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

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

En av de allra första böner som jag lärde mig utantill som barn 
var en känd bön till Jesu Heliga Hjärta och som jag senare i 

livet upptäckte finns på alla språk:  
Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat,  

forma mitt hjärta efter Ditt Heliga Hjärta. 
 

Det är en bön som borde finnas i alla kristnas bönerepertoar! 
Många saknar inre frid och ödmjukhet och därför ser det ut som 

det gör i många familjer, på arbetsplatser, i församlingar och 
ute i samhället i övrigt. Det är bara vår Herre Jesus Kristus som 

kan ge oss själens och hjärtats frid. När vi också firar Marias, 
Guds Moder, Obefläckade Hjärta, så tänker vi på vad vi kan 

förvandlas till om vi bara öppnar oss för det Gud kan göra med 
oss om vi bara vill, önskar det och ber om det. 
 

Min förhoppning som kyrkoherde är att vi i vår församling ska 
uppmärksamma bättre de löften som Herren har gett genom 

sina utvalda vittnen till oss alla om vi exempelvis vördar Jesu 
och Marie Hjärtan den första fredagen och lördagen i månaden. 

Om vi gör var Herren vill, då ska vi få stora nådegåvor. Och 
vem av oss kan säga att vi inte behöver denna himmelska nåd? 

Dessa löften finns återgivna i detta månadsbrev.  
 

Må Jesu Gudomliga och Heliga Hjärta skänka er själens och 
hjärtats frid och glädje, må Marie Smärtfyllda och Obefläckade 

Hjärta ge er den inre renhet som behövs för att kunna skåda 
Gud i evigheten och må den Helige Josefs Kyska, Faderliga och 

Ömma Hjärta ge er kraft och mod att alltid utföra Guds Vilja 
till Guds ära och era själars frälsning. 
 

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 juni 2022 

 

Att kristna familjer i världen kan levandegöra och erfara 

villkorslös kärlek och växa till i helighet i det dagliga 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) 

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: 
För gåvor och kollekt till församlingen använd gärna bankgiro 

och Swish. Men skriv gärna: ”kollekt”, ”gåva”, ”för 
behövande” eller ”ljus” 

 

Bankgiro 665-3950 

Swish 123 544 40 13  
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Votivljusen i vår kyrka – vi har problem! 
I vår kyrka i Jönköping har vi plats för ca 500 ljus att tändas 

samtidigt. Det borde inbringa en hel del för kyrkan… Men det 
gör det inte!  

En vanlig helg tänds det cirka 600 ljus i vår kyrka och 
inkomsten söndagen den 22 maj var ynka 420 kronor!  

Det är blir inte ens en krona per ljus! 
  

Det är meningen att ljuständningen ska ära Gud genom att 

generöst bidra till kyrkans behov (blommor, ljus, rökelse och 
övrigt som behövs för utsmyckning av Guds hus mm.).  
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En troende kan inte tänka: ”Men ett värmeljus kostar väl inte 
så mycket!” Så resonerar en religionskonsument, men inte en 

troende person. Eller också är det vissa som missuppfattar 
ljuständning i kyrkan och kommer med egna ljus för att spara… 

Ja, alla olika egendomliga utryck för en felaktig tro ser vi här. 
 

Det är undertecknad, dvs. nuvarande kyrkoherde, som infört 
alla dessa möjligheter till att tända ljus i vår kyrka, men jag 

kommer att tänka om ifall inkomsterna inte ökar drastiskt. Då 
tar jag bort alla ljusbärare. 

Det är mycket arbete med att rensa, hålla någorlunda snyggt vid 
ljusen, att köpa in ljus mm. Det lönar sig inte om de som tänder 

ljus inte förstår vad som menas med votivljus (= att lova eller 
offra något) och bidrar till vår församlings redan mycket svaga 

ekonomi. Ekonomin är svag på grund av alla renoveringar och 
förbättringar som gjorts under flera år, inte på grund av slöseri. 
 

Så det återstår att se om det blir en ekonomisk förbättring, 

annars åker ljusbärarna ut ur kyrkan.  
Det går utmärkt att använda församlingens Swish även för 

votivljus. Skriv ljus. 
 

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.  

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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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 
 

Under juni, juli och augusti firas Mässor på svenska: 
Söndagar: Mässa 16.00 - 1:a, 2:a och 5:e söndagen i månaden 

(inga Mässor i Eksjö och Vetlanda under juni, juli och 
augusti) 

Bikt om möjligt 30 minuter innan Mässan 15:30 
mer information på kalendern: 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 1231091065 
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 

mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:nassjo@katolskakyrkan.se
https://tinyurl.com/y2fpewtz
https://tinyurl.com/y2fpewtz
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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 hösten 2022 kommer att ske  
2:a och 4:e lördagen i månaden 11:00-12:30 

Katekes börjar med Familjemässa 11:00 
 

Vi börjar igen efter sommaren 

Lördagen den 27 augusti kl. 11:00 
 

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

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 

https://www.facebook.com/groups/ukfij/
mailto:nina.azdajic70@gmail.com


 11 

barngrupper) lördagen den 4 juni på KFUM gården Vidablick 
i Bankeryd. Tid: 10:00 – 15:00. 

Vi börjar med Mässan och sedan blir det lekar, korvgrillning, 
frukt mm.  

Kom i lekkläder som är tåliga för vi kommer att leka utomhus. 
 

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. 

Konfirmation kommer att äga rum i vår kyrka 
söndagen den 25 september kl. 11:00 av Kardinalen. 

 

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.  
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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 

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 

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud
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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) 
 

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 
ordförande för familj och äktenskap i Stockholms katolska stift 

1 oktober och 12 november 2022 

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

svenska och engelska 
Lokal i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping.  

Parkering utanför kyrkan 
 

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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Vem får ta emot den Heliga Kommunionen? 
”Hur ska man göra om man tror att en person som man känner 

men inte är nära vän med planerar att ta emot Kommunionen 
efter att inte ha gått i Mässa på ett tag och utan att först bikta 

sig? Ska man berätta reglerna för att ta emot Kommunionen, 
råda personen att inte gör det eller ska man försöka att inte 

lägga sig i det?” 
Denna fråga, som kom genom mail, dyker upp med jämna 

mellanrum och därför försöker jag besvara den kortfattat i ett 
månadsbrev. Kommunionen är ju den dyrbaraste gåvan vi får 

av Herren! 
 

* Först av allt ska du vara katolik, döpt och tagit emot första 

Kommunionen för att få ta emot Kommunionen (ordet 
kommunion betyder gemenskap, en gemenskap med Herren i 

Kyrkans gemenskap, dvs. att jag försöker leva enligt den 
Katolska Kyrkans lära och liv).  

Kan också påminna om att en katolik inte tar emot Nattvarden 
i andra samfund då vi i regel inte erkänner någon 

sakramentsgemenskap med andra samfund, förutom dopet (om 
det gjorts i Treenighetens Namn). 
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* Du ska ha tron på att det verkligen är Kristi Kropp och Blod 
du tar emot i Kommunionen:  

”Var gång ni äter det Brödet och dricker den bägaren förkunnar 
ni alltså Herrens död, till dess Han kommer. Den som äter 

Herrens Bröd eller dricker Hans Bägare på ett ovärdigt sätt har 
därför syndat mot Herrens Kropp och Blod. Var och en måste 

pröva sig själv, sedan kan han äta Brödet och dricka bägaren. 
Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems Kropp det 

gäller, han äter och dricker en dom över sig.” 1 Kor 11:26-29  

 

* Du ska vara ”i nådens tillstånd”, dvs. inte ha allvarliga synder 
på ditt samvete. Allvarliga synder är överträdelser mot Guds 10 

bud och Kyrkans föreskrifter.  
I mailet anges att personen i fråga inte deltagit regelbundet i 

Mässan och detta är ett hinder för att ta emot den Heliga 
Kommunionen eftersom det strider mot Katolska Kyrkans lära 

om vad 3 budet säger (hur vi ska helga vilodagen).  
Är man inte i nådens tillstånd, dvs. levt enligt Guds bud och 

Kyrkans lära, då måste man med ånger bekänna sina synder i 
Försoningens sakrament (bikta sig) och få syndernas förlåtelse 

genom Kyrkans förmedling (absolution). 
 

* Det kan också finnas andra anledningar till att man inte får ta 
emot den Heliga Kommunionen (exempelvis omgifte), men det 

tar jag inte upp här. 
* Man ska också förbereda sig inför Kommunionen, inte bara 

gå fram oförberedd och ta emot Herren i den Heliga 
Kommunionen som om det vore en snabbmatsrestaurang! 
  

* Den Andliga Kommunionen kan däremot alla göra. Det är 
en akt av tro, hopp och kärlek till Herren och uttryck för äkta 

längtan efter gemenskap med Kristus. Tyvärr är det många 
troende som inte uppmärksammar detta sätt att komma Herren 

allt närmare.      
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Liturgisk Kalender för juni 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 onsdag S:t Justinus - Pingstnovenan 

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

2 torsdag Pingstnovenan  

Böndag i vår församling för goda kallelser till äktenskap, 
prästämbetet och det Gudsvigda livet (klosterkallelser) 

* Mässa 12:00 
* Tillbedjan 17:00 

* Mässa 18:00 
OBS! Juli och augusti ingen tillbedjan eller Mässa på torsdag kväll. 

  

3 fredag: Jesu Hjärta fredag – Pingstnovenan 

S:t Charles Lwanga och följeslagare 
* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 
* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

4 lördag: Marie Obefläckade Hjärta lördag - Pingstnovenan 

S:ta Maria Elisabeth Hesselblad - PINGSTAFTON 

* Familjedag i Vidablick med alla nationella grupper 

Mässa 10:00 och sedan lekar till kl. 15:00 
* Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 
* Mässa 10:00 

Mässan firas som Requiemmässa för avlidne Marcelin Salov 
(1935 - 2022). Begravningen äger rum i Kroatien. 

* Mässa på tagalog 11:00 
* Mässa kaldeisk rit 17:00 
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* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17:00 
* Pingstens Vigilemässa 18:00 med Pingstvaka – tillbedjan 

hela natten till söndagens Mässa 9:00 
 

OBS! Resten av sommaren ingen vigiliemässa på lördag kväll. 
 

5 juni, 1 söndagen i månaden 

PINGSTDAGEN 

* Mässa 9:00 
* Bikt 10:00 

* Mässa på malayalam (syromalabarisk rit) Oratoriet 10:00 
* Mässa på polska 10:00 

* Högmässa 11:00 
* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Nässjö Mässa 16:00 
* Mässa 19:00 
 

6 måndag Sveriges Nationaldag – Annandag Pingst  
Saliga Jungfru Maria, Kyrkans Moder 

Kyrkoherden frånvarande till 9 juni 
* Mässa 12:00 
  

7 tisdag Saliga Michal Tomaszek och Zbigniew 

Strzalkowski, 
* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
  

8 onsdag 
* Mässa 12:00 
 

9 torsdag Vår Herre Jesus Kristus,  

Den Evige Översteprästen Fest 

* Mässa 12:00 
  

10 fredag 
* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 
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* Bikt 17:00 
* Mässa 18:00 
  

11 lördag Aposteln Barnabas Fest 

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

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

Obs! Ingen kvällsmässa på lördagar under sommaren 
 

12 juni, 2 söndagen i månaden 

Heliga Trefaldighets Högtid 

* 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 på svenska 16:00 
* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00 

* Mässa 19:00 
  

13 måndag S:t Antonius av Padua Fest 

Utdelning av Antoniusbröd och Antoniusliljor under Mässan 
* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
 

14 tisdag 
* Mässa 12:00 
  

15 onsdag 

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

16 torsdag 
* Mässa 12:00 
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17 fredag 
* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 
* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

18 lördag 
* Mässa 10:00 

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

Obs! Ingen kvällsmässa på lördagar under sommaren 
 

19 juni, 3 söndagen i månaden 

Kristi Kropps och Blods Högtid 

* Mässa 9:00 
* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 
* Mässa på slovenska 10:00 Oratoriet 

* Högmässa med sakramentsprocession 11:00 
* Mässa på kroatiska 12:30 

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

20 måndag 
* Mässa 12:00 
  

21 tisdag S:t Aloisius,  

(ungdomens och kyskhetens Skyddshelgon) 
* Mässa 12:00 
  

22 onsdag 

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

23 torsdag 
* Mässa 12:00 
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24 fredag (Midsommarafton) Jesu Heliga Hjärtas Högtid 

* Mässa 12:00 

* OBS! Tillbedjan 17:00 – inställd 
* OBS! Bikt 17:00 – inställd 

* OBS! Mässa 18:00 - inställd 
  

25 lördag (Midsommardagen)  
S:t Johannes Döparens Födelses Högtid 

* Tillbedjan 8.00 
* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
Obs! Ingen kvällsmässa på lördagar under sommaren 

  

26 juni, 4 söndagen i månaden 

13 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 
* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 
* Högmässa 11:00 

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

* Mässa 19:00 
  

27 måndag 

* Mässa 12:00 
  

28 tisdag S:t Irenaeus av Lyon 
* Mässa 12:00 
 

29 onsdag Apostlarna Petrus och Paulus Högtid 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
* Nässjö Mässa 18:00 

* Högmässa 19:00 OBS! tiden 
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30 torsdag Den Romerska Kyrkans första martyrer 
* Mässa 12:00  

 

Varför behöver man komma till kyrkan? 
Någon frågade en präst: ”Om nu Gud är överallt, varför 

behöver jag då komma till kyrkan?” 
Prästen svarade: ”Hela atmosfären är fylld av vatten, men om 

du behöver drick då måste du gå till en källa eller vattenåder.” 

 
Lovade, prisade och ärade vare  

Jesu Gudomliga och Heliga Hjärta 
Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta 

Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta 
Nu och i all evighet. Amen.  

 

Första Fredagen i Månaden 
Förutom Jesu Heliga Hjärtas Fest i juni, är första fredagen i 

månaden helgad åt Jesu Heliga Hjärta - Jesu Hjärtafredagen. 
Herren sade i en uppenbarelse till den Heliga Margareta Maria 
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Alacoque: ”Se, detta Hjärta som trots den brinnande kärleken 
till människan, som utmattat och förtärt det, inte får annat svar 

från de flesta kristna än vanhelgande, förakt, likgiltighet och 
otacksamhet, till och med i min kärleks Sakrament (Eukaristin). 

Men det som djupast sårar mitt Hjärta är när dessa 
förolämpningar kommer från människor som särskilt är vigda 

till min tjänst.”  
 

Till dem som visar Honom kärlek och som gör bot för sina 
synder, gav emellertid Herren följande löften: 
  

1) Ge den nåd som behövs för att leva deras kallelse, 

2) Upprätta fred i deras familjer, 
3) Trösta dem i alla deras bekymmer, 

4) Låta dem finna en säker tillflykt i mitt Heliga Hjärta under 
deras liv och särskilt i deras dödsstund, 

5) Välsigna rikligen allt vad de gör 
6) Låta syndarna finna ett oändligt hav av barmhärtighet i mitt 

Hjärta, 
7) Göra de ljumma själarna brinnande, 

8) Låt de brinnande själarna snabbt nå stor fullkomlighet, 
9) Välsigna de hem som har en bild av mitt Heliga Hjärta och 

som ärar den på ett tillbörligt sätt, 
10) Skänka de präster som ärar mitt Heliga Hjärta makten att 

kunna omvända de mest förhärdade hjärtan, 
11) Låta dem som bidrar till att denna devotion blir känd få sina 

namn skrivna i mitt Hjärta och inte tillåta att de blir glömda, 
12) Det Stora Löftet: låta mitt Hjärtas Heliga kärlek ge nåden 

att härda ut till slutet och dem som tar emot den Heliga 
Kommunionen den första fredagen nio månader i följd, få 

den ånger de behöver inför dödsstunden. Jag ska inte låta dem 
dö i min onåd eller utan att ha tagit emot Sakramentet. Jag ska 

låta mitt Hjärta vara deras tillflykt i den sista timman.” 
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Det Heliga Hjärtats stora löfte är mycket trösterikt: Avlatens 
nåd och glädjen att ha Jesu Hjärta som vår säkra tillflykt och 

det oändliga havet av barmhärtighet i vår sista timma.  
För att uppnå denna nåd måste vi: 

1. bikta oss så noggrant som möjligt med största möjliga ånger,  
2. Ta emot den Heliga Kommunionen nio Jesu 

Hjärtafredagar i följd, 
3. Ha intentionen att ära Jesu Heliga Hjärta och att få avlat, 

4. Offra varje Helig Kommunion som en akt av gottgörelse 
för alla synder, särskilt mot Altarets Allraheligaste 

Sakramentet. 
 

Första lördagen i Månaden 
De flesta katoliker förknippar denna devotion med 

uppenbarelserna i Fatima, men faktum är att devotionen till 
Maria de första lördagarna i månaden praktiserades redan på 

1600-talet. 
 

Den 13 maj 1939 lät Biskopen av Leiria, Portugal, publicera 

följande i Officiell handbok för pilgrimen till Fatima: ”Den 
Heliga Jungfrun har själv genom visionären Syster Lucia av 

Jesus och Marie Obefläckade Hjärta, lärt oss denna böneform. 
Den har som mål att gottgöra Marie Obefläckade Hjärta för 

alla förolämpningar och oförrätter som det blir utsatt för från 
otacksamma människor. Den är avsedd för den första lördagen 

i månaden under fem veckor på varandra följande månader: 
1. Bikt som skall göras inom åtta dagar före eller efter den 

lördag då man har intentionen att gottgöra för de 
förolämpningar som sårar Marie Obefläckade Hjärta. Om man 

glömmer att bikta sig före en av dessa lördagar skall man 
uttrycka detta i nästa bikt. Det kan verka underligt att min bikt 

kan gottgöra för andra människors synder. Vår kristna tro 
bygger dock på ställföreträdandets princip: Kristus har ju dött 

för andra människors synder. Mina goda gärningar, framför allt 
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då mitt sakramentala liv kommer andra människor till godo i 
Guds frälsningsplan. 

2. Den Heliga Kommunionen skall tas emot på dessa fem 
lördagar, alltid i Guds nåd, d.v.s. med samma intention att 

gottgöra som i bikten.  
3. Bikten och Kommunionen med gottgörande intention 

skall vara under fem på varandra följande första lördagar i 
månaden utan uppehåll. Vid avbrott börjar man om från början. 

4. Under dessa lördagar skall man också be åtminstone fem 

dekader av Rosenkransens Mysterier som gottgörelse. 

5. Man skall också meditera åtminstone femton minuter över 
Rosenkransens Mysterier. Lättast är kanske att meditera under 

tre minuter vid vart och en av de fem hemligheterna man ber 
denna dag. Den privata meditationen kan ersättas av predikan 

eller föredrag (av präst eller diakon), om detta skett i samband 
med Mässan denna dag. 
 

Den 10 december 1925, i klostret i Pontevedra, Spanien, 

uppenbarade sig Guds Moder tillsammans med Jesusbarnet för 
Syster Lucia av Jesus och Marie Obefläckade Hjärta. Den 

Heliga Jungfrun sa: 
”Min dotter, se här mitt Hjärta genomborrat med törntaggar, 

som människorna driver in i varje stund genom sina hädelser 
och sin otacksamhet. Försök åtminstone du att trösta mig, och 

säg människorna att jag lovar att i dödens stund bistå med den 

nåd som behövs för att uppnå frälsning åt alla som den första 

lördagen i månaden under fem på varandra följande 

månader går till bikt, tar emot den Helig Kommunionen, ber 

Rosenkransen och under femton minuter håller mig sällskap 

genom att meditera över Rosenkransens femton Mysterier i 

syfte att gottgöra mig.”  
 

Två månader senare, den 15 februari 1926 i Potevedra, 
uppmuntrade Jesusbarnet Syster Lucia i en ny vision att sprida 
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andakten till sin Moders Obefläckade Hjärta trots de 
svårigheter som hennes biktfader förutsåg. För med Herrens 

nåd skulle de övervinnas.  
Syster Lucia frågade då Herren om de personer som inte kunde 

bikta sig under den första lördagen. Han preciserade att bikten 
kunde göras inom åtta dagar före eller efter första lördagen, 

förutsatt att man gjorde den med ovan angiven intention, d.v.s. 
att ge gottgörelse till Marie Obefläckade Hjärta och att 

Kommunionen mottogs i nådens tillstånd.  
Syster Lucia frågade också Jesus vad som hände om man 

glömde en av de första lördagarna att formulera intentionen. 
Herren svarade då att intentionen för lördagen kan formuleras i 

nästa bikt, som bör göras vid första bästa tillfälle. 
 

Förtydligande: Meditationen under de 15 minuterna kan göras 
över ett eller flera Mysterier i Rosenkransen. Det tycks vara att 

föredra att man mediterar på djupet över en hemlighet varje 
månad; om denna andakt upprepas tre gånger, kommer man att 

ha mediterat över Rosenkransens alla femton Mysterier. 
  

En av Syster Lucias biktfäder frågade henne varför Guds 
Moder bett om just fem lördagar. Syster Lucia frågade Jesus 

under natten mellan den 29 och 30 maj 1930 varför det är just 
fem lördagar och exempelvis inte sju för Marias smärtor. Jesus 

svarade: ”Det handlar om att gottgöra för de fem 
förolämpningar som sårar Marie Obefläckade Hjärta:  

1. Hädelser mot hennes Obefläckade Avlelse. 
2. Hädelser mot hennes ständiga Jungfrulighet. 

3. Hädelser mot hennes gudomliga Moderskap och vägran att 
erkänna henne som människornas Moder. 

4. Deras gärningar som offentligt sprider i människornas 
hjärtan likgiltighet, förakt och till och med hat mot denna 

Obefläckade Moder. 
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5. Deras gärningar som direkt hånar och vanhelgar hennes 
heliga bilder. 
 

Vid samma tillfälle (30 maj 1930) gav Herren en ytterligare 

möjlighet för dem som har svårigheter att uppfylla dessa villkor 
på lördagen: ”Denna gottgörelse blir också mottagen i 

Himmelen som om den ägde rum den första lördagen i 

månaden för dem som utför den på följande söndag, när mina 

präster, på grund av giltiga motiv, ger dispens till de troende 

att göra så.”  

Detta ger alltså en stor möjlighet för katoliker i diaspora att 
fullfölja denna devotion – Herren säger dock att prästen ska ge 

dispens. Detta kan man be om även utanför bikten. 
 

Katoliker i Sverige skall inte låta sig nedslås av svårigheten att 
genomföra denna andaktsövning på grund av stort avstånd till 

kyrkan, förpliktelser i familjen, sjukdom etc. Man kan försöka 
på nytt och på nytt, och viljan att gottgöra Guds Moder är det 

som betyder mest. Men innan man ger upp, borde man dock 
använda sig av den möjlighet till dispens som Herren själv har 

gett till att utföra devotionen på söndagar istället för på lördagar 
– med prästens tillåtelse. När vi vet att Guds Moder och Herren 

själv önskar detta, har vi en sporre att närma oss Botens och 
Försoningens Sakrament, även om det känns ovant, märkligt, 

överflödigt etc. Guds Moders önskan är en hjälp för oss att hålla 
ut i vårt beslut att vilja tillhöra Gud, att låta vår vardag belysas 

av Hans ljus. 
 

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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Anmälningsblanketter finns vid kontoret  

och/eller vid anslagstavlan vid kyrkans dörr 
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Kom Helige Ande och förnya    

jordens ansikte! 

Nattvaka med Maria, den Helige Andes maka 

under Tillbedjan och musik 
 

4 juni första lördagen, på Pingstafton 
efter kl. 19:00 Mässan till kl. 9:00 Mässan söndag 

 

Gemenskapen Jesu och Marie förenade Hjärtans Trädgård 


