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Februari månad är enligt katolsk tradition helgad åt den Helige Ande och till den Heliga Familjen 

 

Gammal avlatsbön. Bön av Helige Pius X, 5 juni 1908. 

Helige Ande, Ljusets och kärlekens Gudomliga Ande, jag viger åt Dig 

mitt förstånd, hjärta, vilja och hela mitt jag för tid och evighet.  

Låt mitt förstånd alltid lyda Din himmelska inspiration och den 

Katolska Kyrkans undervisning, av vilken Du är dess ofelbara ledning.  

Låt mitt hjärta alltid få vara brinnande av kärlek till Gud och till min 

nästa.  

Låt alltid min vilja överensstämma med den Gudomliga Viljan och låt 

hela mitt liv bli en trogen efterföljd av vår Herres, Jesu Kristi liv och 

dygder, Han som tillsammans med Fadern och Dig tillkommer ära och 

härlighet från evighet till evighet. Amen. 
 

Månadsbrev för Februari 2023 
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Lovad vare Jesus Kristus! I all evighet. Amen.  
(Den katolska hälsningen) 

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

”Utan den Helige Ande är vi som en sten. Tag stenen och tag 

en svamp som har sugit upp vatten och försök krama ut något 

ur båda. Ur svampen kommer vatten, men ur stenen kommer 

ingenting. Svampen är som en själ fylld av Helig Ande och 

stenen är som ett kallt och hårt hjärta där den Helige Ande inte 

bor.” (Helige kyrkoherden av Ars, Johannes Maria Vianney 

1786 – 1859). 

Påvens böneintention för februari månad talar om församlingen 

som gemenskap, vilket ju passar mycket bra för en månad som 

enligt tradition är särskilt helgad åt den Helige Ande och den 

Heliga Familjen. För utan den Helige Andes verkan blir det 

ingen sann gemenskap, inte en sådan som Gud önskar i alla fall. 

Både församlingen som gemenskap och Guds familj och 

äktenskapet som grund för familjen behöver ledning av Guds 

Ande och lyhördhet för Guds tilltal genom Anden.  

Vi har börjat det nya året i Vår Herres Jesu Kristi Heliga Namn 

och Han har lovat oss sin Ande. Må denna gåva inte vara 

förspilld på oss utan finna allt mer plats i vårt inre. Om vi är 

öppna för Guds Ande då visar det sig i en allt större inre frid 

och glädje, även om det stormar och är oroligt i livets olika 

omständigheter.  

Låt oss be att Guds frid som övergår allt förstånd (Jfr 

Filipperbrevet 4:7) råder i våra familjer och i vår församling för 

att också var och en av oss, i helig gemenskap, ska bygga upp 

och sprida Guds Rike överallt och i alla sammanhang.   
 

 

Guds välsignelse över er alla! 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, Kyrkoherde 
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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 
 

Pater Andrzej Walkowiak OFMConv 
(modersmål: polska. Talar även tyska och svenska) 

070 735 76 69 

walkins@tlen.pl 
 

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:walkins@tlen.pl
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/ 
 

Bed Jesusbönen så ofta du kan: 

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son, 

förbarma Dig över oss syndare! 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:miroslawm1@hotmail.com
mailto:mkostiw.mk@gmail.com
https://sites.google.com/site/ukrainskacerkvashvecja/
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PÅVENS BÖNEINTENTION 

för februari 2023 
 

Att församlingar i en anda av samhörighet välkomnar de mest 

behövande, och alltmer blir gemenskaper i tro och 

medmänsklighet. 
 

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. 
 

Antoniusbrödet som hjälp och som tack 
Insamling för behövande till den Helige Antonius av Paduas 

ära finns i många katolska kyrkor över hela världen. Många av 

helgonets ”vänner” tackar för bönesvar mm. genom att ge till 

insamlingen för behövande till hans ära.  

Antoniusbrödet i vår församling går till bl.a. barnverksamhet i 

S:ta Elisabeths kloster, Minsk och diverse behövande familjer 

(bl.a. i Rumänien). 

Varmt och innerligt tack för er generositet. Gud välsigne er! 
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Det gäller två insamlingar som sker genom bössan i kyrkan vid 

S:ta Antoniusstatyn Antoniusbrödet och Jesusbarnet av 

Prag Hedersvakt. 

Man kan också ge genom kyrkoherdens Swish nummer: 

Swish 076 555 8406 

Skriv: Behövande eller Antoniusbröd 
 

Kollekt och Gåvor för församlingens verksamhet 
För gåvor och kollekt till församlingen använd gärna bankgiro 

och Swish.  

Skriv: ”kollekt”, ”gåva”, ”för behövande” eller ”ljus” 

Vid s.k. ”votivgåvor” (när man ger gåva för ljus i kyrkan) så 

swisha gärna en gång i månaden, inte varje gång du ger en 

mindre summa.  

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 kontaktar du vår församlingssekreterare 

Iwona Moszczynska  

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

jonkoping@katolskakyrkan.se 
 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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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 

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 

mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:nassjo@katolskakyrkan.se
https://tinyurl.com/y2fpewtz
https://www.facebook.com/groups/ukfij/
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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!  

Vår ungdomsförening har egen anslagstavla i kyrkans hall. 
 

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 året 2023:  

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. 
 

Anmälan till 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.  
 

Kalender för församlingens konfirmander 
1:a och 3:e lördagen i månaden kl. 12:00 – 13:00 

Mässan firas kl. 11:00.  

Nya kandidater till konfirmation (ungdomar födda i 2010 eller 

tidigare) ska anmälas till höstterminens undervisning med 

början i maj 2023. 
 

 
 

 

mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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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) 
 

Läs om äktenskapet som ”sakrament eller kontrakt”: 

https://www.katolskakyrkan.se/media/5804/sakrament-eller-

kontrakt.pdf 

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 

2 eller 3 lördagar i månaden 2023 
Kursen är gratis och intyg på genomgången kurs ges på  

svenska och engelska 

Lokal i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping 
 

 
 

 

 

 

 

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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Requiemmässa för Påve Benedikt 31 januari 
Tisdagen den 31 januari har det gått en månad sedan Påve 

emeritus Benedikt avled och sorgemånaden är över. Vi firar 

Själamässa för Påve Benedikts själ och stänger 

kondoleansboken i vår kyrka. Boken skickas till Vatikanen. 

Mässan firas tisdag 31 januari kl. 18:00 
 

 

 
”Såsom i himmelen, så ock på jorden” 

En gemenskap för gifta och ogifta 
 

S:t Josefs Gemenskap 
Vi träffas första söndagen i månaden efter Högmässan.  

Caritas serverar sopplunch för deltagare (vi betalar till Caritas) 

Ta gärna med något till fikat. 
 

”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 

 

Träff i februari söndagen den 5 februari kl. 12:15 

i S:t Antoniusrummet  
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Bönegemenskap på svenska 
https://us05web.zoom.us/j/89347865832?pwd=VmxsYkdJd0FLenJh

QUVyZDZWTWZHZz09 
 

Meeting ID: 893 4786 5832 

Passcode: 12345  
 

Har du frågor, ring: 

Vinu Vincent 

073 54 50 077 
 

 
 

Hur hjälper vi människor i behov… 
Nästan dagligen och på många platser möter vi människor med 

olika behov av hjälp. Vi har bjudit in Gunnar Dahlqvist från 

Hela människan att berätta om behoven som Hela människan 

ser och vilka resurser som finns.  

Vi hoppas att många som är intresserade av det karitativa 

arbetet i församlingen och privat kommer till detta möte 

fredag 10 februari ca 18:40 (direkt efter kvällens Mässa) 

Caritas serverar kaffe vid mötet som organiseras i samarbete 

med Caritas Jönköping. Om du har frågor, kontakta Caritas: 
 

 
caritasjonkoping@hotmail.com 

 
   

https://us05web.zoom.us/j/89347865832?pwd=VmxsYkdJd0FLenJhQUVyZDZWTWZHZz09
https://us05web.zoom.us/j/89347865832?pwd=VmxsYkdJd0FLenJhQUVyZDZWTWZHZz09
mailto:caritasjonkoping@hotmail.com
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Foto från Provinsvisitation hos Gråbröderna i Jönköpings kloster och i Motala kloster 11 – 17 januari 

 

Varmt tack till våra välgörare! 
Vi Gråbröder vill särskilt tacka er i församlingen som gett oss 

gåvor under julen. Vi uppskattar mycket att ni särskilt tänker 

på oss och ber för oss. Därför kommer vi att fira Mässorna  

9:00 och 11:00 söndagen den 12 februari om Guds nåd, 

beskydd och välsignelse för er.  

Innerligt tack och Herren välsigne er! 
 

Gråbröderna i S:t Franciskus kloster i Jönköping 
 

Jesus, Maria, jag älskar Er! 

Rädda prästernas själar, rädda alla själar. 

Detta ber jag ödmjukt  

och låt mig få upprepa denna bön tusen gånger  

vid varje andetag, vid varje hjärtslag. Amen. 
 

Herren har lovat att tusen själar räddas var gång vi ber denna skottbön 

– tänk så många vi kan vara med att rädda om vi är trogna denna bön! 
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Är du kallad? 
Antagligen är det ganska många av er ungdomar i församlingen 

som någon gång ställer sig frågan: ”Har Gud kallat mig till att 

gå i kloster, att bli präst, att…”  
 

I Stockholms Katolska Stift finns ett s.k. kallelseteam av 

präster som åker runt i församlingarna och talar om detta ämne 

och som du kan tala med om dina frågor vad gäller kallelsen. 
  

Till vår församling kommer Jesuitprästen Pater Thomas 

Idergard lördag 4 och söndag 5 februari.  

Program: 

Lördag 4 februari: Mässa i Oratoriet 18:00 och därefter möte 

med alla intresserade.  

Söndag 5 februari: P. Thomas är huvudcelebrant i Högmässan 

och därefter möte om temat kallelse med ungdomar i Oratoriet. 
 

Alla ungdomar välkomna till dessa möten! 
 

Och du som är vuxen: titta noga bland yngre 

församlingsmedlemmar och tipsa om detta möte! Du kanske 

hjälper någon på det sättet att upptäcka sin kallelse. 
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Den äldsta existerande bilden av S:t Franciskus målad av en benediktinmunk ca 1218  

i Sacro Speco, Subiaco berget, Italien 
 

Gråbröderna inbjuder unga män till kallelsedag 
Funderar du någon gång på om du har en klosterkallelse? 

”Följ mig”, säger Jesus, ”skörden är stor, men arbetarna få.” 

Gråbröderna bjuder unga män som är intresserade av 

klosterlivet för ett tillfälle att vara med i vår ordenskommunitet. 

17 - 18 februari 2023 i Motala Kloster 

Vi samlas på fredag 18.30 och avslutar på lördag med lunch. 

Kontakta oss så att vi kan förbereda logi och annat: 
 

Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv  

070 471 88 23  

arkadiusz.skodowski@telia.com 
 

Pater Rafael Zarzycki OFMConv  

076 071 77 25 

r.i.zarzycki@gmail.com 
 

mailto:arkadiusz.skodowski@telia.com
mailto:r.i.zarzycki@gmail.com
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Foto efter Mässa hos gemenskapen Jesu och Marie Förenade Hjärtans Trädgård i Liljenäs 

 

Reträtt inför Fastetiden 
”Men vad behöver jag ändra på?” 

Ledare: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 
 

Lördagen den 18 februari inbjuds till reträttdag hos 

Gemenskapen Jesu och Marie Förenade Hjärtans Trädgård 

på Liljenäs Gård (331 72 Forsheda) 
 

9:00 Laudes på svenska (morgonbön ur Kyrkans Timmarnas 

liturgi) 

Därefter kaffe 

10:30 Föredrag/meditation av P. Joseph Maria. 

På engelska 

11:15 Tyst bön och meditation antingen inför Sakramentet 

utställt i Gemenskapens kapell eller man vandrar i tystnad i 

naturen. 

Under tiden tillfälle till bikt. 

12:30 Middagsbön ur Timmarnas liturgi på svenska  
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och därefter lunch (då vi kan prata med varandra) 

14:00 Rosenkrans (vi ber dekaderna på olika språk) och 

därefter andra föredraget/meditationen av P. Joseph Maria. 

15:00 Barmhärtighetens Krona på svenska därefter tyst 

tillbedjan inför Sakramentet och/eller vandring i tystnad i 

naturen. 

Under tiden tillfälle till bikt. 

17:30 Mässa på svenska med predikan på engelska 

därefter Vesper på svenska (Kyrkans aftonbön ur Timmarnas 

liturgi) 

Efteråt kvällsmat och samvaro under samtal. 
 

Gemenskapen i Liljenäs erbjuder även att sova över,  

anmäl intresse för övernattning till Mats Wickenberg: 

mats.wickenberg@hotmail.com 
 

Anmälan till reträttdagen sker genom mail till  

Pater Joseph Maria: 

joseph.nilsson@gmail.com 
 

 

Påbjudna högtider under året 
 

Förutom alla söndagar, då vi firar Herrens uppståndelse, 

förväntas varje katolik, som inte har giltigt förhinder, att delta 

i Mässan denna dag: 

- Guds Heliga Moder Marias Högtid, 1 januari 

- Epifania, Herrens Uppenbarelses Högtid, 6 januari 

- Kristi Himmelsfärdsdag (40:e dagen efter Påskdagen) 

- Kristi Kropps och Blods Högtid (firas i vårt Stift alltid på en 

söndag) 

- Apostlafurstarna Petrus och Paulus Högtid, 29 juni 

- Jungfru Marie Upptagning med kropp och själ till Himmelen,  

15 augusti 

- Alla Helgons Dag, 1 november 

- Vår Herres Jesu Kristi Födelses Högtid, 25 december 
 

mailto:mats.wickenberg@hotmail.com
mailto:joseph.nilsson@gmail.com
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Skriv in dem i din kalender om du har svårt att komma ihåg! 

Det innebär sju högtider som ofta infaller på en vardag.  

I församlingen firar vi Mässor kl. 12.00 samt 18.00, så att det 

ska passa de flesta på dessa högtider.  

52 gånger per år firar vi Herrens Dag – söndagen och om vi 

lägger till de 7 övriga högtider som Kyrkan vill att vi ska fira 

som söndagar blir det sammanlagt 59 tillfällen som vi har 

”kyrkplikt” eller ”Mässplikt” under årets 365 dagar. Egentligen 

handlar det om ”förmånen att delta i Mässan”.  

Men den förmånen finns i vår kyrka dagligen! 
 

Liturgisk Kalender för februari månad år 2023 
Inom ruta är söndagar och förpliktande högtider 

 

1 onsdag S:t Blasius – Blasiusvälsignelse delas ut 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 
  

2 torsdag 

Böndag i vår församling för goda kallelser till äktenskap, 

prästämbetet och det Gudsvigda livet (klosterkallelser) 

* Mässa 12:00 

* Första torsdag i månaden: tillbedjan för kallelser 17:00 

* Mässa 18:00 
  

3 fredag: S:t Ansgar, Nordens apostel - Jesu Hjärta fredag 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

4 lördag: Marie Obefläckade Hjärta Lördag 
(Kallelsehelg med P. Thomas Idergard SJ, se särskild annons) 

OBS! Ingen konfirmandundervisning kl. 12:00 p.g.a. konfirmandläger 

* Tillbedjan 10:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 11:00 
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* Mässa på tagalog 11:00 Oratoriet 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Mässa för ungdomar i Oratoriet 18:00 

Efteråt kallelsemöte med ungdomar i Oratoriet 

* Eritreanska Rosenkransgruppen 17:00 
 

5 februari, 1 söndagen i månaden 

Kyndelsmässodagen – Herrens Frambärande i Templet 

Andaktsljus välsignas under Mässorna 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Kallelsemöte i Oratoriet med P. Thomas Idergard SJ 

* Träff S:t Josefs Gemenskap 12:15 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Vetlanda Mässa 16:00 

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00 

* Mässa 19:00 
 

6 måndag S:t Paul Miki och följeslagare 

* Mässa 12:00 
  

7 tisdag 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 

* Pastoral- och Ekonomirådets sammanträde 18:00 
  

8 onsdag S:ta Josefina Bakhita 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 
   

9 torsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 

  



 20 

10 fredag S:ta Scholastica 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 

* Informationsmöte i S:ta Clarasalen: “Hur hjälper vi…”  

Gunnar Dahlqvist berätta om behoven som Hela människan 

ser och vilka resurser som finns. Kl. 18:40 
 

11 lördag Vår Fru av Lourdes – böndag för de sjuka 

* Familjemässa 11:00 

Direkt efter Mässan går vi till Lourdesstatyn 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen 17:00 
 

12 februari, 2 söndagen i månaden 

6 söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på engelska 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Nässjö Mässa på polska 14:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
  

13 måndag  

* Mässa 12:00 
 

14 tisdag S:t Kyrillos och S:t Methodios,  

Europas skyddspatroner Fest  

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
  

15 onsdag 

* Mässa 12:00 
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* Mässa kaldeisk rit 17:00 
  

16 torsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

17 fredag (Heliga Familjens flykt till Egypten) 
(Franciskansk kallelsehelg Motala, se särskild annons) 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

18 lördag 
(Franciskansk kallelsehelg Motala, se särskild annons) 

(Reträtt inför Fastetiden i Liljenäs, se särskild annons) 

* Mässa 11:00 

* Konfirmandundervisning 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen 17:00 
  

19 februari, 3 söndagen i månaden 

7 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 
 

20 måndag Francisco och Jacinta Marto från Fatima 

* Mässa 12:00 
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21 tisdag Jesu Heliga Anletes Fest 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Högmässa med gottgörelseandakt 18:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
  

22 onsdag Askonsdagen – Faste- och Abstinensdag 

* Bikt 11:00 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 

* OBS tiden: Tillbedjan 18:00 

* OBS tiden: Bikt 18:00 

* OBS tiden: Högmässa 19:00 
  

23 torsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

24 fredag  

* Mässa 12:00 

* Bikt 17:00 

* Korsvägsandakt 17:15 

* Mässa 18:00 

* Syriska Missionens Korsvägsandakt 20:00 
  

25 lördag 

* Familjemässa 11:00 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen 17:00 
 

26 februari, 4 söndagen i månaden 

1 söndagen i Fastan 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på engelska 10:00 
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* Högmässa 11:00 

* Kyrkoherdens katekes om kristen fasta 12:15, Oratoriet 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
  

27 måndag 

* Mässa 12:00 
  

28 tisdag 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
 

 

 
 

Sist, men inte minst: om en katoliks kristna vittnesbörd 
Efter en av kyrkoherdens predikningar kom frågan vilken 

skådespelare det var som nämndes. 

Den amerikanske skådespelaren Neal McDonough har gjort 

sig känd (eller ”ökänd”, hur man nu vill se det) för att han är 

konsekvent i sin katolska tro och vägrar utföra kärleksscener 

vid filminspelningar.  
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Skådespelaren kommenterar detta med att det ”förolämpar 

Gud” och är en slags otrohet mot sin fru. Han vill heller inte att 

hans barn ska se på film att han har romantiska relationer till en 

annan kvinna än deras mor.  

Några har påpekat att detta är hyckleri eftersom Neal oftast 

spelar skurk med olika inslag av våld i filmerna. Men andra 

som högaktar skådespelaren svarar att det våldet förstår nog de 

flesta att det är just skådespeleri, inte äkta, men en kärleksscen 

i en film är mycket påtaglig genom kyssar mm. 

Neal har förlorat många filmerbjudandet och miljontals dollar 

genom att vara konsekvent i sin katolska kristna tro. 

Något för oss alla att tänka på. Hur pass konsekventa är vi?    
 

Gammal Avlatsbön till Den Heliga Familjen 

Att lära sig utantill och be under dagen 
 

Jesus, Maria och Josef:  

Jag ger Er mitt hjärta och min själ. 

Jesus, Maria och Josef:  

Hjälp mig i min sista strid. 

Jesus, Maria och Josef:  

Må min själ få lämna denna värld i frid. Amen. 
 

Lämna din e-postadress till kontoret och du får 

månadsbrevet via mail. Enkelt och praktiskt! 
 

Vill du hjälpa till med något i församlingen? 

Vi behöver regelbundet se över att alla fönsterrutor och 

glasdörrar är rena och fina… och annat… 

Kontakta Iwona på kontoret. 

036 – 12 06 57 eller jonkoping@katolskakyrkan.se 
 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se

