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

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

I tidningar frågar de ofta folk om vilket nyårslöfte de avlagt och 

många talar om att äta mindre, mer motion etc. Men många 

säger också att de nästan aldrig håller sina löften de gett på 

nyår. Kanske vi som kristna skulle vara bättre på goda 

föresatser i stället? Föresatsen att det här nya året ska jag bli en 

bättre Kristi efterföljare, dvs. en bättre kristen. Att ta mitt min 

vigning i dopet på större allvar och försöka förstå 

konsekvenserna av att tillhöra Gud. För dopet gör skillnad 

mellan en döpt och icke-döpt person. Vi döpta har fått ett 

uppdrag genom dopets sakrament till det allmänna 

prästadömet, vara profeter och att kunna regera över våra liv i 

den konungsliga värdigheten. Genom det allmänna 

prästadömet är vi kallade till att vara bönens och offrets 

människor som bär fram allt i livet på hjärtats altare: Gud till 

ära och människor till frälsning. Som profeter ska vi med 

Andens hjälp kunna tyda de tecken Gud ger i våra liv och se 

Guds stigar för att nå fram till det eviga livet och samtidigt 

hjälpa andra att nå fram till samma mål hos Gud. Den 

konungsliga värdigheten ligger i förmågan att kunna övervinna 

sig själv och styra sitt liv att ingenting hindrar mig att nå 

frälsningen och att alltid leva till Guds ära. Vid firandet av 

Herrens Dop (i år den 9 januari) förnyar vi gemensamt våra 

doplöften. Låt oss göra det med stor entusiasm och iver i tro på 

att Herren aldrig överger oss. 
 

Framtiden kan ingen av oss se och ibland verkar vi treva fram 

i en slags dimma och med svårigheter ser vi vad det ska bli. 

Men vår tro säger bara en sak: Herren är här och är med oss!    
 

Guds välsignelse över er alla och det nya året 2022! 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, Kyrkoherde 
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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 

073 074 72 96   

hans.einarsson@nassjo.se 
 

 
 

 

 
 

 

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 
 

 

 

 

 

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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Församlingens informationshäften som 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 

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. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:miroslawm1@hotmail.com
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PÅVENS BÖNEINTENTION 

för januari 2022 
 

För alla som utsätts för religiös diskriminering och förföljelse, 

att deras rättigheter och inneboende värde som kommer från att 

vara bröder och systrar i människosläktet erkänns. 
 

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: 
I och med att restriktioner under pandemin har ändrats så tar vi 

upp kollekt som vanligt igen under söndagens och högtidernas 

Mässor. Men det går naturligtvis bra att även fortstättningsvis 

använda sig av bankgiro och Swish. 
 

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 
 

Sankt Maximilians Bok- och Presentbutik 
Vi försöker ha öppet så mycket som möjligt,  

särskilt under söndagar mellan och efter Mässorna. 

Önskar du komma annan tid kontakta:  

Iwona Moszczynska på kontoret: 036 12 06 57 

jonkoping@katolskakyrkan.se 
 

eller församlingens husmor Gunilla Ronquist 

gunilla_ronquist@msn.com 
 

Vi har den Katolska Studiebibeln och Katolska Kyrkans 

Katekes i butiken. 

Betala gärna med Swish: 
 

För butik: Swish 076 555 84 06 
(Kyrkoherdens telefonnummer) 

 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:gunilla_ronquist@msn.com
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Jesu Heliga Namns katolska kyrka i Nässjö 
Kyrkan i Nässjö ligger på Södergatan 16 och kommer att bli ett 

andligt centrum för Trestadsområdet: katoliker i Eksjö, 

Nässjö och Vetlanda kommuner.  

Ett kapellråd kommer att finnas som 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 
 

Mässor firas i Trestadsområdet – OBS! Finns inte med i 

Jönköpings kalender: 
På svenska: 

Nässjö 1:a, 2:a och 5:e söndagen kl. 16:00  

tisdagar (utom 1:a tisdagen i månaden) kl. 18.00  

(Katolska kyrkan, Södergatan 16) 
 

Eksjö 3:e söndagen kl. 16:00  

(Missionskyrkan, Österlånggatan 3) 
 

Vetlanda 4:e söndagen kl. 16:00  

(Missionskyrkan, Missionsgatan 6) 
 

Andra språk och riter: 

På arabiska (syrisk-katolsk rit) 

Nässjö söndagar kl. 10:00 
 

På engelska 

Nässjö 1:a tisdagen kl. 18:00 
 

På kroatiska 

Nässjö 1:a lördagen kl. 11:00 (barnundervisning efter Mässa) 

Nässjö 3:e söndagen kl. 15:00  
 

På polska 

Nässjö 2:a och 5:e söndagen kl. 14:00  

(Katolska kyrkan, Södergatan 16) 

mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
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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 

Trestadsområdet (Eksjö, Nässjö och Vetlanda) som kommer 

att ha sitt fasta centrum i kyrkan i Nässjö (Södergatan 16).  

Där kommer också att finnas 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 1231091065 
Kontots namn är ”Nässjö” 

 

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 

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 våren 2022 kommer att ske  

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

Katekes börjar med Familjemässa 11:00 

Efter Mässan samling i Clarasalen för en gemensam fruktstund 

ca 10 minuter och efteråt går grupperna till sina respektive rum 

och har undervisning utifrån ett gemensamt tema för alla 

grupper med anpassade aktiviteter och samtalsnivå för varje 

grupp som helst ska hänga ihop med predikan. 
 

 
 

 

 

Vårterminens start för undervisning av barn  

mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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blir lördagen den 22 januari:  

Familjemässa 11:00 och Katekes 11:40 – 12:30 
 

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 håller på att planera för en föräldragrupp, så håll utkik efter 

information. 
 

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

Mässan firas kl. 10:00.  

Se särskilt informationshäfte i hallen för 

konfirmandundervisningen. 
 

Stiftets beredskapsplan mot övergrepp förnyad version 
Det är oerhört viktig att man inte håller tyst kring misstankar 

om övergrepp utan att man berättar vad man vet. Stockholms 

katolska stift har en beredskapsplan mot sexuella övergrepp på 

minderåriga. 

Beredskapsplanen formella syfte är att skydda barn och 

ungdomar. Men övergrepp kan förekomma även mot vuxna. 

Det kan vara sexuella övergrepp eller fall av 

maktmissbruk. Sådant måste också tas upp. Anmälningar om 

sådana fall kan också riktas till stiftets kontaktpersoner. 

På katolska stiftets hemsida finns all information om 

beredskapsplanen: 

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud 
 

 

 

Att förbereda sig för äktenskapets sakrament 

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud
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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. Kursen började den 30 oktober, men ta kontakt 

med Dk Göran för besked om tider. 

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

präster eller diakoner. 
 

Mailadress till Diakon Göran Fäldt: 

gr.faldt@gmail.com 
 

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) 
 

Den ekumeniska Julkrubban 
Stor avslutning vid julkrubban (utanför Sofiakyrkan) på 

Trettondagen - Epifania (6 januari) kl. 15:00, då Heliga 

Familjen får besök av de Vise männen. 

Hoppas att så många som möjligt från vår församling vill sluta 

upp kring kyrkoherden vid krubban.  
 

Flaggstänger i kyrkorummet! 
Jag har blivit ombedd att skriva något om ”flaggstänger” under 

Mässan. Vi kommer från olika traditioner och ibland går man 

till Mässor som firas i annan rit. Detta blir tydligt när några 

knäböjer och andra står under den Eukaristiska bönen.  

mailto:gr.faldt@gmail.com
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
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För några är det otrevligt och föga inspirerande att ha någons 

rumpa i ansiktet när de knäböjer! Och det har jag full förståelse 

för. Vem vill det? Därför ber jag alla om hänsyn – vilket borde 

vara en självklarhet i kyrkan! Du som inte kan eller önskar 

knäböja under den Eukaristiska bönen, var då snäll att stå längst 

bak i kyrkan eller sitta ner på bänkens kant så att du inte stör de 

som knäböjer.  

 
Synodsamtal i vår församling 

Påve Franciskus har beslutat att en synodal process ska 

genomföras för hela Katolska Kyrkan. Alla stift ska delta i 

processen som började i oktober i år och som ska avslutas med 

en biskopssynod om synodalitet i Vatikanen hösten 2023. 

Påvens syfte med den universella synodala processen är att ge 

hela Kyrkan, alla troende, möjlighet att lyssna både till 

varandra och att öppna oss för vad den Helige Ande vill säga 

till Kyrkan i vår tid. På så sätt kan vi urskilja den väg vi ska 

vandra tillsammans, vilket är just vad ordet synod betyder: att 

vandra tillsammans. 
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Stiften har fått i uppdrag att reflektera över hur den 

gemensamma vandringen ser ut i kyrkan i dag och vad som 

behövs för att vi alla ska växa i denna gemensamma vandring.  

Vi vill be alla att bekanta sig med materialet och bidra till att så 

många människors erfarenheter som möjligt får höras i våra 

församlingar, missioner och ordnar.  

Alla som vill ska få komma till tals och ge sin syn. Ju fler vi 

når desto sannare bild kan vi få av vår kyrka. 
 

Alla är välkomna att delta i diskussionsgrupper (förmodligen 2 

eller tre grupper), oavsett om man deltar i samtliga fyra möten. 

Det kommer att väljas någon som leder diskussionen och någon 

som är sekreterare.  

Resultaten av diskussionerna ska sammanfattas till ett 

dokument från vår församling, som sedan skickas till 

Biskopsämtetet. 
 

Synodsamtal kommer att hållas i vår församling följande dagar: 

Söndag 9 januari efter Högmässan 12:15 

Söndag 13 februari efter Högmässan 12:15 

Söndag 13 mars efter Högmässan 12:15 

Söndag 10 april efter Högmässan 12:15 

Söndag 8 maj efter Högmässan 12:15  

(vår rapport ska vara klar och presenteras denna dag) 
 

Små förändringar i församlingens liturgiska liv: 
* Mässor firas på svenska endast kl. 12:00 måndag, tisdag och 

onsdag. På tisdagar firas Mässa kl. 18:00 i Nässjö, men inte i 

Jönköping. 

* Mässa på engelska firas kl. 10:00 på 2:a och 4:e söndagen (på 

polska som vanligt den 1:a och 3:e söndagen i månaden) 

När det finns en 5:e söndag firas Mässan antingen på svenska 

eller på latin. 

* Nattlig tillbedjan mellan Första Fredagen (Jesu Hjärta 

Fredag) och Marie Obefläckade Hjärtas Lördag 
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(Gottgörelselördag) äger rum när Gemenskapen Jesu och 

Marie Obefläckade Hjärtas Trädgård från Liljenäs (Värnamo) 

har möjlighet att komma till vår församling. I annat fall ställs 

Sakramentet ut för tillbedjan efter kvällens Mässa till kl. 21:00. 

* Böndag i vår församling för goda kallelser till äktenskap, 

prästämbetet och det Gudsvigda livet (klosterkallelser) första 

torsdagen i månaden (inte första fredagen, som det varit 

hittills). Vi påminner också om att den 27:e varje månad har 

vår församling uppdraget att be för äktenskap och familj. 
 

Liturgisk Kalender för januari månad år 2022 
Se information om undervisning för barn och konfirmander 

på annan plats i månadsbrevet.  

De som har gett vår församling sin e-postadress får programmet 

sänt från kontoret. 
 

1 lördag: NYÅRSDAGEN  

– GUDS MODER MARIAS HÖGTID 

Marie Obefläckade Hjärta lördag 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

Välsignelse av Mariaikon under Mässan 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
 

2 januari – 1 söndagen i månaden 

Andra Söndagen efter Jul 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Mässa på malayalam 10:00 Oratoriet 

* Bikt 11:00 
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* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa 19:00 
 

3 måndag, prästernas lediga dag. Jesu Heliga Namn 
Nässjö: Patronatsfest Jesu Heliga Namns Kyrka 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
  

4 tisdag  

* Mässa 12:00 
  

5 onsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 
  

6 torsdag 
Böndag i vår församling för goda kallelser till äktenskap, 

prästämbetet och det Gudsvigda livet (klosterkallelser) 

Epifania – Trettondag Jul 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa med välsignelseprocession med Jesusbarnet av 

Prag samt utdelning av skyddshelgon 11:00 

* Mässa syrisk-katolsk rit 14:00 

* Firande vid ekumeniska krubban vid Sofiakyrkan 15:00  

* Mässa 19:00 
  

7 fredag Jesu Hjärta fredag 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 

* Efter Mässan tillbedjan till kl. 21:00 (ej natten) 

8 lördag OBS! Nytt program för denna dag:  
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* Mässa 9:00 

* Tillbedjan av Jesusbarnet (julsånger på olika språk) 10:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
 

9 januari, 2 söndagen i månaden 

Herrens Dop – Vi förnyar våra doplöften idag 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på engelska 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Synodsamtal 12:15 – 14:30 i tre rum 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00 

* Mässa 19:00 
 

TIDEN ”UNDER ÅRET” 
 

10 måndag, prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
  

11 tisdag  

* Mässa 12:00 
  

12 onsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17.00 
   

13 torsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

14 fredag 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 
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* Mässa 18:00 
  

15 lördag 

* Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa)19:00 
 

16 januari, 3 söndagen i månaden 

2 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 

* Mässa 19:00 
 

17 måndag, S:t Antonius Abboten 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
 

18 tisdag S:t Eriks Domkyrkas invigningsfest 

* Mässa 12:00 

* Rådssammanträde 18:00 
 

19 onsdag S:t Henrik, Finlands apostel 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
 
 

  

20 torsdag 
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* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

21 fredag S:ta Agnes 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

22 lördag 

* Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Familjemässa 11:00 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
  

23 januari, 4 söndagen i månaden 

3 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på engelska 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på vietnamesiska 16:00 

* Mässa 19:00 
  

24 måndag S:t Francois de Sales 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
  

25 tisdag Helige Aposteln Paulus Omvändelse Fest 

* Mässa 12:00 
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26 onsdag S:t Timotheos och S:t Titus 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
  

27 torsdag S:ta Angela Merici 

Böndag i vår församling för äktenskap och familj 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan för kallelser 17:00 

* Mässa 18:00 
  

28 fredag S:t Thomas av Aquino 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

29 lördag 

* Tillbedjan 8.00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Familjemässa 11:00 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
 

30 januari, 5 söndagen i månaden 

4 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 15:00 

* Mässa 19:00 
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31 måndag S:t Giovanni Bosco  

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 

Inbjudan till alla: 
 

 
 

Tillbedjan av Jesusbarnet 
 

Vi sjunger julsånger på olika språk  

när vi samlas kring Jesusbarnet i vår kyrka  
 

Lördagen den 8 januari 2022 
 

8 lördag OBS! Nytt program för denna dag:  

* Mässa 9:00 

* Tillbedjan av Jesusbarnet (julsånger på olika språk) 10:00 
 

Du kan åkalla och hedra Jesu Heliga Namn alltid 

och överallt! Be Jesusbönen dagligen: 
 

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son, 

Förbarma Dig över oss syndare! 


