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Allraheligaste Treenigheten av Andrej Rublev (ca 1425 - 1427) 

Ikonen även kallad Abrahams gästfrihet (1 Mos 18:1 - 8) 

Tretjakovgalleriet, Moskva 
 

Månadsbrev för Augusti 2022 
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Lovad vare Jesus Kristus! I all evighet. Amen.  
(Den katolska hälsningen) 

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

När jag skulle välja en passande bild för augusti månad som av 

gammal tradition är särskilt vigd åt Gud Fader fanns nästan 

enbart bilder på gamla skäggiga män. Hur denna bild har etsat 

sig fast i fantasin på många troende är kanske ganska så 

naturligt. Gud Sonen är ung och då är Gud Fader gammal, eller 

hur? 
  

I Johannesevangeliet 14:8 frågar aposteln Filippos: ”Herre, 

visa oss Fadern, så blir vi nöjda.” Herrens svar är: ”Den som 

har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss 

Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig?”  
 

Avbildningar av Gud Fader är egentligen helt fel. Det är endast 

Gud Sonen, dvs. vår Herre Jesus Kristus som antagit mänsklig 

gestalt genom inkarnationen (människoblivandet). Gud är 

Ande och ändå om Gud är evig och utan någon början, eftersom 

oskapad, så är Gud också evigt ung. Gud Fader är inte en 

gammal trött man som kanske orkar med oss. 
 

Den vackraste beskrivningen av Gud Fader har Guds Son själv 

gett oss i liknelsen om den förlorade sonen (Luk 15:11 – 32). 

Det är vi döpta med två olika inriktningar som åsyftas i de två 

sönerna. Den ene stannar kvar i hemmet (men är inte nöjd) och 

den andre vill pröva vingarna och bli självständig. Men när den 

yngre som prövat allt förstår att han hade det bättre hemma hos 

fadern, då är det fadern som kommer honom till mötes innan 

sonen ens har bett om förlåtelse. Fadern vill fira detta, men till 

faderns sorg blir den äldste sonen tvär och arg och visar att han 

inte har någon kärlek vare sig till fadern eller sin bror. Är det 

så även i Kyrkan ibland? Missunnar vi någon att komma 

tillbaka till Fadershuset (=Kyrkan)? Dömer och bedömer vi 
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dem som gör felaktiga val i livet utan att ta hänsyn till det som 

var och en bär med sig och som endast är känt av Gud som har 

skapat oss?  
 

Kanske borde vi tänka på detta under ”Faderns månad”: hur vi 

är mot våra syskon i tron. Om liknelsen med den förlorade 

sonen har något av det som vi gör mot Fadern och de 

”förlorade” söner och döttrar som liksom vi alla döpta hör 

hemma i Fadershuset. Och till sist, en mycket viktig sak att 

begrunda: Är vi glada och tacksamma över att få tillhöra 

Kyrkan, Fadershuset, och för det goda vi får åtnjuta i Guds 

Hus?     
 

Guds välsignelse över er alla! 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, Kyrkoherde 
 

 

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 telefonkultur: 
Vi präster får ofta telefonsamtal där personen som ringer inte 

presenterar sig eller till och med vägrar att säga vem 

vederbörande är. Så gör man inte! Det hör till god ton att man 

alltid presenterar sig och talar om sitt ärende i början av 

samtalet. Till kontoret kommer samtal där man ber att 

kyrkoherden ska ringa upp – utan att säga vem det är och vad 

det gäller. Då ringer kyrkoherden inte upp. Så att ni vet! 

Kan tilläggas att Iwona på expeditionen har tystnadsplikt.   
 
 

https://paterjosephnilsson.transistor.fm/
mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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Om du behöver präst för bikt, själavårdssamtal  

eller Sjukas Smörjelse: 
 

Kyrkoherde, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

(modersmål: svenska. Talar även engelska och italienska) 

076 555 84 06 

joseph.nilsson@gmail.com  

OBS! Kyrkoherden besvarar inga SMS! 
 

Vikarie, Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv 

(modersmål: polska. Talar även engelska och svenska) 

070 949 71 34 

wladek_mezyk@yahoo.com 
 

Guardian, Pater Rafal Zarzycki OFMConv 

(modersmål: polska. Talar även svenska och engelska) 

076 071 77 25 

r.i.zarzycki@gmail.com 
 

För övriga språk och riter se även särskild adresslista 
 

Diakon Hans Einarsson 

(modersmål: svenska. Talar även engelska) 

036 30 77 69 

073 074 72 96   

hans.einarsson@nassjo.se 
 

Församlingen och Gråbröderna på nätet: 
 

Församlingens hemsida (foton, information etc.) 

www.katolskajonkoping.com 
 

Församlingens Facebook (allt om församlingens liv) 

(Katolska Kyrkan i Jönköping, S:t Franciskus församling) 

https://www.facebook.com/katolskajonkoping/ 
 

Jesu Heliga Namns katolska kyrka i Nässjö 

https://www.facebook.com/katolskanassjo/ 

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

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 
 

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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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. 
 

Städtrupp i församlingens lokaler 
”Man kan även komma och bl.a. se över alla fönster som skulle 

behöva putsas…” stod det att läsa i juli månadsbrev.  

Att detta upprop skulle producera en hel trupp av 

församlingsmedlemmar som kom för att putsa fönster, dopfunt, 

ljusstakar, torka stolar mm. kunde ingen ana!  

Ett stort och innerligt tack till er: Inez Johansson, Maria Carelli 

Martinsson, Remedios och Jan Midtgaard, Claudia 

Moszczynska, Miroslaw Moszczynski, Eva-Lotta Svensson 

och Gunilla Ronquist. Om någon är glömd i listan ber vi om 

ursäkt. Men vår tacksamhet är inte mindre för det!  

Gud välsigne er! 
 

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/ 

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

 

PÅVENS BÖNEINTENTION 
för augusti 2022 

 

Att små och medelstora företag mitt i en ekonomisk och social 

kris, kan finna vägar att fortsatt fungera och verka i samhället. 
 

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. Skriv gärna: ”kollekt”, ”gåva”, ”för behövande” 

eller ”ljus” 
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Bankgiro 665-3950 

Swish 123 544 40 13  

 
 

Du är väl inskriven i vår församling? 
För Katolska Kyrkan i Sverige har Den Heliga Stolen (dvs. 

Kyrkans högsta auktoritet) bestämt att alla katoliker ska vara 

inskrivna i en katolsk församling här i landet.  

Är du inte det, då ska du vända dig till vår 

församlingssekreterare Iwona Moszczynska  

under kontorstid: 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 
 

 

 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:nassjo@katolskakyrkan.se
https://tinyurl.com/y2fpewtz
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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 

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! 
 

https://tinyurl.com/y2fpewtz
https://www.facebook.com/groups/ukfij/
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Herre, Du är den Levande inför vars Ansikte jag lever 
Skottbön under dagen som hjälper dig att leva i Guds närvaro 

 

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.  
 

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 

mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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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. 
 

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) 
 

 

 

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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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.  

 

Liturgisk Kalender för augusti 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 måndag S:t Alfonso Maria de´ Liguori 

(Kyrkoherdens semester till 26 augusti) 

* Mässa 12:00 
  

2 tisdag Maria, Änglarnas Drottning - Porziunculaavlaten 

* Bikt 11:00 

* Mässa 12:00 
  

3 onsdag 

* Mässa 12:00 
  

4 torsdag S:t Jean Marie Vianney  

Första torsdag i månaden: Vi ber för kallelser 

* Mässa 12:00 

 

mailto:gr.faldt@gmail.com
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5 fredag: Invigningen av S:ta Maria Maggiore basilikan 

Jesu Hjärta fredag 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

6 lördag: Kristi Förklarings Fest 

Marie Obefläckade Hjärta lördag 

* Mässa 10:00 

* Mässa på tagalog 11:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
 

7 augusti, 1 söndagen i månaden 

19 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
 

8 måndag S:t Dominicus Fest 

* Mässa 12:00 
  

9 tisdag S:ta Teresia Benedicta av Korset,  

Europas Skyddspatron 

* Mässa 12:00 
  

10 onsdag S:t Laurentius 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17.00 
   

11 torsdag S:ta Clara av Assisi Fest 

* Mässa 12:00 
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12 fredag  

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

13 lördag 

* Mässa 10:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
 

14 augusti, 2 söndagen i månaden (S:t Maximilian) 

20 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Nässjö Mässa på polska 14:00 

* Nässjö Mässa på svenska 16:00 

* Mässa 19:00 (firas Jungfru Marias Upptagning till Himlen) 
  

15 måndag JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING  

TILL HIMLEN, HÖGTID 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Högmässa 18:00 
  

16 tisdag S:t Brynolf av Skara 

* Mässa 12:00 
  

17 onsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
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18 torsdag 

* Mässa 12:00 
  

19 fredag S:t Jean Eudes 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

20 lördag S:t Bernhard abbot 

* Mässa 10:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
  

21 augusti, 3 söndagen i månaden 

21 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 15:00 

* Mässa 19:00 
  

22 måndag Saliga Jungfru Maria Drottningen 

* Mässa 12:00 
  

23 tisdag 

* Mässa 12:00 
  

24 onsdag Aposteln Bartolomaios  

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
  

25 torsdag S:t Ludvig av Frankrike (OFS) 

* Mässa 12:00 
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26 fredag Vår Fru av Czestochowa 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

27 lördag S:ta Monica 

(Kyrkoherden tillbaka i tjänst) 

* Mässa 10:00 

I dag börjar barnens undervisning för höstterminen 

* Familjemässa 11:00 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30  

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
  

28 augusti, 4 söndagen i månaden 

22 Söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på engelska 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på vietnamesiska 16:00 

* Mässa 19:00 
  

29 måndag S:t Johannes Döparens Martyrium 

* Mässa 12:00 
  

30 tisdag 

* Mässa 12:00 
  

31 onsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
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Fader Tobias Unnerstål 30 som präst 

Kyrkoherdens gode vän och uppskattad av många i vår 

församling firar 30 år som präst på S:t Johannes Döparens 

Martyrium den 29 augusti. Det vill kyrkoherden fira i vår kyrka 

och vi planerar att ha jubilaren som huvudcelebrant på 

söndagen den 28 augusti kl. 11:00 och därefter mottagning i 

S:ta Clarasalen. 

Planer är att Mässa med Fader Tobias även firas i vår kyrka på 

själva dagen (måndag). Program annonseras lite längre fram. 

Vi ber om förbön för Fader Tobias prästerliga kallelse och liv. 
 

 
Överlåtelse till Gud Fader 

Helige Charles de Foucauld (1858 - 1916) 
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Detta är en av de mest älskade bönerna till Gud Fader  

i den katolska bönetraditionen 
 

Fader, jag överlämnar mig åt Dig, gör med mig vad Du vill.  

Vad Du än gör med mig tackar jag Dig.  

Jag är redo till allt, jag är med på allt.  

Må bara Din Vilja ske med mig och med allt Du skapat;  

jag önskar ingenting annat, min Gud.  

Jag lägger mitt liv i Dina händer,  

jag ger Dig det, min Gud, med all mitt hjärtas kärlek,  

för jag älskar Dig, och det är ett behov för mig att få ge mig,  

att få överlämna mig i Dina Händer utan förbehåll med oändlig 

förtröstan för Du är min Fader. Amen. 
 

 
S:ta Claras Fraternitet  

Sekularfranciskanerna i vår församling 
Torsdagen den 11 augusti firas den Heliga Clara av Assisi, 

medgrundare till den s.k. II Orden, som vi vanligtvis kallar för 

Clarissor. Tyvärr har vi inga Clarissor i vårt stift, men våra 

franciskanska lekmän i församlingen har valt S:ta Clara som 

skyddspatron och namn för sin fraternitet (=gemenskap).  
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Vi ber för dem särskilt denna dag om Guds välsignelse och 

glädje i deras kallelse att leva som franciskaner ”ute i världen” 

och om förnyelse och inspiration för deras liv i den 

franciskanska familjen.  

Är du intresserad av Sekularfranciskanerna finns det folder och 

häfte att ta vid S:ta Claras ikon inne i kyrkan (vänstra 

sidosskeppet mitt emot Franciskusstatyn). Även ute i kyrkans 

hall finns material om OFS (Sekularfranciskanerna). 

Ansvarig nationellt och lokalt för OFS är Filip Bertilsson. 
 

Bön till S:ta Clara för våra Sekularfranciskaner 
Av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Heliga Clara, du lysande föredöme i kärleken till Kristus och 

att följa Herrens kallelse utan tvekan och rädsla. Vi ber för våra 

bröder och systrar som tillhör den gemenskap som bär ditt 

namn i vår församling och ber om din förbön och ditt beskydd 

för deras liv som franciskaner.  

Be för dem att de blir värdiga Kristi löften och inte sviker 

Kristus på något sätt i kallelsen att leva som franciskaner i 

världen. Be för dem om nåden att förstå hur dyrbar denna 

kallelse är och hur de ska leva troget sin uppgift i livets alla 

skiften. Må den Helige Franciskus motto uppfyllas i dem, i hela 

vår församling och i oss alla: Min Gud och mitt allt! Amen.  
 

* Jag måste vara ett helgon, så stort helgon som möjligt. 
 

* Att ge största möjliga ära åt Gud genom att sträva efter 

frälsningen och största möjliga helgelse för mig själv, för dem 

som lever nu och för kommande generationer genom 

Immaculata. 
 

* Ta avstånd redan i förväg från all dödssynd och venial synd. 

Var lugn angående vad som varit. Ta igen och gottgör för 

förlorad tid.  
Ur Helige Maximilian Maria Kolbes föresatser i sin dagbok 
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25 + 
”Såsom i himmelen, så ock på jorden” 

En gemenskap för gifta och ogifta. 
 

”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 

 

Första onsdagen i månaden kl. 18:00 
 

Vi börjar så, sedan får vi se hur det utvecklas. 
 

Det finns en hel del medlemmar i vår församling som kan få en djupare 

gemenskap genom att träffas, samtala och ha trevligt tillsammans, som 

befinner sig i åldern mellan 25 och låt oss säga 55. 

Det är några yngre par i församlingen som har frågat efter denna form 

av gemenskap. Hur dessa träffar ska utformas får vi se enligt önskemål 

från dem som kommer. Viktigast är att man träffas.  

Något att förtära ska vi ordna med.  

Kanske kan deltagare ta med sig något till bordet… 

Förslag finns att kyrkoherden är med någon gång och man kan samtala 

om tro och annat som har med Kyrkans liv att göra. 
 

Barnrummet kommer att finnas tillgängligt.  

Kanske passar det att visa barnfilm…  

Kanske kan vi få några som passar barnen och har någon aktivitet med 

dem under träffen… 
 

Viktigast är att vi sätter i gång och möts! Välkomna! 
 

Första träffen onsdagen den 7 september kl. 18:00  
(S:t Antoniusrummet) 


