenskapet-huskyrkans-mysterium-iii
https://www.katolsk-horisont.net/video/aktenskapet-huskyrkans-mysterium-iii
mailto:gr.faldt@gmail.com
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Kursen är gratis och intyg på genomgången kurs ges på 

svenska och engelska 
Lokal i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping.  

 

 
 

Vallfärd och Utflykt till Nässjö - Fagertofta 
Fredagen den 9 september inbjuds alla som har möjlighet till 

vallfärd till Jesu Heliga Namns kyrka i Nässjö (många i 

församlingen har ju inte besökt vår nya kyrka ännu).  

Vi försöker samåka i bilar och startar från vår parkeringsplats 

på Torpa kl. 15:00. Anmäl gärna till Iwona om du har plats i 

din bil för dem som inte kan ta sig dit själva. 

Vi firar Mässa kl. 16:00 i vår kyrka i Nässjö och efteråt blir det 

vallfärd till det fyra meter höga korset i Fagertofta och Eva-

Lotta och Magnus Svenssons ”bibelplatser” i skogen.  

Ta med kaffekorg för picknick! 

Om vi kommer ifrån varandra i Nässjö: kör cirka 3 km mot 

Solberga.   
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Biskopsvisitation i vår församling 23 – 25 september 
Med jämna mellanrum gör stiftets biskopar ett officiellt besök 

i sina församlingar och nu är det vår tur att Biskop Anders 

Arborelius OCD besöker S:t Franciskus församling i samband 

med konfirmationen.  

Program som Kardinalen godkänt: 
Fredag 23 september: 

* Mässa 18:00  

med upptagning och konfirmation av Elias Ferlander 

* Möte med församlingens råd och kvällsmat 
 

Lördag 24 september: 

*  Biskopen granskar församlingens kyrkböcker (om dop mm.) 

på morgonen. 

* Familjemässa 11:00 och efteråt träffar Kardinalen alla 

kateketer, barn och föräldrar i undervisningen i S:ta Clarasalen. 

* Kardinalen har lunch med diakoner och deras fruar. 13:00 

* Möte med företrädare för kaldeiska och syrisk-katolska 

grupperna 15:30 

* Möte 18:00 i S:ta Clarasalen med representanter för  

Caritas Jönköping, Jönköpings Unga Katoliker, OFS, Karmels 

Tredje Orden, Rosenkransgruppen, S:t Maximilians 

medarbetare i bok- och presentbutiken, CuperTino gruppen, 
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Eritreanska Rosenkransgruppen, Equipes Notre-Dame 

(END)…  

Om någon grupp inte är nämnd här, så är representanter från 

dessa grupper välkomna att delta i mötet. 

Kvällsmat serveras vid mötet. Vi ber representanter som 

kommer att anmäla sig till Iwona senast tisdag 20 september 
 

 

Söndag 25 september: 

* Högmässa med Konfirmation 11:00 

* Kardinalen möter kapellråd och representanter för 

Trestadområdet i Nässjö 15:00 

* Kardinalen firar Mässa i Jesu Heliga Namns kyrka i Nässjö 

16:00 
 

Liturgisk Kalender för september månad år 2022 
 

1 torsdag: Första torsdag i månaden: Tillbedjan för kallelser till 

äktenskapet, Gudsvigdas liv och prästämbetet. 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan för kallelser 17:00 

* Mässa 18:00 
  

2 fredag: Herrens Törnekrona - Jesu Hjärta fredag 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

3 lördag: S:t Gregorios den Store –  

Marie Obefläckade Hjärta lördag 

* Tillbedjan 8:00, Bikt 9:00 

* Mässa med konfirmander 10:00 

* Konfirmandundervisning 11:00 

* Mässa på Tagalog 11:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
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4 september, 1 söndagen i månaden 

23 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Mässa på malayalam (syro-malabarisk rit) Oratoriet 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Vetlanda Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
 

5 måndag S:ta Teresa av Calcutta 

* Mässa 12:00 
  

6 tisdag 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
  

7 onsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 

* 25+ – första träffen 18:00 (Se särskild annons!) 
   

8 torsdag Saliga Jungfru Marias Födelses Fest 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Högmässa 18:00 

Därefter födelsedagsfest för Guds Moder i församlingssalen 

(de som har möjlighet tar med sig något ätbart till buffén) 
  

9 fredag  

* Mässa 12:00 

* Vallfärd till Jesu Heliga Namns kyrka i Nässjö 15:00,  

Mässa 16:00 (se särskild annons i detta månadsbrev!) 

* Tillbedjan 17:00 
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* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

10 lördag 

OBS! Ingen Mässa kl. 10:00 när Familjemässa firas. 

* Familjemässa 11:00 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Mässa (söndagsmässa)19:00 
 

11 september, 2 söndagen i månaden 

24 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på engelska 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Nässjö Mässa på polska 14:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00 

* Mässa 19:00 
  

12 måndag Saliga Jungfru Marias Heliga Namn 

* Mässa 12:00 
  

13 tisdag S:t Johannes Chrysostomos 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 

* OBS! Rådssammanträde 18:00 är inställt p.g.a. kyrkoherden 

är på prästrådet med Kardinalen i Stockholm denna dag. 
  

14 onsdag Heliga Korsets Upphöjelse Fest 

* Mässa 12:00 med välsignelse av Korsreliken 
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15 torsdag Saliga Jungfru Marias Smärtor 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

16 fredag S:t Cornelius och S:t Cyprianus 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

17 lördag Serafiske Fader Franciskus Stigmatiserings Fest  

* Bikt inför Konfirmation 9:00 

* Mässa 10:00 

* Konfirmandundervisning 10:00  

övning inför Konfirmation 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
  

18 september, 3 söndagen i månaden (S:t Josef av Copertino) 

25 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Mässa på slovenska 10:00 Oratoriet 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa syrisk-katolsk rit 15:00 

* Eksjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
  

 

19 måndag (Saliga Jungfru Maria av La Salette) 

* Mässa 12:00 
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20 tisdag S:t Andreas Kim Tae-gòn,  

S:t Paulus Chòng Ha-sang och följeslagare 

* OBS! Ordets Gudstjänst 18:00 
  

21 onsdag Aposteln Matteus Fest 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 

* OBS! Ordets Gudstjänst 18:00 
  

22 torsdag 

* Mässa 12:00  

* Mässa 18:00 
 

23 fredag S:t Pio av Pietrelcina 
(Kyrkoherdens årsdag av prästvigningen 1989) 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa med Kardinalen 18:00 – Biskopsvisitationen inleds 

* Kardinalens möte med församlingens Ekonomi- och 

Församlingsråd efter Mässan och kvällsmat 
  

24 lördag Alla Sveriges Skyddshelgon 

OBS! Ingen Mässa kl. 10:00 när Familjemässa firas. 

* Familjemässa med kardinalen 11:00 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30 

Kardinalen möter kateketer, barn och föräldrar i S:ta Clarasalen 

* Mässa Geez rit 12:30 

* Kardinalen möter representanter för kaldeiska och syrisk-

katolska grupperna 15:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Kardinalen möter grupper i församlingen (kvällsmat) 18:00 

Vi ber representanter som kommer att anmäla sig till Iwona 

senast tisdag 20 september 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
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25 september, 4 söndagen i månaden 

26 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* OBS! Ingen Mässa 10:00  

* Högmässa med Konfirmation 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Kardinalen möter representanter för Trestadsområdet i 

Nässjö 15:00 

* Nässjö Mässa med Kardinalen 16:00 

* Mässa på vietnamesiska 16:00 

* Mässa 19:00 
  

26 måndag 

* Mässa 12:00 
  

27 tisdag S:t Vincent de Paul 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
  

28 onsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 
  

29 torsdag Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael Fest 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

30 fredag S:t Hieronymus 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
 

Jesus, Maria jag älskar Er! Rädda prästernas själar, rädda alla 

själar. Detta ber jag ödmjukt och låt mig få upprepa denna bön 

tusen gånger vi varje andetag och vid varje hjärtslag. Amen. 
Herren har lovat att den räddar 1000 själar var gång bönen bes med tro! 
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Novena inför Marie Födelses Fest 
Denna novena ber man mellan den 30 augusti - 7 september. 

Först ber man nedanstående bön och sedan 30 Var hälsad Maria varje dag under 

novenan; detta blir tillsammans 270 Var hälsad Maria till minne av de dagar som 

den Heliga Jungfrun befann sig i sin moders, den Heliga Annas sköte. Guds 

Moder gav denna bön till den Heliga Gertrud den Stora (1256 - 1302, 16 nov.).  
 

Ärorika Jungfru och milda Guds Moder Maria, jag 

kommer till dig som din ödmjuke tjänare som ovärdigt 

tillhör dig. Ur djupet av mitt hjärta ber jag dig att ta emot 

min enkla hyllning och jag ber dig att lyssna till min bön. 

Dessa böner vill förena sig med de oräkneliga och 

innerliga hyllningar och böner som änglarna och 

helgonen lovprisar dig med varje dag.  

I gengäld ber jag dig, du som är född till denna jord för 

att bli Guds Moder att även låta mig få bli återfödd i 

nåden som ditt barn, så att jag kan älska dig efter Gud 

över allt annat och troget tjäna dig på jorden, för att en 

dag få se och prisa dig för alltid i Himmelen. 
 

Maria välsignat är det underbara ögonblick då du blev 

avlad utan arvsynd.  
Be nu tio Var hälsad Maria 
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Maria, välsignad är den underbara tid, då du befann dig i 

din Heliga moder Annas sköte. 
Be nu tio Var hälsad Maria 
 

Maria, välsignat är det lyckosamma ögonblick då du 

föddes till jorden för att bli Guds Moder. 
Be nu tio Var hälsad Maria.  
 

Avsluta novenabönen med Salve Regina: 

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; du vårt 

liv, vår fröjd och vårt hopp!  

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar 

vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.  

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till 

oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din 

välsignade Livsfrukt.  

Du milda och ljuva Jungfru Maria! 
 

Novenabön till Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael 

Bes inför Ärkeänglarnas fest 29 september: 20 – 28 september 
 

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,  

så att vi inte går förlorade vid den fruktansvärda Domen. 

Bed för oss Helige Ärkeängel Mikael, 

att vi blir värdiga Kristi löften 

Gud och Fader till vår Herre Jesus Kristus, vi åkallar Ditt 

Heliga Namn och ber i ödmjukhet om Din barmhärtighet, 

att Du på den alltid rena Jungfrun Marias, vår Moders, 

och på den ärorike Ärkeängeln den Helige Mikaels 

förbön beskyddar oss från den onde och alla andra onda 

andar som vandrar omkring i denna värld för att bryta 

ned människan till kropp och själ. Amen. 

Bed för oss Helige Ärkeängel Gabriel, 

att vi blir värdiga Kristi löften. 
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Himmelske Fader, i Din underbara Visdom gör Du både 

Änglar och människor till Dina tjänare. Hör vår bön och 

låt oss här på jorden leva under Ärkeängeln Gabriels 

beskydd, så att vi en gång kan tillbe Dig tillsammans med 

honom i Himmelen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 

Bed för oss Helige Ärkeängeln Rafael, 

att vi blir värdiga Kristi löften. 

Herre Jesus Kristus, på Ärkeängelns Rafaels förbön, ge 

oss nåden att undvika all synd och att vara uthålliga i det 

goda tills vi når vårt Himmelska Mål. Du som lever och 

råder från evighet till evighet. Amen. 
 

 
Societas Sancte Michael Archangele 
(Helige Ärkeängeln Mikaels Sällskap) 

 

Du känner väl till att detta sällskap för män finns i vår 

församling? Se särskilt häfte i kyrkans hall. 
 

Skyddsbönen till Ärkeängeln Mikael 
Av Leo XIII (1873 - 1903). Denna bön ingår i de böner som den Helige Fadern skrev 

för att läsas efter den stilla Mässan. Påve Franciskus har även uppmanat alla troende att be 

denna mäktiga bön för Kyrkans och mänsklighetens beskydd. 
 

Helige Mikael, försvara oss i striden.  

Var vårt beskydd mot djävulens försåt och list. 

Gud, vi ber Dig ödmjukt att Du må kuva Satan.  

Och må du, den Himmelska Härskarans Furste –  

med Guds kraft kasta i helvetets eld den Onde och alla 

onda andar, som far omkring i världen för att förgöra 

själarna. Amen. 
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Schema för trosundervisning HT2022 

1. Lördagen den 10/9 kl. 11.00-12.30 Att läsa i boken inför den 10/9: Sida 6-25: Förord, 

Inledning,  
Tema: Hur världen och allt som finns blev till) 

2. Lördagen den 24/9 kl. 11.00-12.30 Att läsa i boken inför den 24/9: Sida 28-57 
Tema: Trosbekännelse (Heliga Treenighet)  

Viktigt: Kardinalen Anders Arborelius är på besök. Han kommer vara 

huvudcelebrant i Mässan och vill gärna träffa alla barn, föräldrar och 

kateketer i Clarasalen.  

3. Lördagen den 8/10 kl. 11.00-12.30Att läsa i boken inför den 8/10: Sida 58-76 
Tema: Trosbekännelse  (Jesu död och uppståndelse) 

4. Lördagen den 22/10 kl.11.00-12.30 Att läsa i boken inför den 22/10: Sida 77-96 
Tema: Trosbekännelse (kallade till Helgon 

5. Lördagen den 29/10 kl. 19.00 

Tema: Holy wins - Alla helgons festtåg ……. 

6. Lördagen den 12/11 kl. 11.00-12.30Att läsa i boken inför den 12/11: Sida 97-105 
Tema: Vägen till himlen och sammanfattning av vår tro 

7. Lördagen den 26/11 kl. 11.00-12.30   Att prata om inför den 26/11:  

Tema: Advent  

8. Lördagen den 10/12 kl. 11.00-12.30  

Tema: S:ta Lucia och S:t Nikolaus firande ; juletid  

 
 

 

nina.azdajic70@gmail.com 

Eller Iwona på kontoret: 036 – 12 06 57 

Är du intresserad av att vara med som kateket eller assistent 

till kateketerna, kontakta Nina. 
 

mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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25 + 
”Såsom i himmelen, så ock på jorden” 

En gemenskap för gifta och ogifta. 
 

”Där Anden får komma in, där börjar människorna söka sig till 

varandra, där håller de ihop. Ju mer du öppnar dig för Anden, desto 

mer öppnar Han dig för gemenskapen med dina medmänniskor.”  
Ur Idag är din dag, P. Wilfrid Stinissen OCD 

 

Första onsdagen i månaden kl. 18:00 
 

Vi börjar så, sedan får vi se hur det utvecklas. 
 

Det finns en hel del medlemmar i vår församling som kan få en djupare 

gemenskap genom att träffas, samtala och ha trevligt tillsammans, som 

befinner sig i åldern mellan 25 och låt oss säga 55. 

Det är några yngre par i församlingen som har frågat efter denna form 

av gemenskap. Hur dessa träffar ska utformas får vi se enligt önskemål 

från dem som kommer. Viktigast är att man träffas.  

Något att förtära ska vi ordna med.  

Kanske kan deltagare ta med sig något till bordet… 

Förslag finns att kyrkoherden är med någon gång och man kan samtala 

om tro och annat som har med Kyrkans liv att göra. 
 

Barnrummet kommer att finnas tillgängligt.  

Kanske passar det att visa barnfilm…  

Kanske kan vi få några som passar barnen och har någon aktivitet med 

dem under träffen… 
 

Viktigast är att vi sätter i gång och möts! Välkomna! 
 

Första träffen onsdagen den 7 september kl. 18:00  
Ta gärna med dig något ätbart till träffen (S:t Antoniusrummet) 


