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

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

Det är många tankar som kommer upp under adventstiden och 

vid julfirandet. Kyrkan vill att vi förbereder oss både inför 

firandet av Kristi födelse och inför Hans återkomst i härlighet. 

Denna återkomst blir särskilt aktuell när vi avslutar vår jordiska 

pilgrimsfärd genom den kroppsliga döden. Dessa tankar 

behöver bli upphov till vår meditation under denna liturgiska 

tid. 

Julfirandet i modern tid har blivit förvanskat till stress över alla 

måsten: dekorationer, julklappar och julmat mm. Man får bara 

önska att så många som möjligt av oss kristna håller fast vid 

julfirandets egentliga mening och betydelse: Guds kärlek som 

blir synlig och konkret i det nyfödda Barnet i Betlehem. Låt oss 

inte förvanska och glömma detta budskap som vi blir påminda 

om varje år under jultiden. 
 

Gå gärna och besök den stora ekumeniska julkrubban vid 

Sofiakyrkan. Det kan bli en liten pilgrimsfärd… 

Vi håller på att organisera oss för närvaron vid krubban 

eftersom vi delar tid med Pingstförsamlingen och 

Frälsningsarmén i Jönköping.  

Vår Neokatekumenala grupp och Missio i Huskvarna 

kommer att vara där söndagen den 11 december mellan 10:00 

och 12:00 och sjunga julsånger med början kl. 11:00. Hoppas 

många av våra församlingsmedlemmar kommer dit och sjunger 

med i den lovsång som aldrig ska tystna! Här kan vi ge ett bra 

vittnesbörd.   
 

Guds välsignelse över er alla och ert advents- och julfirande! 

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 december 2021 
 

Evangelisation: Att kateketer med kraft från den Helige Ande, 

kallas för att vittna om Guds ord med mod och kreativitet. 
 

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: 
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 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 av barn och 

ungdomar är Nina Azdajic till samordnare för undervisningen 

(katekes) för barn och ungdomar.  

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 höst/vinter 2021 kommer att ske  

2:a och 4:e lördagen i månaden mellan 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. 
 

 

mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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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 
Undervisningen äger rum vanligtvis på lördagar  

(1 och 3 lördagen i månaden) kl. 11:00 – 12:00 

Mässan firas kl. 10:00 då man kan delta – om möjligt 
 

Lördag 4 december: 

Kl. 10:00 – Mässa för konfirmander (båda grupper) och deras 

föräldrar i advent med speciell rit för Grupp I (ljus)   

Kl. 11:00 – undervisning för Grupp I och II  
 

Lördag 18 december kl. 11:00: undervisning för Grupp I och 

II. Botandakt och tillfälle till bikten innan jul. 
 

* För att bli godkänd till konfirmationen, kommer konfirmand-

lärarna att på kyrkoherdens uppdrag främst se på er attityd till 

undervisning och Kyrkan. Därför är närvaron i kyrkan mycket 

viktig. 

* Vårens förberedelseprogram 2022 kungörs innan jul 2021. 
 

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 
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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 
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) 
 

Årets julbasar i vår församling 
Varmt tack till alla som deltagit på olika sätt till en mycket fin 

julbasar. Caritas styrelse tackar på det varmaste alla som ställt 

upp i Caritas namn med arbete och gåvor. Cirka 30 000 kom in 

till Caritas verksamhet under basaren i år. 

Vill du veta mer om Caritas i vår församling kontakta: 

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud
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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Maria 0708 299 458 eller Ziad 073 556 78 04 
 

Ave Maria Publikationer sålde föremål och böcker mm. för 

cirka 17 000 kr. under båda basardagarna. AMP:s mål är att 

samla in pengar för att trycka Pater Joseph Marias texter och 

dela ut dem gratis i stiftet. Tack till er som skötte försäljningen 

i S:t Maximilians bok- och presentbutik samt i 

’Silverkammaren’ (S:t Antoniusrummet).   
 

Från Mymensinghföreningen, som också hade bord på 

basaren fick vi följande meddelande: 

”Tack för en lyckad basar. Mymensinghföreningen fick in över 

4 000 kr och det är vi mycket glada över.  

Vet du om att du numera kan skänka din pant till 

Mymensinghföreningen i Pantamera express pantautomater? 

Då väljer man att ge panten till en FÖRENING och sen letar 

man fram Mymensinghföreningen i en rullmeny. En sådan 

pantautomat finns bl.a., på sortergården vid Kungsporten i 

Huskvarna.” 
 

Systrarna från Belarus (S:ta Elisabeths Kloster i Minsk) var 

mycket tacksamma och nöjda över den försäljning som de 

gjorde i kyrkans hall.   
 

Den ekumeniska Julkrubban 
Under många år nu har vår församling varit medlem i 

Jönköpings Kristna Samarbetsråd, JKS, och ett av initiativen är 

att ha en julkrubba på stan. I år ska den placeras vid 

Sofiakyrkan. Varje församling får en vecka att vara närvarande 

vid krubban och vittna om vår kristna tro för dem som besöker 

krubban. Vår vecka är vecka 50 (11 – 17 december) 

tillsammans med Pingstkyrkan och Frälsningsarmén. Vi har 

också, som vanligt, uppdraget att vara närvarande på 

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

Familjen får besök av de Vise männen.  
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Förhoppningsvis får vi några från församlingen under dessa 

dagar som vill vara närvarande vid krubban och på så sätt 

representera församlingen. Det kommer att finnas ett blad som 

berättar om julkrubbans bakgrund och vi bör också bjuda på 

kaffe och pepparkaka eller liknande.  

Hör av er till expeditionen eller direkt till kyrkoherden om ni 

kan tänka er att vara närvarande vid julkrubban detta år. 
Program: 

Söndag 28/11 16.00 – Julkrubban öppnar – samling med sång 

och musik (Julskyltningssöndagen), 

Lördagar 4, 11, 18 dec. Öppen krubba 10.00-12.00 

11.00 – Julandakt vid krubban. OBS! Vår Neokatekumenala 

grupp från Huskvarna och Missio kommer att vara vid 

krubban och sjunga den 11 december 10:00 – 12:00 och 

sjunga julsånger kl. 11:00 en timma. 

Vardagar mellan första advent och jul –  

Öppen krubba 16.00-18.00.  

Närvaro vid krubban. Tända lyktor, marschaller, ev. eldkorg, 

bjuda på glögg/kaffe, spela lite julmusik i bakgrunden via ex 

spotify/CD, prata med folk 

Trettondagen torsdag 6 januari – 15.00 – Krubban får besök 

(av de vise männen) 
 

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.  

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 
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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. 

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.  
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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. 

Kontaktgruppen för den synodala processen: f Andrés Bernar, 

p Ulf Jonsson SJ, Anna B Sandberg och Kristina Hellner 

Läs mer på 

https://www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023 
 

Synodsamtal kommer att hållas i vår församling följande dagar: 

Söndag 5 december efter Högmässan 12:15 i Clarasalen 

Söndag 12 december efter Högmässan 12:15 i Clarasalen 

Söndag 19 december efter Högmässan 12:15 i Clarasalen 
 

Liturgisk Kalender för november månad år 2021 
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 onsdag Immaculatanovena 

* Mässa 12.00 

* Mässa kaldeisk rit 17.00 
  

2 torsdag Salige Rafal Chylinski - Immaculatanovena 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
 

3 fredag: S:t Francisco Xavier - Jesu Hjärta Fredag 

Immaculatanovena 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan för kallelser till äktenskap, prästämbete och 

ordensliv 17:00 

* Bikt 17.00 

* Mässa 18.00 

* Nattlig tillbedjan av Sakramentet till kl. 10:00 på lördag 
 
 

 

 
 

  

https://www.katolskakyrkan.se/biskopssynoden-2023
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4 lördag: Marie Obefläckade Hjärta Lördag 

Immaculatanovena 

* Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Mässa på tagalog 11:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
 

5 december, 1 söndagen i månaden - Immaculatanovena 

Andra Söndagen i Advent 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på malayalam 10:00 Oratoriet 

* Mässa på polska 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Synodsamtal i Clarasalen 12:15 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00 

* Mässa 19:00 
  

6 måndag, Nicolaus - Immaculatanovena  

prästernas lediga dag 

* Mässa 12.00 
  

7 tisdag S:t Ambrosius av Milano - Immaculatanovena 

* Mässa 12.00 

* Mässa 18:00 

* Nässjö Mässa på engelska 18:00 
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8 onsdag JUNGFRU MARIAS OBEFLÄCKADE 

AVLELSES HÖGTID – avslutning på Josefsåret 

* Mässa 12.00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 

* Bikt 18:00 

* Högmässa 19:00 OBS! tiden 

Efteråt fest (knytkalas) i församlingssalen 
   

9 torsdag S:t Juan Diego Cuahtlatoatzin 

* Mässa 18.00 
  

10 fredag Vår Fru och Moder av Loreto 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

11 lördag 

* Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Familjemässa 11:00  

* Undervisning för barn 

* Mässa kaldeisk rit, 17:00, S:ta Clarasalen 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
 

12 december, 2 söndagen i månaden 

Tredje Söndagen i Advent 

* Mässa 9:00 

* Mässa 10:00 

* Bikt 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Synodsamtal i Clarasalen 12:15 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13:00 
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* Mässa på engelska 15:00 Oratoriet 

* CuperTino studentgrupp möte 16:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
  

13 måndag S:ta Lucia 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
  

14 tisdag S:t Johannes av Korset 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
  

15 onsdag 

* Mässa 12:00 

* Bikt inför jul på kroatiska 17:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 
  

16 torsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

17 fredag Julnovenan 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

18 lördag Julnovenan 

* Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
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19 december, 3 söndagen i månaden - Julnovenan 

Fjärde Söndagen i Advent 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på slovenska 10:00 Oratoriet 

* Mässa på polska 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Synodsamtal i Clarasalen 12:30 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 15:00 

* Eksjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
  

20 måndag Julnovenan 

Prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
  

21 tisdag 

OBS! Expeditionen stängd: 21 december – 9 januari 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt inför julen 17:00 

* Mässa 18:00 

* Nässjö bikt 17:00 samt efter Mässan som firas 18:00 
  

22 onsdag 

* Bikt 11:00 

* Mässa 12:00 
  

23 torsdag 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt inför julen 17:00 

* Mässa 18:00 
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24 fredag - Julafton 

* Mässa 12:00 

* Julmässa kaldeisk rit 16:30 

* Julmässa syrisk katolsk rit 20:00 

* Nässjö Julmässa på svenska 20:00 

* Nässjö Julmässa på polska 22:00  

* Bikt 22:00 

* Rosenkransbön 22:30 

* Julnattsmässa 23:00 
  

25 lördag – Juldagen 

Vår Herres Jesu Kristi Födelses Högtid 

* Nässjö Mässa 8:00 

* Mässa 9:00 

* Mässa 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa 19:00 
  

26 december, 4 söndagen i månaden 

Heliga Familjens Fest 

* Mässa 9:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på engelska 15:00 Oratoriet   

* CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 16:00 

* Mässa på vietnamesiska 16:00 

* Vetlanda Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
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27 måndag Aposteln och Evangelisten Johannes Fest 

* Mässa 12.00 
  

28 tisdag Oskyldiga Barnen i Betlehem Fest 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

29 onsdag Femte dagen i Juloktaven 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 
  

30 torsdag Sjätte dagen i Juloktaven 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18.00 
  

31 fredag Sjunde dagen i Juloktaven – S:t Silvester 

Nyårsafton 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17.00 

* Te Deum Mässa 18:00 
  

1 januari 2022, lördag: NYÅRSDAGEN  

GUDS MODER MARIAS HÖGTID 

Marie Obefläckade Hjärta lördag 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa på tagalog 11:00 Oratoriet 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
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2 januari 

Andra Söndagen efter Jul 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
 

3 måndag, Jesu Heliga Namn 

Patronatsfest för vår kyrka i Nässjö  

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
  

4 tisdag  

* Mässa 12:00 

OBS! Under 2022 firas ingen Mässa på kvällen i Jönköping 

på tisdagar 

* Nässjö Mässa på engelska 18:00 
  

5 onsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:00 
  

6 torsdag  

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 
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* Nässjö Mässa 16:00  

* Mässa 19:00 
  

Påbjudna högtider i Stockholms Katolska Stift 
Då vi som katoliker förväntas delta i Mässan: 

* Guds Heliga Moder Marias Högtid den 1 januari 

* Trettondedag Jul – Epifania – Herrens Uppenbarelse den 6 

januari 

* Kristi Himmelsfärds Dag 

* Kristi Kropps och Blods Högtid (firas andra söndagen efter 

pingst) 

* Apostlarna Petrus och Paulus Högtid den 29 juni 

* Jungfru Marias Upptagning till himlen den 15 augusti 

* Alla Helgons Högtid den 1 november 

* Juldagen, vår Herres Jesu Kristi Födelse, den 25 december. 
 

 

Kyrkoherdens förslag till årets bön för julnovena: 
För några dagar sedan predikade jag över följande bön och fick många 

positiva reaktioner efteråt. Många skrev till mig och ville ha kopia på 

bönen som komponerades av en av våra medbröder, den Helige 

Franciskus Antonius Fasani. 

Be den gärna som novena inför julen 17 – 24 december. 

Men den kan med fördel bes året om… 
 

Prästens Bön till Maria 
Helige Franciskus Antonius Fasani, OFMConv (1681-1742, 27 nov.) 

 

Påminn dig, välsignade Jungfru, att jag fastän ovärdig, genom 

min prästerliga värdighet varje dag blir din enfödde Sons 

boning.  

Det är inte annat än tillbörligt att din enfödde Son, som är sann 

Gud, finner min själ som om det vore Paradiset och aldrig 

helvetet av hemska synder!  

Det jag ber dig om, Maria, ber jag samtidigt om för alla präster 

och troende: låt oss genom Kommunionen bli ett Paradis, den 

enda värdiga boningen för din Son.  
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Jag ber även för hela världen och för alla folk, för alla 

människor av olika villkor och ställning, särskilt för dem som 

är tacksamma emot dig och för vilka du vill att jag skall be.  

Låt inte denna vår värld bli ett helvete för någon av oss, utan 

en förgård till det eviga Paradiset.  

Du som ger oss Paradiset, hör vår bön. Amen. 
 

 
 

Och så förbereder vi oss för: 
 

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 

 


