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Den Helige Fadern, Påve Franciskus, i bön inför Immaculata – Nådens Moder 
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Lovad vare Jesus Kristus! I all evighet. Amen.  
(Den katolska hälsningen) 

 

Kära församlingsmedlemmar, 
Helige Pio av Pietrelcina, ”Padre Pio” (1887 – 1968) sägs ha 

bett Rosenkransen ett hundratals gånger under ett dygn.  
Han brukade ofta illustrera sin hängivenhet för Guds Moder 

genom att berätta en liten historia om hur han uppfattade 
hennes moderliga ”makt” i Himmelen: Vår Herre kommer till 

Helige Petrus och påpekar att aposteln släppt in själar i 
Himmelen som inte borde få komma in. Aposteln ber om ursäkt 

och lovar att vara mer försiktig. Efter en tid kommer Herren 
tillbaka och är ännu mer irriterad. ”Varför vaktar du inte 

Himmelens port bättre och med större vaksamhet? Skärp dig!” 
När detta händer en tredje gång då reagerar Petrus och säger: 

”Herre, om jag bara försvinner en liten stund från porten, då 
är Din Moder här och öppnar för alla hon vill!  

Pater Pio ville med denna historia undervisa om att vi ska hålla 
oss till Guds Moder – så som Herren har uppmanat oss till att 

göra när Han var på Korset – för det är mycket troligt att vi 
behöver just hennes förbön och ingripande för att komma in i 

Himmelen. 
Maj månad är av gammal tradition just en månad då vi på 

många olika sätt kan visa vår vördnad och tillgivenhet för Guds 
Moder Maria: Majandakter (i kyrkan och hemma), majaltaren 

(vi smyckar Guds Moders statyer och bilder på ett särskilt sätt 
med blommor) och så naturligtvis med Rosenkransbönen, den 

främsta av alla devotioner till Maria. 
I vår kyrka i Jönköping ber vi Majandakt varje dag och min 

förhoppning är att alla våra församlingsmedlemmar 
uppmärksammar Guds Moder på ett särskilt sätt.  

Majandakten vi ber finns återgiven i detta månadsbrev.  
Guds välsignelse över er alla! 

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 
 

Församlingen och Gråbröderna på nätet: 
 

Församlingens hemsida (foton, information etc.) 
www.katolskajonkoping.com 
 

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
http://www.katolskajonkoping.com/
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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 
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 

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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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 de ukrainska 
flyktingarna så har vi en katolsk präst från Ukraina i Värnamo: 

Fader Miroslaw Kostiw 
Mobil: 073 – 579 72 49 

mkostiw.mk@gmail.com 
Hemsida: 

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

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

 

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son, 
Förbarma Dig över oss syndare! 

Jesusbönen – ”Hjärtats bön” 
 

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 maj 2022 

 

Att alla unga, kallade att leva livet till fullo, i Marias liv kan 

finna vägledning att lyssna, se djupet i urskiljningen, modet 
som tron skapar och engagemanget att tjäna. 
 

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 
 

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 
 

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  
 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:nassjo@katolskakyrkan.se
https://tinyurl.com/y2fpewtz
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Eksjö 3:e söndagen kl. 16:00  
(Missionskyrkan, Österlånggatan 3) 
 

Vetlanda 4:e söndagen kl. 16:00  
(Missionskyrkan, Missionsgatan 6) 
 

Andra språk och riter: 

På arabiska (syrisk-katolsk rit) 
Nässjö söndagar kl. 10:00 
 

På engelska 

Nässjö 1:a tisdagen kl. 18:00 
 

På kroatiska 

Nässjö 1:a lördagen kl. 11:00 (barnundervisning efter Mässa) 
Nässjö 3:e söndagen kl. 15:00  
 

På polska 

Nässjö 2:a och 5:e söndagen kl. 14:00  
(Katolska kyrkan, Södergatan 16) 
 

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 1231091065 
Kontots namn är ”Nässjö” 

 

Kallelse till Församlingens Årsstämma 
Härmed kallas alla församlingsmedlemmar till den årliga 

stämman som äger rum söndagen den 1 maj efter Högmässan 
i S:ta Clarasalen.  
 

 



 9 

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

i vår församling i Jönköping? 
Oftast är träffarna på fredagskvällar – om du bara vill titta 

förbi och se hur det är: kom till soffhörnan i  
S:t Antoniusrummet nere i korridoren! 

Programmet för JUK kan du hitta på föreningens FB 

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

Annars söker du på nätet: Jönköpings Unga Katoliker 
JUK finns även på Instagram 

Att vara med i ungdomsföreningen är ett jättebra sätt att få 
gemenskap med andra unga katoliker och inte bara i 

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

 

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

och ungdomar är Nina Azdajic. 
Har du frågor angående undervisningen kontakta Nina: 

nina.azdajic70@gmail.com 
Eller Iwona på kontoret: 036 – 12 06 57 

Är du intresserad av att vara med som kateket eller assistent till 
kateketerna, kontakta Nina.  

Vi måste ha minst två vuxna per grupp enligt 
Barnskyddsförordningen som gäller i Katolska Stiftet.  
 

Katekes under våren 2022 kommer att ske  

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

Katekes börjar med Familjemässa 11:00 

Efter Mässan samling i Clarasalen för en gemensam fruktstund 
ca 10 minuter och efteråt går grupperna till sina respektive rum. 
 

https://www.facebook.com/groups/ukfij/
mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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Anmälan till höstens undervisning sker genom att fylla i 
blanketten som finns i kyrkans hall. Vi behöver anmälningar 

för att kunna organisera undervisningen för barn på bästa sätt.  
 

Familjedag i Vidablick, Bankeryd 4 juni 
Kyrkoherden inbjuder till familjedag för församlingens 

samtliga barngrupper (inklusive de nationella gruppernas 
barngrupper) lördagen den 4 juni på KFUM gården Vidablick 

i Bankeryd. Tid: 10:00 – 15:00. 
Vi börjar med Mässa och sedan blir det lekar, korvgrillning, 

frukt mm. Kom i lekkläder som är tåliga för vi kommer att leka 
utomhus (hoppas det inte regnar!). 

Om det skulle regna har vi bokat en samlingssal. 
På grund av att temaparken High Chaparral fortfarande har 

restriktioner väntar vi tills nästa år att åka dit.  
Denna familjedag får ersätta den längre utflykten…   
 

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

skolan och i samhället. Hur besvarar vi dess frågor som 
föräldrar? Vet vi hur Kyrkan svarar? Det är viktigt med en 

samtalsgrupp om dessa frågor.  
Vi behöver minst två personer som kan vara med och leda 

familjegruppen. Någon av oss präster kommer att försöka vara 
med varje gång. Anmäl ditt intresse till Iwona på kontoret eller 

till Nina som är samordnare för katekes för barn. 
 

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

Mässan firas kl. 10:00.  

Nya kandidater till konfirmation (ungdomar födda i 2009 eller 
tidigare) ska anmälas till undervisning och konfirmandläger 

genom att fylla i blanketter som finns i kyrkans hall.  
Anmälan avslutas 30 juni!" 
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Konfirmation kommer att äga rum i vår kyrka  
söndagen den 25 september kl. 11:00 av  

Kardinal Arborelius OCD. 
 

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

om övergrepp utan att man berättar vad man vet.  
Stockholms Katolska Stift har en beredskapsplan mot sexuella 

övergrepp på minderåriga. 
Beredskapsplanen formella syfte är att skydda barn och 

ungdomar. Men övergrepp kan förekomma även mot vuxna. 
Det kan vara sexuella övergrepp eller fall av 

maktmissbruk. Sådant måste också tas upp. Anmälningar om 
sådana fall kan också riktas till stiftets kontaktpersoner. 

På katolska stiftets hemsida finns all information om 
beredskapsplanen: 

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud 
 

Minderårigas Säkerhet i vår Församling 
 

V. g. OBSERVERA: 

* Är du inte barnets förälder/målsman då ska du inte vara 
ensam med någon minderårig i församlingens lokaler. 
 

* Gardiner/persienner får inte vara ned- eller fördragna när 
minderåriga vistas i församlingens rum – oavsett om flera 

vuxna personer är närvarande eller inte.  
 

* Vid bikt ska barnet vara synligt för förälder eller annan vuxen 
som sitter utanför biktrummet. Det får inte vara fördraget vid 

fönster under barnens bikt. Vuxen måste sitta utanför 
biktrummet som vittne till vad som sker under bikt eller 

prästens samtal med minderårig. 
 

* Minderåriga som vill ministrera vid Mässor och ska förbereda 
sig i sakristian ska inte lämnas ensamma om inte minst två 

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud
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vuxna finns närvarande i sakristian (exempelvis två präster 
eller en präst och en diakon etc.). 
 

* Enligt Stiftets beredskapsplan måste vi också vara 

uppmärksamma på hur minderåriga förhåller sig till varandra 
(ev. misstanke på mobbing, opassande uppförande mot andra 

minderåriga etc.).  
 

Tack för att du är uppmärksam! 
Ingenting som inte bör hända får någonsin hända  

i vår församling – med Guds hjälp! 
 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Kyrkoherde 
 

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. 
 

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) 
 

 

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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Synodsamtal i vår församling 
Resultatet av diskussionerna ska sammanfattas till ett 
dokument från vår församling, som sedan skickas till 

Biskopsämbetet. 
Det sista synodsamtalet kommer att hållas i vår församling: 

Söndag 8 maj efter Högmässan 12:15  
(vår rapport ska vara klar och presenteras denna dag) 
 

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

Herren har lovat att en själ räddas var gång vi ber denna skottbön – 

tänk så många vi kan vara med att rädda om vi är trogna denna bön! 
 

Är Du lektor i vår församling? Eller vill Du bli det? 
Ett givande och trevligt utbildningstillfälle ges söndagen den 8 

maj efter Högmässan. Obs! Hör i kungörelser vilken tid. 
Lokal: Oratoriet 

Vi inleder med Caritas kyrkkaffe i S:ta Clarasalen direkt efter 
Högmässan. 

Kyrkomusiker Kristina Sebastjan talar över ämnet 
"Den som sjunger ber två gånger" - Psaltarpsalmens funktion i 

liturgin” och kurator/samtalsterapeut Eva-Lotta Svenssons 
föreläsning heter ”Det är ingen fara, det är bara lite 

dödsångest.” och berör ett efterfrågat ämne: Scenskräck och 
prestationsångest. Välkomna! 
 

Rosenkransvallfärd till Södra Fågelås och Hjo 
Efter två års uppehåll ska vi återigen åka upp 195:an tills vi 
kommer till det lilla samhället Gate (känt från alla världens 

flygplatser: ”Go to Gate”!) Kristi Himmelsfärdsdag, 
torsdagen den 26 maj.  

Bussen lämnar vår kyrkas parkeringsplats kl. 8:30. 
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Vi vandrar exakt 5 kilometer längst Vättern förbi Hjällö slott 
och ber Rosenkransens samtliga hemligheter tills vi når Södra 

Fågelås vackra 1600-tals kyrka, där vi firar Mässan kl. 12:00. 
Efter Mässan tar vi våra matsäckar och har picknick i eller 

utanför församlingshemmet, beroende på väder och vind. 
Kl. 14:00 bär det iväg till Hjo för att besöka Grönköpings 

Marknad (som hållits denna dag sedan medeltiden). 
Vi åker hem igen kl. 16:00.    

Bussbiljett: 220 kronor (inkluderar dricks till chauffören) 
Biljett köper du hos Iwona på kontoret. 

De som önskar åka med bil för att delta i Mässan i Södra 
Fågelås kyrka och vår picknick har stor parkering vid själva 

kyrkan. Varmt välkomna till vallfärden med kyrkoherden!  
 
 

Rosenkransvallfärden till Oskarström 
Lördagen den 28 maj 2022 – se information på anslagstavlan i 
hallen eller fråga Iwona om utskrivet blad med all 

information. 
 

 

Majandakt 
i S:t Franciskus Katolska Församling i Jönköping 
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F Maria, vår Himmelska Moder, under denna månad, som är 
särskilt vigd till dig, bär vi fram våra böneintentioner till ditt 

Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta: 
 

Alla Be för Kyrkan och alla dess tjänare. 

Beskydda vår Påve Franciskus. 
Välsigna alla Kyrkans biskopar, präster och diakoner. 

Led alla Gudsvigda bröder och systrar på helighetens stig. 
Omslut med din moderliga omsorg alla familjer, alla ofödda 

barn, alla sjuka, lidande, ensamma, betryckta, de döende och 
alla dem som ingen ber för. 

Befria, genom din förbön, alla som är fångar under synd och 
onda och orena böjelser. 

Maria, skänk oss den sanna glädjen i Kristus och visa oss att du 
är vår verkliga Moder. 

Tag till ditt Moderliga Hjärta alla våra böneintentioner och låt 
oss få tillhöra dig, nu och för evigt. Amen. 

 

Sub Tuum Praesidium 

F Heliga Maria, Guds Moder, med kärlek och tillförsikt vänder 
vi oss till dig och viger oss till ditt Obefläckade Hjärta för att 

ära dig och be om ditt moderliga beskydd och din välsignelse 
för oss, för Kyrkan, för Guds folk och hela mänskligheten. 

Till ditt beskydd flyr vi, Heliga Guds Moder. 
Alla Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss 

alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru. Amen. 
 

Lauretanska Litanian 

Enligt det tillägg som gjorts av Påve Franciskus 20 juni 2020 

Avlatsbön (Part. avlat. Ench. Ind. nr. 22) 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig 
Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss 
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss 

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss 



 16 

Guds Son, världens Frälsare 
Gud, Helige Ande 

Heliga Treenighet, en ende Gud 
 

Heliga Maria, bed för oss 

Heliga Guds Moder 
Heliga Jungfru över alla Jungfrur 

Kristi Moder 
Kyrkans Moder 

Barmhärtighetens Moder 
Den Gudomliga Nådens Moder 

Hoppets Moder 
Du rena Moder 

Du kyska Moder 
Du okränkta Moder 

Du Moder utan fläck 
Du högt älskade Moder 

Du underbara Moder 
Du det Goda Rådets Moder 

Du Moder till vår Skapare 
Du Moder till vår Frälsare 

Du visa Jungfru 
Du vördnadsvärda Jungfru 

Du högt lovade Jungfru 
Du mäktiga Jungfru 

Du milda Jungfru 
Du trogna Jungfru 

Rättfärdighetens spegel 
Vishetens säte 

Orsak till vår glädje 
Du Andens kalk 
Du dyrbara kalk 

Du hängivenhetens kalk 
Du hemlighetsfulla ros 
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Du Davids torn 
Du elfenbenstorn 

Du gyllene hus 
Du Förbundets ark 

Du Himmelens port 
Du morgonstjärna 

Du de sjukas hälsa 
Du syndarnas tillflykt 

Migranternas tröst 
Du de bedrövades tröst 

Du de kristnas hjälp 
Änglarnas Drottning 

Patriarkernas Drottning 
Profeternas Drottning 

Apostlarnas Drottning 
Martyrernas Drottning 

Bekännarnas Drottning 
Jungfrurnas Drottning 

Alla de heligas Drottning 
Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck 

Du Drottning upptagen i Himmelen 
Du Drottning av den Heliga Rosenkransen 

Du familjernas Drottning 
Du fredens Drottning 
 

Guds Lamm som borttager världens synder, 

förskona oss, o Herre 
Guds Lamm som borttager världens synder, 

bönhör oss, o Herre 
Guds Lamm som borttager världens synder, 

förbarma Dig över oss, o Herre 
 

F Bed för oss, Heliga Guds Moder, 
Alla att vi blir värdiga Kristi löften 
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F Herre, ge oss läkedom till kropp och själ, och låt oss på den 
Saliga Jungfrun Marias förbön få tröst i jordisk nödoch hopp 

om himmelsk glädje.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  

Alla Amen. 
 

Marie Själ 
Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.). Förebilden för denna mycket älskade 

bön har den Helige Louis haft den medeltida bönen Kristi Själ. 
 

F Marie Själ, helga mig. 

Alla Marie Hjärta, brinn i mitt hjärta. 
Dina händer Maria, var mitt stöd. 

Din vilja Maria, led allt jag gör. 
Marie obefläckade ögon, vänd dina blickar till mig. 

Dina läppar Maria, tala för mig. 
Dina sorger, Maria, styrk mig. 

O Moder Maria, hör mig. 
Maria, dra mig till ditt Hjärta 

så att jag för Jesu Hjärta blir 
en av de heliga som alltid prisar dig 

nu och i all evighet. Amen. 
 

Memorarebönen 

F Påminn dig, milda Jungfru Maria,  
Alla att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit 

sin tillflykt till dig och anropat din hjälp har blivit övergiven.  
Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till 

dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.  
Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du 

Ordets Moder, Maria. 
 

F Med Barnet du på armen bär, 
Alla välsigna + oss, o Moder kär. 
 

 

 

 



 19 

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

annan plats i månadsbrevet.  
De som har gett vår församling sin e-postadress får programmet sänt 

från kontoret. 
 

1 maj, 1 söndagen i månaden (Helige Josef Arbetaren) 

Tredje Påsksöndagen 

* Mässa 9:00 

* Mässa på polska 10:00 
* Bikt 10:00 

* Högmässa 11:00 
* Årsstämma 12:15 S:ta Clarasalen 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 
* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
 

2 måndag S:t Athanasios 

* Mässa 12:00 
  

3 tisdag Apostlarna Filippos och Jakob den yngre, Fest 
* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa på engelska 18:00 
  

4 onsdag  
* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 
  

5 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 
  

6 fredag: Jesu Hjärta fredag 
* Mässa 12:00 
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* Tillbedjan 17:00 
* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
* Efter Mässan Gottgörelse tillbedjan till Jesu och Marie 

Förenade Hjärtan hela natten till lördag 10:00 
  

7 lördag: Marie Obefläckade Hjärta lördag 
* Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 
* Mässa 10:00 

* Konfirmandundervisning 11:00 
* Mässa på tagalog 11:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
 

8 maj, 2 söndagen i månaden 

Fjärde Påsksöndagen 

* Mässa 9:00 
* Bikt 10:00 

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

* Högmässa 11:00 
* Synodsamtal 12:15 – 14:00 

* Lektorsutbildning 12:15-15:00 Oratoriet 
* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Nässjö Mässa på polska 14:00 
* Nässjö Mässa på svenska 16:00 

* Mässa 19:00 
 

9 måndag 
(P. Rafal Zarzycki OFMConv frånvarande 9/5 ? – 13/6) 

* Mässa 12:00 
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10 tisdag 
* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
* Rådssammanträde 18:00 
 

11 onsdag 

* Mässa 12:00 
* Mässa kaldeisk rit 16:30 
   

12 torsdag 

* Mässa 12:00 
* Mässa 18:00 
  

13 fredag Vår Fru av Fatima 
* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 
* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 med Fatimaandakt 
14 lördag Aposteln Mattias Fest 

* Tillbedjan 8:00 
* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 
* Familjemässa 11:00 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30 
OBS! Bikt och övning för barnen som tar emot sin Första 

Kommunion den 21 maj kl. 11:00  
* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17:00 
* Mässa (söndagsmässa)19:00 
 

15 maj, 3 söndagen i månaden 

Femte Påsksöndagen 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 
* Mässa på polska 10:00 
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* Mässa på slovenska 10:00 Oratoriet 
* Högmässa 11:00 

* Mässa på kroatiska 12:30 
* Mässa Syrisk-katolsk rit 15:00 

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00 
* Eksjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
  

16 måndag 
(kyrkoherden frånvarande 16 – 18 maj) 

* Mässa 12:00 
  

17 tisdag 
* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
 

18 onsdag S:t Erik, Sveriges Skyddspatron 
* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 
  

19 torsdag 

* Mässa 12:00 
* Mässa 18:00 
  

20 fredag S:t Bernardino av Siena 

* Mässa 12:00 
* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 
* Mässa 18:00 

* Jönköpings Unga Katoliker 18:00 Antoniusrummet 
  

21 maj lördag 
* Tillbedjan 8:00 
* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 
* Mässa med barnens Första Kommunion 11:00  

(första gången, även 11 juni) 
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* Mässa kaldeisk rit 17:00 
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
  

22 maj, 4 söndagen i månaden 

Sjätte Påsksöndagen 

* Mässa 9:00 
* Bikt 10:00 

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

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 
* Mässa på vietnamesiska 16:00 

* Vetlanda Mässa 16:00 
* Mässa 19:00 
  

23 måndag 
* Mässa 12:00 
  

24 tisdag 

* Mässa 12:00 
* Nässjö Mässa 18:00 
  

25 onsdag S:ta Maria Magdalena de´ Pazzi 

* Mässa 12:00 
* Mässa kaldeisk rit 16:30 
  

26 torsdag KRISTI HIMMELSFÄRD HÖGTID 

* Rosenkransvallfärd till Södra Fågelås och Hjo 8:30 – 16:00  
* Konfirmandernas kommunitets dag, grupperna 1 och 2 

* Mässa 9:00 
* Bikt 10:00 OBS inställd! 

* Mässa 10:00 OBS inställd! 
* Högmässa 11:00 

* Södra Fågelås kyrka Mässa 12:00 
* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
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27 fredag Pingstnovenan 

* Mässa 12:00 
* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 
* Mässa 18:00 
  

28 lördag Pingstnovenan 

* Tillbedjan 8.00 
* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 
* Familjemässa 11:00 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30  
– sista undervisningstillfället för terminen 

* Första Kommunion kaldeisk rit 14:00-16:00 
* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17:00 
* Mässa (söndagsmässa) 19:00 
  

29 maj, 5 söndagen i månaden – Pingstnovenan 

Sjunde Påsksöndagen 

* Mässa 9:00 
* Bikt 10:00 

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

* Mässa på kroatiska 12:30 
* Nässjö Mässa på polska 14:00, Mässa på svenska 16:00  

* Mässa Syrisk-katolsk rit 15:00 
* Mässa 19:00 
  

30 måndag Pingstnovenan 

* Mässa 12:00 
  

31 tisdag Saliga Jungfru Marias Besök Fest - Pingstnovenan 

* Mässa 12:00     * Nässjö Mässa 18:00 


