
Under veckan som gått har mässoffret
framburits i följande särskilda intentioner:

Fre 11/11  kl 18.00 För Maria Sigrid av Jesus

Lör 12/11  kl 18.00  För avlidna Ingeborg & 
      Arthur Nilsson

Sön 13/11  kl 09.30 För avlidna i familjen Terlevic
  kl 11.00 Pro populo
   kl 18.00 Givarens intention

Ons 16/11  kl 18.00  För avlidna Maria J. & Jakob

Tors 17/11 kl 18.00 För alla avlidna

Fre 18/11 kl 18.00 För Ednas intention

N Y H E T E R            KRISTUS KONUNGENS DAG,

högtid

20 november v. 47, 2016       

Förra söndagens kollekt uppgick till 18 911 kr.
Därav:
Församlingsgruppen 14 667 kr
Polska missionen 1 650 kr
Kroatiska missionen 1 750 kr
Kaldeiska missionen 691 kr
Spanska missionen 153 kr

Hjärtligt tack för dessa gåvor.
Du kan enkelt skicka pengarna till församlingens 
swish-nummer: 123 047 4981 eller
betala med kort direkt på församlingens hemsida:
www.kristuskonungen.se
 

S:ta Elisabets folkhögskola inbjuder till 
ETIKFORUM
onsdagen den 23 november kl 13.00 i Övre salen

”Bostadssituationen för människor med normal 
eller svag  inkomst och vilket ansvar 
fastighetsägare kan ta. 
Byggprojektet är -En fyr i ett mörker-”
Botryggs vd. Joachim Arcari. 

KRISTUS KONUNGENS SÖNDAG -
PATRONATSFEST FÖR VÅR FÖRSAMLING

Välkommen till Julmarknaden!

TACK TILL ER ALLA 
SOM HAR BIDRAGIT TILL, 

OCH NU ARBETAR FÖR JULMARKNADEN!

Kom och fynda på loppis, pröva lyckan
 på lotterier, ät på gästis och köp julklapparna

 i god tid!

Ha en fin dag på marknaden!

SJUKBESÖK
Syster Antonia gör gärna sjukbesök. 
Känner du någon som är ensam eller långvarigt 
sjuk och som önskar få besök, kontakta då expe-
ditionen på tel 031 711 92 64.

VOLONTÄRER till Katolska butiken!
Kan du tänka dig att stödja bokhandeln (och där-
med också församlingen!) med praktiskt arbete en 
lördag eller söndag per månad? Har du datorvana, 
är intresserad av kristna böcker & katolska prylar?
Stämmer detta på dig så ring 073-4455114 eller 
mejla till info@LillaTherese.se.

KVÄLLSRETRÄTT I KAPELLET MED
MSGR JORGE DE SALAS FRÅN OPUS DEI
För kvinnor onsdagen den 23 november, 
för män torsdagen den 24 november kl 18.45 
efter kvällsmässan.

GRATTIS KÄRE FADER HÅKAN
Idag, 20 november, 

är det Fader Håkans födelsedag.
Vi vill såklart gratulera vår fine kaplan

å det varmaste!

RELIGIONSUNDERVISNING 
förskolegrupp t.o.m. grupp 7
söndagen den 27 november kl 09.00.

KYRKOHERDEN SKRIVER NYHETSBREV
Vill du få ett nyhetsbrev från kyrkoherden
i din inbox? 
Anmäl dig på www.kristuskonungen.se



 

Parkgatan 14    411 38 Göteborg   Tel. 031 - 711 92 64    Bankgiro 500-8578   
ÖPPET: Mån-fre 09-15     e-mail:  exp@kristuskonungen.se       www.kristuskonungen.se

SÖNDAG 20/11
KRISTUS KONUNGENS DAG, högtid
10.00 Julmarknad

Onsdag 23/11
13.00 Etikforum i Övre salen
18.45 Reträtt för kvinnor i kapellet 

Torsdag 24/11
18.45 Reträtt för män i kapellet

  

SÖNDAG 27/11
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
09.00 Religionsundervisning 
 i församlingshemmet 
 
 

 
    

 
 
 
 
 

GUDSTJÄNSTORDNING 
vecka 47 (söndag 20/11 - söndag 27/11)

Mässa på svenska
Måndag - fredag kl 08.00, 11.30, 18.00
Lördag kl 08.00, 11,30
Söndag  kl 09.30, 11.00, 18.00

Mässa på latin (1962)
Lördag kl 18.00

Mässa på engelska 
Söndag kl 19.00

Mässa på polska
Lördag kl 19:00
Söndag kl 13:00

Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
Söndag (20/11) kl 14.30

Mässa på slovenska
Söndag (20/11) kl 16.00

Mässa på spanska
Lördag kl 16.30

Mässa på kaldeiska
Söndag (27/11) kl 14.30

Mässa på kroatiska
Lördag kl. 09:00
Söndag (27/11) kl. 16:00

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE

Julmarknad till nu i helgen! - Dags att köpa Adventsljus — vi har både veckoljus, kalender-
ljus och sådana i de rätta liturgiska färgerna. Köp Adventskalendrar nu, medan det finns 
många olika modeller i lager. Katolsk kalender och Ordo för 2017 har nyligen inkommit, och 
vi har fortfarande kvar några av våra vackra katolska väggkalendrar och 16-månaders pla-
neringskalendern. Nästan varje dag fylls det på med julrelaterade artiklar i butiken. Ett an-
nat tecken på att Julen närmar sig är att vi från och med nu även har öppet på tisdagar, med 
samma öppettider som övriga vardagar, hela vägen fram till Jul! Borden dignar av jul- och 
adventssaker redan, så skynda att fynda!

Nu säljer butiken även paraplyer till dig som överraskas av göteborgsvädret efter Mässan. 

OBS! Du det väl att du kan köpa en kopp KAFFE hos oss?!
Välkommen in till vårt utbud av kristna böcker & katolska prylar!

Öppettider fram till Jul:

Tisdag-fredag: kl 12-18; lördag 10-14; söndag 10:30-16.

Nätbutiken LillaTherese.se har öppet dygnet runt.

Telefon: 031-13 27 23, E-post: info@LillaTherese.se

LÄSNINGAR 26 - 27 nov (I)
1:a läsningen: Jes 2:1-5

2:a läsningen: Rom 13:11-14a
Evangelium: Matt 24:37-44

TILLFÄLLE TILL BIKT
Fredag & lördag  kl 17.00 - 17.50.

Övriga dagar efter överenskommelse 
med prästen


