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3 september v. 36, 2017       

Idag 3 september

KYRKKAFFE serveras efter mässan kl 9.30 och
kl 11.00 av Vokalensemblen.

ÄKTENSKAPSSKOLAN HÖSTEN 2017
äger rum på Johannesgården, Trollbärsvägen 16 
kl 18.30 den 28/9, 5/10, 10/10 och 19/10. 
För par som vill ingå äktenskapets sakrament. 
För mer info och anmälan kontakta
diakon Daniel 0708962735 eller 
info@johannesgarden.net

UPPSTART AV RELIGIONSUNDERVISNING 
förskolegrupp t.o.m. grupp 7
börjar med familjemässa kl 9.30 söndagen den 
10 september. 
Därefter kl 09.00 följande dagar:
24 sept, 8 okt, 22 okt, 5 nov, 19 nov, 3 dec, 17 dec.

S:ta Elisabets folkhögskola inbjuder till
KVÄLLSFORUM
torsdagen den 7 september kl. 19:00–20.30

”Violinkonsert i Kristus konungens kyrka”,
Konsertmästare och Violinist Malin Broman
Dirigent och pianist Simon Crawford-Philips.
Därefter buffé i Astridsalen.

KURS FÖR KONVERTITER
Termin 1
11 september börjar en ny kurs för den som öns-
kar lära känna mer om Katolslka kyrkans lära och 
Liv för att eventuellt begära att bli upptagen
i Katolska kyrkans fulla gemenskap. 
Obs! Denna kurs är endast för icke-katoliker. 
Varannan måndag kl 18.45-21.00 i Göteborgs-
rummet.
Termin 3
börjar den 6 september kl 18.45 i Göteborgs-
rummet.
Kurserna anordnas som studiecirklar i samarbete med 
Bilda.

UTFLYKT MED PENSIONÄRSGRUPPEN
tisdagen den 12 september till S:t Sigfrids 
katolska kyrka i Borås, Glasets Hus i Limmared 
samt Hedareds stavkyrka.
Kl 09.00 avfärd från Kristus Konungens kyrka.
Vi räknar med att vara tillbaka c:a kl 17.00. 
Bindande anmälan senast torsdagen den 7 sep-
tember till exp te 031 711 92 64 eller till Hildegard 
tel 031-7951022. Pris 350 kr per person inkl resa, 
lokalguide, kaffe och lunch. 
Betalas kontant vid avfärden. 
Hjärtligt välkomna! SCHARTAUKONFERENS

En ekumenisk dag om trons traditioner
Lördagen den 9 september 09:00 -16:00. Avgift: 100:-
Om de västkustska schartauanerna. Men också om 
de västkustska katolikerna. Kan man i trons 
traditioner, i fromhetsliv och hörsamhet för kallel-
sen spåra gemensamma drag? 
Anmälan: maila expeditionen 
exp@kristuskonungen.se
Mer information: se affisch på anslagstavlorna.

Varmt tack för alla gratulationer, vänliga ord och 
välsignelser som så många har framfört i sam-
band med min 25 årsdag som präst i veckan. 
Den har jag firat i all enkelhet på annan ort. 
Det portabla altare som församlingen beställt som 
gåva och som väntade på mig var en fullständig 
och överväldigande mycket välkommen 
överraskning. 
Ser nu fram emot att fortsätta tjäna Herrens kyrka 
med förnyad iver och överlåtelse.
Kyrkoherde Tobias 

SUMMORUM PONTIFICUM FYLLER 10 ÅR
Torsdagen den 14 september 
18:00 mässa - Det Heliga Korsets Upphöjelse, 
fest (latin, 1962)
därefter föredrag av Fader Ingvar Fogelqvist, 
i Astridsalen.
Behövs den gamla Mässan?
Några synpunkter tio år efter Summorum 
Pontificum
Varmt välkomna!
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SÖNDAG 3/9
TJUGOANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Onsdag 6/9
18.45 Troskurs, termin 3 i Göteborgsrummet

Torsdag 7/9
19.00 Kvällsforum

Lördag 9/9
09.00 Schartaukonferens i Övre salen

SÖNDAG 10/9
TJUGOTREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”
09.30  Familjemässa, därefter
 religionsundervisning

 
 
 

 
  

 
 

TILLFÄLLE TILL BIKT 

Fredag 8 sept kl 17.00 & 
Lördag 9 september 17.00  

Övriga dagar efter överenskommelse med 
prästen

SÄLJARE / VOLONTÄRER till Katolska butiken!
Är du datorvan, är du serviceinriktad och gillar att stå i affär? Är du intresserad av kristna böcker och 
katolska prylar? Kan du tänka dig att arbeta i katolska butiken (och därmed stödja församlingen!) några tim-
mar per vecka, eller kanske en lördag per månad? 
Stämmer detta på dig så ring 073-4455114, eller mejla till info@LillaTherese.se, eller kom in i butiken och 
anmäl ditt intresse. 

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE
Ny upplaga av guideboken Alla tiders Rom, och ny bok om Edith Stein. Påfyllning av vår kanske 
allra vackraste bok: Treasure and Tradition — The Ultimate Guide to the Latin Mass, en riktig 
skatt för alla som älskar den traditionella Mässan. Bara enstaka ex kvar av kardinal Sarahs bok  
God or Nothing, som kyrkoherden rekommenderat. Vi påminner också om våra bönepallar samt 
DOCAT om Kyrkans sociallära, och syster Lucias 4 st självbiografiska Fatima-böcker (på engelska).

Vi har även KAFFE (Dolce Gusto) i några olika smaker – och paraplyer när du överraskas av  
göteborgsvädret efter Mässan. 

Nu skall höstens större beställningar göras. Passa på och framför dina önskemål till oss nu, INNAN 
våra beställningar gått iväg, så kan vi snabbare hjälpa dig!

Välkommen in till vårt utbud av kristna böcker & katolska prylar!

ÖPPETTIDER:
Onsdag-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
Följ oss också på Facebook: www.facebook.com/katolsk.butik.

LÄSNINGAR 9 - 10 sept    Ord. form
1:a läsningen:Hes 33:7-9

2:a läsningen: Rom 13:8-10
Evangelium: Matt 18:15-20

GUDSTJÄNSTORDNING 
v 36 (söndag 3 sept - söndag 10 sept)

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 polska
Lördag kl 19.00
Söndag kl 13.00

Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
Söndag (3 sep) kl 14.30

Mässa på ungerska
Söndag (3 sep) kl 16.00

Mässa på spanska
Lördag kl 16.30

Mässa på kaldeiska
Söndag (10 sept) kl 14.30

Mässa på kroatiska
Lördag kl 09.00
Söndag (10 sept) kl 16.00

SAKRAMENTAL TILLBEDJAN 
Fredag kl 16.30


