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I Jesu Namn skall alla knän böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 

och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. 
Filipperbrevet 2:10-11 

 

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

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

Enligt mycket gammal tradition börjar vi kalenderåret med att 

hylla Jesu Heliga Namn och viga januari månad åt det Namn i 

vilket vi blir frälsta. 

I min första bönbok som jag hade som barn stod det att man 

inledde veckan bl.a. med att be Litanian till Jesu Heliga Namn 

(finns återgiven i detta månadsbrev). I vårt kloster följer vi den 

polska provinsens sed att be litanian vid middagsbönen på 

fredagar.  

När man älskar någon, då vill man gärna och ofta uttala den 

personens namn och det är vad vi kristna vill ge uttryck för när 

vi nämner Herrens Heliga Namn bl.a. i den s.k. katolska 

hälsningen, Jesusbönen och vid andra kristna uttryck för 

vördnad och tillgivenhet för vår Frälsare. 

Att hylla Jesu Heliga Namn är att bekänna sin tro på Herren 

Jesus och visa – först för sig själv – sin strävan att leva efter 

samma program som Jesus levde: ”Mitt rike är inte av denna 

världen” (Johannesevangeliet 18:36) och ”Jag har kommit för 

att göra Faderns Vilja” (Jfr. Johannesevangeliet 6:38). Kan jag 

säga samma sak om mitt liv och den inriktning jag har i livet? 

Den sanna hyllningen och vördnaden av Herrens Heliga Namn 

är ju inte vackra ord och fraser, utan att följa Jesus och forma 

sitt liv att det blir allt mer Kristuslikt.  

Må detta nya året, på Guds Moders mäktiga förbön, bli en allt 

större gemenskap med Herren så att vi vittnar om och utbreder 

alltmer Guds Rike på jorden. 

Glöm inte att be för och stödja vår nya kyrka i Nässjö:  

Jesu Heliga Namns katolska kyrka!   
 

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. Julstängt 22 dec. – 9 jan. 
 

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 eller 073 074 72 96   

hans.einarsson@nassjo.se 
 

 

Församlingen och Gråbröderna på nätet: 

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:hans.einarsson@nassjo.se
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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/ 
 

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 januari 2023 
 

Att pedagoger kan bli trovärdiga vittnen, genom att lära ut 

medmänsklighet snarare än konkurrens och framförallt hjälpa 

de yngsta och mest sårbara. 
 

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. 
 

Antoniusbröd under år 2022 
Efter att december månadsbrev publicerats ville fler 

församlingsmedlemmar och andra personer som 

uppmärksammat denna insamling vara med och hjälpa 

behövande genom Gråbrödernas förmedling.  

Sammanlagt har 97 000 kronor delats ut till: 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 
 

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 ska du vända dig till 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. 
 

Undervisningen börjar lördag 28 januari 2023 kl. 11:00 
 

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.  
 

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.  

mailto:nina.azdajic70@gmail.com
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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.  
 

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 
 

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 

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.  

 

 
”Såsom i himmelen, så ock på jorden” 

En gemenskap för gifta och ogifta 
 

S:t Josefs Gemenskap 
Gruppen 25 + byter namn till S:t Josefs Gemenskap och även 

tid för träffar: första söndagen i månaden efter Högmässan. 

Undantag i januari då vi träffas söndagen den 8 januari. 

Vi kommer att servera sopplunch för deltagare. 

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 januari söndagen den 8 januari kl. 12:15 

i S:t Antoniusrummet  

mailto:gr.faldt@gmail.com
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Bönegemenskap på svenska 
https://us05web.zoom.us/j/89347865832?pwd=VmxsYkdJd0

FLenJhQUVyZDZWTWZHZz09 
 

Meeting ID: 893 4786 5832 

Passcode: 12345  

 

Har du frågor, ring: 

Vinu Vincent 

073 54 50 077 
 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/89347865832?pwd=VmxsYkdJd0FLenJhQUVyZDZWTWZHZz09
https://us05web.zoom.us/j/89347865832?pwd=VmxsYkdJd0FLenJhQUVyZDZWTWZHZz09
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Caritas Jönköping i S:t Franciskus katolska församling är en 

gemenskap som är öppen för var och en som aktivt vill delta i 

den lokala katolska församlingens kristna barmhärtighetsverk. 

Verksamheten har som mål att på olika sätt få in pengar till sin 

kassa och använda dem till hjälp för nödlidande, sjuka, fattiga 

eller utsatta människor. Om du vill komma i kontakt med oss 

finns vi vid kaffeserveringen i S:ta Clarasalen på söndagar och 

genom mejladressen: caritasjonkoping@hotmail.com  
 

 
Församlingens husmor, Gunilla Ronquist, tar emot Katolska Stiftets 

medalj Ora et Labora (Bed och arbeta) för hängivet arbete i 

församlingen av Kardinalen den 20 januari 2019. 

mailto:caritasjonkoping@hotmail.com
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Vår församlings husmor Gunilla Ronquist 80 år 
Vad gör en husmor i församlingen? Ja, vad är det hon inte gör, 

är väl den rätta frågan. En husmor sköter det som många gånger 

undflyr andras ögon och uppmärksamhet, men om hon inte 

fanns där, så skulle det märkas.  

Gunilla Ronquist tog över denna frivilliga uppgift efter förra 

husmors, Jozefa Konarska-Svenssons, bortgång år 2003.  

Så det har blivit många års frivillig tjänstgöring i vår kyrka på 

Torpa: hålla i ordning, rätta till, plocka upp, 

blomsteruppsättningar, ordna ljus för altare och 

votivljusbärare, tvätta och stryka kyrktvätt, syarbeten för 

sakristian och kyrkoherden, putsa kyrksilver, ta hand om 

bokshoppen, förbereda de stora festerna i församlingen. Listan 

kan bli hur lång som helst.   

Som kyrkoherde brukar jag säga att utan Iwona på kontoret och 

Gunilla som husmor, då skulle jag slängt in handduken för 

länge sedan! Församlingen har stor tacksamhetsskuld till dessa 

båda personer. Och nu vill vi gratulera Gunilla på hennes 

högtidsdag och innerligt tacka för allt hon gör för kyrkoherden, 

övriga präster och vår kyrka. Må Herren välsigna och belöna 

dig! Bed för Gunilla på hennes födelsedag den 21 januari.   
   

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

 

1 januari 2023, 1 söndagen i månaden 

Guds Moder Marias Högtid 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Bikt 11:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Vetlanda Mässa 16:00 
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* Mässa 19:00 
 

2 måndag S:t Basilios den Store  

och S:t Gregorios av Nazianzos 

* Mässa 12:00 
  

3 tisdag Jesu Heliga Namn 

* 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 (Helgsmålsmässa, d.v.s. för högtiden) 18:00 
  

6 fredag: Epifania – Herrens Uppenbarelses Högtid 

Jesu Hjärta fredag 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Högmässa med Välsignelseprocession med Jesusbarnet av 

Prag och utdelning av årets skyddshelgon 11:00 

* Bikt 11:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
  

7 lördag: Marie Obefläckade Hjärta Lördag 

* Tillbedjan 10:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 11:00 

* Mässa på tagalog (koncelebrerar i kyrkan kl. 11:00) 
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* Tillbedjan av Jesusbarnet 12:00 med olika sånger  

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen 17:00 
 

8 januari, 2 söndagen i månaden 

Herrens Dop 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på engelska 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Träff S:t Josefs Gemenskap (25+)18:00 S:t Antoniusrummet 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Nässjö Mässa på polska 14:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19:00 
  

Börjar tiden ”under året” 
Mässans ferialläsningar ur årgång I 

 

9 måndag 

* Mässa 12:00 
  

10 tisdag 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 

* Pastoral- och Ekonomirådets sammanträde 18:00 
  

11 onsdag 

Provinsministerns visitation från Gdansk hos Gråbröderna  

11 – 14 januari i Jönköping 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
  

12 torsdag 

Provinsvisitation hos Gråbröderna 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
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13 fredag 

Provinsvisitation hos Gråbröderna 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

14 lördag 

Provinsvisitation hos Gråbröderna 

* Mässa 11:00  

OBS! katekes för barn börjar 28:e januari 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen 17:00 
  

15 januari, 3 söndagen i månaden 

2 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 

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00 

* Mässa 19:00 
  

16 måndag Heliga Berardo, Ottone, Pietro, Accursio och 

Adiuto, Franciskanordens första martyrer år 1220 

* Mässa 12:00 
  

17 tisdag S:t Antonius Abboten 

* Mässa 12:00 

* Nässjö Mässa 18:00 
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18 onsdag S:t Eriks Domkyrkas Invigning Fest 

18 – 25 januari: Böneveckan för kristen enhet 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 16:30 
  

19 torsdag S:t Henrik, Finlands apostel 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

20 fredag S:t Fabianus och S:t Sebastian 

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

21 lördag S:ta Agnes 

* Mässa 11:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen 17:00 
  

22 januari, 4 söndagen i månaden 

3 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 16:00 

* Ekumeniskt fackeltåg till Sofiakyrkan (vi går 16:15) 

* Mässa 19:00 
  

23 måndag 

* Mässa 12:00 
  

24 tisdag S:t Francois de Sales 

* Mässa 12:00 
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* Nässjö Mässa 18:00 
  

25 onsdag Aposteln Paulus Omvändelse Fest 

* Andlig dag 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
  

26 torsdag S:t Timotheos och S:t Titus 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

27 fredag  

* Mässa 12:00 

* Tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 
  

28 lördag S:t Thomas av Aquino 

* Familjemässa 11:00 

* Katekes för barn 11:40 – 12:30 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen 17:00 
  

29 januari, 5 söndagen i månaden 

4 söndagen ”under året” 

* Mässa 9:00 

* Mässa 10:00 

* Bikt 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 15:00 

* Nässjö Mässa på polska 14:00 

* Nässjö Mässa 16:00 

* Mässa 19.00 
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30 måndag 

* Mässa 12:00 
 

31 tisdag S:t Giovanni Bosco 

* Mässa 12:00 

* Nässjö 18:00 
 

 
 

Hyllning av Jesusbarnet vid krubban 6 januari 
Epifania eller Herrens Uppenbarelses Högtid har alltid varit ett 

stort och viktigt julfirande i Kyrkan, både i Öst och i Väst.  

I Kyrkans liturgi firas denna dag tre händelser: Herrens dop 

(som även firas med egen söndag), de Vise männens hyllning 

vid krubban i Betlehem samt Herrens första underverk vid 

bröllopet i Kana. 

Vår församling har uppgiften att ha den avslutande andakten 

vid Julkrubban på stan (som i år står på Västra torget vid 

Pingstkyrkan) den 6 januari kl. 14:00. Då vi hoppas att så 

många av våra församlingsmedlemmar som möjligt kan 

komma och delta. Från vår församling kommer de tre Vise 

männen (naturligtvis födda på tre olika kontinenter: Afrika, 

Asien och Europa). Barn och vuxna från Missio ad Gentes i 

Huskvarna kommer att stå för julsånger på svenska, spanska 

och eventuellt något på engelska. 
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Tillbedjan av Jesusbarnet i vår kyrka 7 januari 
Lördagen den 7 januari kl. 12:00 sjunger vi julsånger på olika 

språk vid Jesusbarnet i vår kyrka på Torpa.  

Mässan firas kl. 11:00  

(som vi ska göra alla lördagar under året). 

Om du inte har anmält ditt deltagande med sång på ditt språk 

så gör det nu till Pater Wladek: 

wladek_mezyk@yahoo.com 
 

 
Litania till Jesu Heliga Namn 

Godkänd den 11 juli 1587 av Sixtus V. Den Salige Pius IX upphöjde litanian till 

avlatsbön år 1862, vilket bekräftades av Leo XIII år 1886 att gälla för hela 

världen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 22) 

IHS på Jesu Heliga Namns monogram står för: Jesu Hominum Salvator (Jesus 

människornas Frälsare). Den helige franciskanen Bernardino av Siena 

uppmanade de troende att måla eller sätta upp keramik- eller trätavlor med Jesu 

Heliga Namns monogram vid dörrarna på sina hem som bön om beskydd av 

Herren från allt ont till kropp och själ. 
 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig 

Jesus, hör oss, Jesus hör oss 

Jesus, bönhör oss, Jesus, bönhör oss 

Gud, Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss 

Gud Son, världens Frälsare 

Gud Helige Ande 

Heliga Treenighet, en ende Gud 

Jesus, den Levande Gudens Son 

Jesus, Du återsken av Faderns härlighet 

Jesus, Du det eviga ljusets glans 

Jesus, Du härlighetens Konung 

mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
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Jesus, Du rättfärdighetens sol 

Jesus, Jungfru Marias Son 

Jesus, värd allas kärlek 

Underbare Jesus 

Jesus, Du starke Gud 

Jesus, Du den tillkommande världens Fader 

Jesus, det stora rådslagets förkunnare 

Jesus, Du starke hjälte 

Jesus, Du tålamodets mönster 

Jesus, lydnadens förebild 

Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat 

Jesus, de kyska själarnas vän 

Jesus, vår vän 

Jesus, fridens Gud 

Jesus, livets upphovsman 

Jesus, alla dygders mönster 

Jesus, Du ivrare för själarna 

Jesus, vår Gud 

Jesus, vår tillflykt 

Jesus, de fattigas fader 

Jesus, de troendes skatt 

Jesus, Du gode herde 

Jesus, Du sanna ljus 

Jesus, Du eviga vishet 

Jesus, Du oändliga godhet 

Jesus, Du vår väg och vårt liv 

Jesus, änglarnas glädje 

Jesus, patriarkernas konung 

Jesus, apostlarnas mästare 

Jesus, evangelisternas lärare 

Jesus, martyrernas styrka 

Jesus, bekännarnas ljus 

Jesus, jungfrurnas renhet 
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Jesus, alla heligas krona 
 

Var oss nådig, förskona oss, o Jesus 

Var oss nådig, bönhör oss, o Jesus 

Från all synd, fräls oss, o Jesus 
 

Från Din vrede 

Från djävulens försåt 

Från orenhetens ande 

Från den eviga döden 

Från ringaktning för Dina ingivelser 

Genom Ditt heliga människoblivandes hemlighet 

Genom Din födelse 

Genom Din barndom 

Genom Ditt gudomliga liv 

Genom Dina svårigheter 

Genom Din dödsångest och Ditt lidande 

Genom Ditt Kors och Din övergivenhet 

Genom Dina smärtsamma lidanden 

Genom Din död och Din begravning 

Genom Din uppståndelse 

Genom Din himmelsfärd 

Genom Dina fröjder 

Genom Din härlighet 
 

Guds Lamm, som borttager världens synder, 

förskona oss, o Jesus 

Guds Lamm, som borttager världens synder,  

bönhör oss, o Jesus 

Guds Lamm, som borttager världens synder,  

förbarma Dig över oss, o Jesus 
 

Jesus, hör oss, Jesus, bönhör oss 

F Herrens Namn vare välsignat, 

Alla nu och i all evighet. 
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F Låt oss bedja. Herre, låt oss alltid frukta och älska Ditt Heliga 

Namn, eftersom Ditt beskydd aldrig fattas dem som Du befäst 

i Din kärlek, Du som lever och råder i evigheters evighet. 

Alla Amen. 
 

Helige Bernardinos s.k. Jubel över Jesu Heliga Namn 
Helige Bernardino av Siena (1380-1444, 20 maj) 

 

Jesus, ärorika Namn, fullt av nåd, kärlek och styrka!  

Ditt Namn är tillflykten för dem som ångrar sig, vårt baner i 

detta livets strid, läkemedlet för våra själar, trösten för dem som 

sörjer, ljuvlighet för de troende, ljuset för dem som förkunnar 

den sanna tron, lönen för arbetarna och hälsan för de sjuka. 

Till Dig är vår längtan, Du tar emot våra böner, vi gläder oss åt 

att betrakta Dig. O Jesu Namn, Du är härligheten för alla Dina 

helgon i evighet. Amen.  
 

Jesusbönen – ”Hjärtats bön” 
 

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son, 

Förbarma Dig över oss syndare! 
 

Eller den variant av Jesusbönen som är mycket vanlig: 
 

Herre Jesus Kristus, Guds Son, 

Förbarma Dig över mig syndare! 
 

Denna böneform, som många förknippar med de Ortodoxa kyrkorna, går tillbaka 

till 600-talet, dvs. långt före uppdelningen mellan Väst och Öst (1054).  

Som inledning i Jesusbönens (jfr Luk 18:13-14) betydelse rekommenderas varmt 

att läsa En rysk pilgrims berättelser, Jesusbönen av P. Wilfrid Stinissen, OCD, 

samt Om åkallandet av Jesu Namn av en munk från den österländska kyrkan. De 

båda sistnämnda skrifterna utges av Karmel. 

Det finns många bra små filmer att se om Jesusbönen på YouTube. Sökord: The 

Jesus Prayer. 

Böneräknaren som hos ortodoxa oftast består av ett yllerep med knutar kallas för 

chotki eller komboskini, men det går utmärkt att be denna böneform även med 

den vanliga rosenkransen eller med de handgjorda Jesusrosenkransar som 

tillverkats i S:ta Elisabeths ryskortodoxa nunnekloster i Belarus som vi säljer i 

S:t Maximilians Bok- och Presentbutik i Jönköping (30, 40, 50 eller 100 kulor). 


