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

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

Det är troligt att de flesta av oss ser november månad som en 

dyster eller allvarlig månad. Allt tycks dö i naturen och det ser 

grått och mörkt ut. November har blivit i Katolska Kyrkans 

tradition den månad då vi särskilt tänker på livets slut och på 

vad som händer efter döden. Därav det folkliga namnet på 

många språk ’De dödas månad’.  

”Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för Honom 

är alla levande” (Luk 20:38) säger Herren Jesus och påminner 

om att alla människor har odödliga själar som vi ska vara 

varsamma om och visa kärlek.  

Hur många av oss kristna glömmer inte bort våra avlidna 

familjemedlemmar, släktingar, vänner och bekanta efter en tid 

och bryr sig inte om att be för deras själar. Ändå är det en 

självklarhet att vi själva en dag ska hamna i samma situation: 

Vi ska dö och vem bryr sig? En blomma och ett ljus på graven 

hjälper föga den själ som ska renas efter sin död. Det gör 

däremot: Mässans firande, allmosor och hjälp till behövande 

för de avlidnas skull och övriga böner för de döda, särskilt ska 

man se till att få den avlat som är förknippad med vissa böner 

och kyrkogårdsbesök under november för våra döda (Avlat = 

eftergift för den bot som själen borde ha gjort under sin livstid 

och som Kyrkan ger enligt vissa villkor).  

Men bryr vi oss egentligen? Hur stor var vår kärlek till dessa 

människor som dog? Var den tillräckligt stark att jag engagerar 

mig efter deras död för deras eviga väl?  

Jag brukar säga att livet är som en bumerang. Det du själv 

kastar ut i livet, det kommer tillbaka till dig. Du får vad du sått 

här på jorden. Har du inte brytt dig, då ska heller ingen annan 

bry sig om dig… Det är i alla fall min livserfarenhet när jag ser 

mig omkring hur folk resonerar och vad de gör. 
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Så visa att du bryr dig om andras eviga väl och om din egen 

själ. Skaffa ’skatter i himlen’ (Matt 6:19-34) medan du kan. 

Lev ett andligt liv vilket innebär att leva med i Kyrkans liv och 

följa de anvisningar som Kyrkan ger för att säkert få del av det 

eviga livet, och så fort och snabbt som möjligt när du lämnar 

denna värld. 
 

Till sist vill jag även skänka en tanke åt dem som inte är fysiskt 

döda men är döda andligen. Andligen döda är de som lever i 

dödssynd, dvs. som medvetet har gjort valet att inte leva enligt 

Guds Bud och Kyrkans lära. Till dessa hör även de som begär 

utträde ur Kyrkans gemenskap. Kanske är det bara för att spara 

några kronor på skatten (i vårt stift ska man betala 1% av 

beskattningsbar inkomst) eller också är man likgiltig inför det 

jag kan erhålla för min själs helgelse och frälsning genom 

Kyrkans förkunnelse och sakrament. Oavsett vad som är 

orsaken, så handlar det om andlig död.  

Låt oss även be om Guds förbarmande för dessa människor, 

med odödliga själar, som ställt sig utanför den Levande Gudens 

gemenskap. För ”alla ska vi stå inför Guds domstol… Alltså 

ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.” (Rom 

14:10, 12)    
 

Guds välsignelse över er alla, 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Kyrkoherde 

 

Telefon expedition: 036 12 06 57 

e-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se 

Post- och besöksadress: Klostergatan 70 B 

553 35 Jönköping 

 

 
 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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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 
 

 

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) 

mailto:joseph.nilsson@gmail.com
mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:r.i.zarzycki@gmail.com
mailto:hans.einarsson@nassjo.se
http://www.katolskajonkoping.com/
https://www.facebook.com/katolskajonkoping/
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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 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 

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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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. 
 

PÅVENS BÖNEINTENTION 

för november 2021 
 

Universell: att personer som lider av depression eller 

utbrändhet finner stöd och ljus, som öppnar dem för livet. 
 

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) 

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


 7 

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  

 
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 
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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) 

 

Alla Själars Mässor under november månad 
Under oktober månad kan man skriva in sina avlidna 

familjemedlemmar, släktingar, vänner etc. i  kollektiva Mässor 

som ska firas under november 2021.  

Blad kommer att finnas i hallen där man kan skriva namnen på 

de avlidna som ska inneslutas i Mässorna. 

För dessa avlidna kommer Gråbröderna från klostren i 

Jönköping och Motala be och fira 2 Mässor varje vecka från 1 

till 30 november.  

Donationer kan göras via SWISH 076 555 84 06  

(vänligen skriva “ALLA SJÄLARS”).  
 

Från det andra århundradet har vi dokumenterad praxis att 

Kyrkan bad för de döda och från tredje århundradet om bön för 

botgörande själarna i Skärselden i Eukaristins firande. ”De som 

dör i Guds nåd och vänskap men är ofullständigt renade även 

om de är säkra på sin frälsning undergår efter sin död en 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:gunilla_ronquist@msn.com
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rening [...]. Kyrkan kallar denna slutliga rening av de utvalda 

[...] för Skärselden (reningsorten).” (KKK, 1030-1031) 

Denna troslära betonar två sanningar: Skärseldens existens som 

ett tillstånd av själens rening efter döden, och möjlighet för de 

levande att hjälpa själarna i Skärselden genom ”allmosor, avlat 

och botgärningar.” (KKK, 1032)  

Kyrkan ber Gud ständigt för de avlidna: ”Kom [...] ihåg våra 

bröder och systrar som insomnat i hoppet om uppståndelsen 

och alla som gått hädan, inneslutna i Din barmhärtighet. Låt 

dem träda fram inför Ditt ansiktes ljus” (Mässan, 2:a 

eukaristiska bönen).  

Låt oss särskilt i november visa vår tro på ”de heligas 

gemenskap” och solidaritet med våra avlidna som gör bot i 

Skärselden. De behöver de - levandes - förbön för att förena sig 

med Gud i himlen. Efter döden kan de inte göra något för sig 

själva.  

På bladet kan du skriva de avlidnas namn (t.ex. ”Lukas, Alice, 

Elias Andersson” osv. eller ”döda i familjen Johansson och 

Karlsson”). Dessa namn och efternamn kommer INTE att läsas 

upp. Mässor för alla hänvisade avlidna personer ska firas 

som ”Alla själars Mässor”.  
 

Dagligen bör vi be: 

Herre, giv dem den eviga vilan 

Och låt det eviga ljuset lysa för dem 

Må de vila + i frid. 
(Requiembönen) 

 

 
Jesu Heliga Namns katolska kyrka i Nässjö 
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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) 
 

Vi ber om ekonomiskt stöd för den nya kyrkan i Nässjö 

mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
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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. 
 
 

 

Föräldragrupp för dem som har barn i undervisningen 

mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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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 6 november kl. 11.00: undervisning för Grupp I och 

II. 
 

Lördag 20 november: Konfirmander deltar i julbasar och 

hjälper till för 1 timme. Kateketer ska ge er uppgifter och 

tidsschema. 
 

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. 
 

Söndagarnas kyrkkaffe i Caritas-Jönköpings regi 
Kan du hjälpa till vid Caritas kyrkkaffet på söndagar: kontakta 

Maria eller Ziad, som du kan möta vid kyrkkaffet på söndagar. 

Att förbereda sig för äktenskapets sakrament 
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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) 
 

Formering av Lektorer 
Lektor är namnet för dem som läser i Kyrkans liturgi (Mässan 

eller Tideböner) och inte en akademisk grad. Det är 

kyrkoherden som godkänner en person som får läsa i Mässan 

och den personen ska leva med i Kyrkans fulla gemenskap och 

inte vara känd för några moraliska skandaler. Som lektor ska 

man också kunna läsa tydligt och klart så att församlingen 

förstår och hör vad som läses.  

För att hjälpa dem som redan är godkända som lektorer och de 

som önskar bli lektorer i vår församling anordnas nu en 

minikurs på någon timma söndagen den 14 november direkt 

efter Högmässan (ca 12:15 – 13:30). 

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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Ledare är Pater Rafal Zarzycki OFMConv och Eva-Lotta 

Svensson (rådsmedlem). Ingen anmälan behövs. 
 

Julbasar i vår församling 
Vi planerar nu inför församlingens julbasar den tredje helgen 

i nästa månad: 20 och 21 november. 

För att få lite ordning på det som lämnas in för loppmarknad 

och övrig försäljning ber vi er att endast lämna under följande 

tider i Clarasalen och personligen till medlemmar i Caritas 

Jönköping: 

Fredag 12/11 kl.17-19 

Lördag 13/11 kl.10-13 

Söndag 14/11 kl.10-13  

Vill du hjälpa till under basaren? Anmäl då ditt intresse till 

expeditionen och någon från basargruppen tar kontakt med dig. 
 

Till basaren önskar Caritas kaffebröd och bröd till försäljning. 

En träff för volontärer blir torsdag den 11 november kl. 18.30. 

För kontakt inför basaren:  

Maria 0708 299 458 eller Ziad 073 556 78 04  
 

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.  

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 
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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. 

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) 
  

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 måndag Alla Helgons Högtid 

* Bikt 11:00  

* Mässa 12.00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00  

* Högmässa 18:00  

* Nässjö, Mässa 18:00  
  

2 tisdag Alla Själars Dag 

* Själamässa 8:00  

* Bikt 11:30  

* Själamässa 12:00  

* Tillbedjan 17:00 
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* Bikt 17:00  

* Själamässa med ljuständning för avlidna under året 18:00  

* Välsignelse av gravar Dunkehalla kyrkogård 19:30  

* Välsignelse av gravar Bankeryds kyrkogård 19:30  

* Nässjö, Mässa 18:00  
  

3 onsdag Franciskanordens Alla Själars Dag 

S:t Martin de Porres 

* Mässa 12.00  
 

4 torsdag S:t Carlo Borromeo  

* Mässa 12.00  

* Tillbedjan 17:00 

* Mässa 18:00 
  

5 fredag: Jesu Hjärta fredag 

Vi ber för goda kallelser 

* Mässa 12:00  

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00  

* Mässa 18:00 – därefter tillbedjan hela natten 
  

6 lördag: Marie Obefläckade Hjärta lördag 

* Tillbedjan fortsätter från natten tills Mässan börjar 

* Bikt 9:00  

* Mässa 10:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
 

7 november, 1:a söndagen i månaden: 

32 söndagen ”under året” 

Novena Maria de Sjukas Räddning 

* Mässa 9:00  

* Bikt 10:00  

* Mässa på malajalam (syro-malabarisk rit), Oratoriet 10:00 
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* Mässa på polska 10:00  

* Välsignelse av gravar på polska,  

Skogskyrkogården 12:30  

* Högmässa 11:00  

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Nässjö, Mässa 16:00 

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00 

* Mässa 19:00  
  

8 måndag, prästernas lediga dag 

Novena Maria de Sjukas Räddning 

* Mässa 12:00 
 

9 tisdag Lateranbasilikans Invigning Fest 

Novena Maria de Sjukas Räddning 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 

* Nässjö, Mässa 18:00 

* Rådets sammanträde 18:45  
  

10 onsdag S:t Leo den Store 

Novena Maria de Sjukas Räddning 

* Mässa 12:00 
   

11 torsdag S:t Martin av Tours 

Novena Maria de Sjukas Räddning 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18.00 
  

12 fredag S:t Josafat 

Novena Maria de Sjukas Räddning 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
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13 lördag 

Novena Maria de Sjukas Räddning 

* Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Familjemässa 11:00 

* Undervisning för barn 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
 

14 november, 2:a söndagen i månaden: 

33 Söndagen ”under året” 

Novena Maria de Sjukas Räddning 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Möte med lektorer 12:15 – 13:30 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på engelska 15:00 

efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 16:00-18:00 

* Nässjö, Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
  

15 måndag, prästernas lediga dag 

Novena Maria de Sjukas Räddning 

* Mässa 12:00 

16 tisdag Guds Moder Maria de Sjukas Räddning 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 

* Nässjö, Mässa 18:00 
  
 

17 onsdag S:ta Elisabeth av Ungern 



 19 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
  

18 torsdag Petrus- och Paulusbasilikornas Invigning 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

19 fredag 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

20 lördag FÖRSAMLINGENS JULBASAR 9:00 – 15:00 

* OBS! Mässa 8:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
  

21 november, 3:e söndagen i månaden: 

Kristus Konungens Högtid 

Församlingens Julbasar 10:00 – 15:00 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Mässa på slovenska, Oratoriet 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 15:00 

* Eksjö, Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
 

22 måndag S:ta Cecilia 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 

23 tisdag 
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* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 

* Nässjö, Mässa 18:00 
  

24 onsdag S:t Andreas Dung Lac och följeslagare 

* Mässa 12.00 
  

25 torsdag S:ta Katarina av Alexandria 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18.00 
  

26 fredag S:t Leonardo da Porto Marurizio 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

27 lördag 

* Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 vår kyrkas Invigningsfest (eg. 28 november) 

* Familjemässa 11:00 

* Undervisning för barn 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 
 

28 november, 4:e söndagen i månaden: 

Första Söndagen i Advent 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på engelska 15:00 (Oratoriet) 

efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 16:00-18:00 
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* Mässa på vietnamesiska 16:00 

* Vetlanda, Mässa 16:00  

* Mässa 19:00 
  

29 måndag, Franciskanordens Alla Helgons Fest 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
  

30 tisdag Aposteln Andreas Fest 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 

* Nässjö, Mässa 18:00 
 

 
Glöm inte att be för de avlidnas själar! 

Du ska själv dö en dag… 

Förslag till böner för de avlidna som renas efter sin död finns i 

hallen på ett särskilt bord. 
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Andakt att be vid gravar 
 

Bönerna är tagna ur Oremus från åren 1909, 1930 och 1945. Dessa 

böner kan med fördel bes vid gravar även under resten av november 

månad eller då man vid andra tillfällen vill be för de avlidna på en 

begravningsplats. 

* Du kan be följande böner även när du är ensam även om de är 

uppdelade för att bes gemensamt. 

* Glöm inte att ta med dig vigvatten när du går till kyrkogården. 

Bestänk graven eller gravarna med vigvatten! I många länder 

(exempelvis Norditalien, Tyskland, Österrike) finns ofta en 

vigvattenskål vid varje grav så att besökande kan bestänka graven med 

det välsignade vattnet. 
 

Avlat är i korta ordalag Kristi och helgonens förtjänster som uppväger 

den bot som vi är skyldiga att ta på oss på grund av våra överträdelser 

och underlåtelser. Denna bot måste göras i detta liv eller sonas för efter 

vår död i Skärselden. Kyrkan är innehavaren av denna andliga rikedom 

och har genom sina bestämmelser visat oss vad vi ska göra för att få 

denna avlat: 

- Avlat ges till de troende som med andakt besöker kyrkogård 

(begravningsplats) och ber för de döda. Denna avlat appliceras endast 

för själarna i Skärselden. Avlaten är fullkomlig mellan den 1 – 8 

november, dvs. under oktaven, och kan erhållas på nytt under var och 

en av dessa dagar. För att få avlat ska du vara i nådens tillstånd och 

vilja få avlaten (för de avlidnas själar vid detta tillfälle). 
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”Efter Vespern idag hade kommuniteten en procession till 

kyrkogården. Jag kunde inte delta pga. min tjänstgöring vid 

klosterporten. Men det hindrade mig inte från att be för själarna. När 

processionen kom tillbaka till kapellet blev jag medveten om många 

själars närvaro. Jag förstod då Guds stora Rättvisa, hur var och en 

måste betala sin skuld till sista öret. ” 
Heliga Faustina Kowalska (1905-1938). Ur Dagboken nr. 1373 

 

F Allsmäktige Evige Gud, vi tillber Dig, som är alltings 

Skapare och ensam är Herre över liv och död. Du är inte de 

dödas, utan de levandes Gud, för Dig lever alla som gått hädan, 

och för Dina trogna är döden inte slutet, utan början till det 

eviga livet i Dig, Du oändlige Gud.  

Hör den ödmjuka bön som vi bär fram för alla dem, vilka lider 

i Skärselden, i väntan på Din uppståndelses fulla Dag.  

Du har skapat dem för Dig, se på deras brinnande längtan efter 

Dig. Du är Uppståndelsen och livet och alla sörjandes Tröst, 

var även de avlidna själarnas vila och frid.  

Förlåt i Din milda barmhärtighet, vad de syndat mot Dig, den 

Helige.  

F Herre, giv dem den eviga vilan, 

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

F Må de vila + i frid. 

Alla Amen. 
 

F Befria dem och ledsaga dem genom Dina änglar till Fridens 

Boning, så att de med alla Dina heliga får glädjas i Dig.  

Låt deras läppar som härnere sjungit Ditt lov snart få instämma 

i Dina änglars jublande körer.  

Låt de händer som här övat goda gärningar och i bönen höjt sig 

till Dig, bära segerns oförgängliga palmer.  

Låt dem som här på jorden gått fram till Ditt Heliga Altare, i 

Ditt Rike församlas vid Lammets Himmelska Gästabud.  
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F Herre, giv dem den eviga vilan, 

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

F Må de vila + i frid. 

Alla Amen. 
 

F Herre, kom ihåg Dina trogna, som lämnat denna värld. 

Fullända Kristi, Din Sons, verk i dem.  

Fräls deras själar och uppväck en gång deras kroppar i härlighet 

på den av Dig förutbestämda Dagen, då himmel och jord ska 

gå under och Du återkommer till Domen.  

Förbarma Dig, Herre, även över oss, som ännu lever i denna 

värld. Fräls våra odödliga själar, så att vi består inför Ditt 

Ansikte på Domens Dag.  

Styrk oss i tron på de dödas uppståndelse, i hoppet på det 

tillkommande livet och i kärleken till Dig, Du oändligt gode 

Gud. 

F Herre, giv dem den eviga vilan, 

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

F Må de vila + i frid. 

Alla Amen. 
 

F Barmhärtige Gud, Du som tar emot Dina barns böner till Dig 

med ett faderligt hjärta, hör vår ödmjuka bön, när vi nu i Din 

Sons Namn ber till Dig för de lidande själarna i Skärselden.  

Förbarma Dig över dem, och låt Din rättvisa försonas genom 

Jesu Kristi förtjänster, Hans Lidande och död.  

Låt det Dyrbara Blod som Han utgjutit på Korset, utplåna deras 

fel och brister, som ännu fläckar deras själar. 

Låt Jesu Kristi Heliga Sår vara ersättningen för vad de är 

skyldiga Din Gudomliga Rättvisa.  

De är ju Dina barn.  

För de dog i Din nåd och kärlek, om än inte fullt rena för att 

ingå i Din härlighet.  

Låt dem därför bli delaktiga av Jesu Kristi förtjänster.  
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F Herre, giv dem den eviga vilan, 

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

F Må de vila + i frid. 

Alla Amen. 
 

F Lyssna till Din Kyrkas, till alla troendes böner, för vi önskar 

ingenting högre än att se dem frälsta från deras lidande.  

Se också på deras brinnande längtan efter Dig.  

De älskar Dig uppriktigt och önskar innerligt att befrias ur sitt 

fängelse för att skåda och beundra Dina fullkomligheter, prisa 

Din godhet och lovsjunga Din barmhärtighet.  

Stilla denna heliga längtan.  

F Herre, giv dem den eviga vilan, 

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

F Må de vila + i frid. 

Alla Amen. 
 

F Sänd Din Helige Ängel att förkunna för dem, att frälsningens 

timme är inne, att Du för Din enfödde Sons skull utplånat deras 

skuld och efterskänkt deras straff, att den lyckliga stund har 

kommit då de med Dina Heliga Änglar får instämma i 

lovsången: Helig, Helig, Helig är Herren Gud Sebaot!  

F Herre, giv dem den eviga vilan, 

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

F Må de vila + i frid. 

Alla Amen. 
 

F Oändligt barmhärtige Gud, förbarma Dig över alla avlidna 

kristtrogna, som för sina synders skull ännu måste dröja kvar i 

Skärselden.  

Låt deras suckan och brinnande längtan efter att bli befriade 

från sina kval och upptagna i Ditt eviga Rike, nå fram till Din 

Nådetron.  

Till ersättning för vad de ännu saknar i rättfärdighet, offrar vi 

allt, vad Din Son har gjort och lidit på jorden.  
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Tag emot barmhärtige Fader, Hans förtjänsters överflöd till 

ersättning för deras fel och försummelser.  

Tag emot det lidande Han utstått, som gottgörelse för deras 

synder.  

Förbarma Dig i synnerhet över våra avlidna 

familjemedlemmars, släktingars, vänners och välgörares själar.  

Ge alla som vilar i Kristus, vederkvickelse i ljusets och Fridens 

Boning. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre. 

Alla Amen. 

F Herre, giv dem den eviga vilan, 

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem. 

F Må de vila + i frid. 

Alla Amen. 
 

F Låt oss be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans 

väl och för åtnjutandet av avlaten för de avlidnas själar: 

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern. 
 

Om präst eller diakon är närvarande ber han avslutningsbönen: 

P/D Gud, genom vilkens barmhärtighet de troendes själar vilar 

i frid, förlåt Dina tjänare och tjänarinnor, som avlidit i den 

sanna tron och vilkas jordiska kvarlevor på denna viloplats 

väntar på uppståndelsens dag.  

Ge dem tröst, frid och det eviga ljusets härlighet, i Faderns + 

och Sonens och den Helige Andes Namn.  

Alla Amen. 
 

Man kan här använda vigvatten och rökelse.  

Prästen /diakonen fortsätter: 

P/D Må Gud den Allsmäktige, Fadern + och Sonen och den 

Helige Ande ge den eviga vilan och glädjen åt våra avlidna, 

välsigna oss och bevara oss från allt ont och föra oss genom 

en salig död till det eviga livet.  

Alla Amen. 
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Processionspsalm vid Välsignelse av Gravar 
 

Text: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Musik: Oljebergets lunder. Ogrodzie Oliwny 
 

Avsedd att sjungas medan man går runt och bestänker gravarna med 

vigvatten.  

På grund av copyright kan inga andra psalmer tas med från officiella 

psalmböcker. 
 

Änglarna er bära till Guds Rikes ära. 

Till den himlafriden, som är trogna given. 
 

Ref. Giv dem evig frid och vila,  

dem från reningen befria. 

Lös dem från all smärta, tag dem till Ditt Hjärta. 
 

Herre, Dig förbarma över själar arma. 

Fria dem från väntan, uppfyll deras längtan. Ref. 
 

Hör de dödas böner, de är våra bröder. 

Boten de ska sona, må Ditt Blod förskona. Ref. 
 

Dina Sår dem hela, låt dem nu bli rena, 

att den ljuva friden, de hos Dig blir given. Ref. 
 

Maria, havets Stjärna, om var själ du värna. 

Himlens port skall öppnas, på din bön de tröstas. Ref. 
 

Josef, ömme fader, själarna du tager, 

till din famn och beder, dem till frihet leder. Ref. 
 

Mikael med skaror, skydda oss från faror. 

Led dem in i ljuset, hem till Fadershuset. Ref. 
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Medeltida Bön för De Avlidna 

att be på Kyrkogården 
 

I medeltida handskrifter brukar den ha följande inledning: ”Den som 

läser följande bön för alla kristna själar i någon kyrka eller på någon 

kyrkogård, han förtjänar 1000 dagars avlat för varje kropp som där är 

begraven. Denna avlat stadfäste Påven i Konstanz.”  
Påven som åsyftas bör vara Martin V (1417-1431) 

 

Alla ni kristna själar som här är begravda, er anbefaller 

jag till Gud den Allsmäktige. Ödmjukt ber jag Honom att 

Han för sin hårda död och pina ska förbarma sig över er 

och välsigna er och låta er få del av den eviga ron och 

friden med Honom till evig tid.  

Barmhärtige Gud, se till alla kristna själar med Dina 

barmhärtiga ögon. Det var för dessa själar som Du 

hängde naken på det Heliga Korset så hårt utsträckt till 

händer och fötter. Där mottog Du Dina fem 

vördnadsvärda Sår och där drack Du den beska drycken 

blandad med ättika och galla. Där lät Du Din Heliga Sida 

och Ditt Heliga Hjärta bli genomstungna. Där utstod Du 

den svåra döden för dem alla. Så befria dem nu, Herre, 

från den svåra Skärseldens lidande.  

Jag ber Dig, Jesus Kristus, att Du ville frälsa mig och 

hela min släkt, både levande och döda liksom alla mina 

vänner, särskilt dem som jag bör be för och alla kristna 

själar. Bevara oss från all sorg och bedrövelse och från 

helvetets eviga pina. Amen. 
Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern. 

 

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna 

S:t Franciskus katolska församling, Jönköping 


