
N Y H E T E R
TREDJE SÖNDAGEN

 I ADVENT 

13 december v. 51, 2015       

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

Idag 13 december
LIVETS SÖNDAG 
Livets söndag firas idag, den tredje advent, 
i landets alla katolska kyrkor. Samtliga kollekter 
från Livets söndag går till Livets fond som admi-
nistreras av Respekt. 

KYRKKAFFE serveras efter mässan kl 9.30 & 
kl 11.00 av Församlingsgruppen.

RELIGIONSUNDERVISNING 
terminsavslutning med Luciafika  kl 09.00. Under veckan som gått har mässoffret

framburits i följande särskilda intentioner:
Söndag 6/12
kl 09.30 För avlidne Kurt Johnsson
kl. 11.00 Pro populo

Måndag 7/12 kl 18.00
För avlidne János Hunyadi 

KURS FÖR KONVERTITER
Termin 1 måndagen den 14 december kl 18.45
i Göteborgsrummet. 
Termin 3 onsdagen den 16 december kl 18.45
i Göteborgsrummet.
Kurserna anordnas som studiecirklar i samarbete med 
Studieförbundet Bilda.

Förra söndagens kollekt uppgick till 16 766 kr.
Därav: Församlingsgruppen 13 837 kr, 
Polska missionen 1 750 kr, Maronitiska missionen 
550 kr, Spanska missionen 255 kr, Eritreanska 
missionen 374 kr.
Hjärtligt tack för dessa gåvor.
Stöd församlingens renoveringsfond.
Bankgiro: 500-8578, Plusgiro 430 95-9.

Du kan enkelt skicka pengarna till församlingens 
swish-nummer: 123 047 4981.

TORSDAG DEN 17 DECEMBER 
Mässa firas denna dag kl 11.00 istället för kl 11.30 
tillsammans med S:ta Elisabets folkhögskola. 

KVÄLLSRETRÄTT i kapellet med msgr Jorge 
de Salas från Opus Dei. 
För kvinnor onsdagen den 16 december kl 18.45;
för män torsdagen den 17 december kl 18.45.

FÖRSAMLINGENS BOTANDAKT 
med tillfälle till bikt på olika språk måndagen 
den 21 december kl 17.00. 

BIKT PÅ KROATISKA 
torsdagen den 17 december kl 16.30.

GRUPPEN FÖR STÄNDIG BÖN 
FÖR ÄKTENSKAP OCH FAMILJ 
träffas söndagen 20 december kl 13:00-14:00
i Göteborgsrummet.
Vi välkomnar även andra som är intresserade att 
be (hemma) en timme per månad för äktenskap 
och familj eller bara vill veta vad vår bönegrupp 
gör. Hjärtligt välkomna.

Under senare tid har det hänt att Migrationsverket 
inte har haft tillräckligt med lokaler för att erbjuda 
övernattning för alla asylsökande i Göteborg.
Församlingen planerar därför att upplåta lokaler 
för tillfällig övernattning för flyktingar som annars 
kanske skulle behöva spendera natten utomhus. 
Initialt hade vi tänkt upplåta lokal i församlings-
hemmet med ett antal madrasser på golvet för 
övernattning en natt per vecka.
För att detta skall vara genomförbart så måste 
åtminstone 2 personer från församlingen vara 
närvarande under hela natten och ansvara för si-
tuationen och hjälpa flyktingarna om olika behov 
skulle uppstå.
Vi behöver bilda en grupp av minst 10 frivilliga 
som kan tänka sig att ställa upp med detta och 
någon frivillig som är villig att ta ansvar för denna 
grupp och, dvs ansvara för att allt går rätt till och 
att tillräckligt många frivilliga finns på plats om vi 
skulle behöva ta emot flyktingar för övernattning 
med kort varsel.
Johan Mårtensson/församlingens flyktingsamordnare
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SÖNDAG 13 /12
TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT
Kollekt för Livets fond
09.00 Religionsundervisning - 
 terminavslutning 
Måndag 14/12
18.45 Troskurs i katolsk tro, termin 1 
 i Göteborgsrummet 
Tisdag 15/12
17.00  Barnkören i övre salen
18.45 Församlingskören i JPII
Onsdag 16/12
18.45 Troskurs, termin 3 i Göteborgsrummet
18.45 Reträtt för kvinnor i lilla kapellet
Torsdag 17/12
18.45 Reträtt för män i lilla kapellet
Fredag 18/12
17.00 Konfirmanderna träffas
 i don Boscolokalen
18.30 Kefas i don Boscolokalen
SÖNDAG 20 /12
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT
 
 
 

 

 

GUDSTJÄNSTORDNING 
vecka 51 (söndag 13 /12 - söndag 20/12)
Mässa på svenska
Mån, tis, ons, fre 11.30, 18.00 
Tors 11.00, 18.00
(OBS! ingen morgonmässa på vardagar)
Lördag 08.00, 11.30, 18.00
Söndag kl 09.30, 11.00, 18.00
Mässa på engelska   
Söndag kl 19.00
Mässa på polska
Fredag, lördag kl 19.00
Söndag kl 13.00
Mässa på kaldeiska
Söndag 13/12 kl 14.30
Mässa på kroatiska
Lördag kl 09.00
Söndag 13/12 kl 16.00 
Mässa på spanska  
Lördag 19/12 kl 16.30
Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
Söndag 20/12 kl 14.30
Mässa på  slovenska
Söndag 20/12 kl 16.00

 OBS! TIDEN!!! OBS! TIDEN!!! 
 NYÅRSAFTON kvällmässa kl. 16:00  

TILLFÄLLE TILL BIKT
Fredag, lördag  kl 17.00 - 17.50.

Övriga dagar efter överenskommelse

LÄSNINGAR 19-20 december (IV)
1:a läsningen: Mika 5:1-4a
2:a läsningen: Heb 10:5-10

Evangelium: Luk 1:3-45

KATOLSKA BUTIKEN LILLA THÉRÈSE
Nya rosenkransar, medaljonger, rökelsekar, ikoner mm har nu inkommit.

Handla era julkrubbor med tillbehör och era julklappar hos oss!
Vi har även  julkort med kristna motiv, katolsk kalender, den populära 
16-månaders planeringskalendern, väggkalender, Ordo och mycket mer.

Välkommen in till vårt utbud av kristna böcker & katolska prylar!
Öppettider fram till Jul:

tis, ons, tor, fre: 12-18; lör: 10-14; sön: 10.30-16. 
Nätbutiken LillaTherese.se har öppet dygnet runt.

REPARATIONSARBETE I KORET 
P.g.a. ställningar, störande  ljud etc. kan inga be-
gravningar, studiebesök el.dyl. hållas i kyrkan 
under tiden.
Mässa kl 08.00 på vardagar är inställd. Renovering-
en beräknas vara klar först på det nya året. 
Jag vill be alla kyrkobesökare om tålamod, förstå-
else och överseende.
kyrkoherde Fader Tobias Unnerstål 

ACADEMICUM CATHOLICUM anordnar en 
stilla dag på Johannesgården den 19/12.
Tema: Barmhärtighetens år. Dagen börjar 
kl 10.00 i kapellet med en betraktelse, lunch 
kl 12.30 därefter eftermiddagsbetraktelse. 
Dagen slutar med vesper kl 17.30 och kvällste. 
Kostnad 100 kr. Ledare är dk Daniel Pauchard 
och Sr Antonia. Anmälan senast torsdag till 
Madeleine Zöller via SMS 070 725 64 47


