
N Y H E T E R
PALMSÖNDAGEN -

PASSIONSSÖNDAGEN 

20 mars v. 12, 2016       

Idag 20 mars
Stiftets fasteoffer.
 

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

RELIGIONSUNDERVISNING
förskolegrupp t.o.m. grupp 7 kl 09.00.

KARMELS SEKULARORDEN träffas kl 12.00 i 
Församlingshemmet.

Under veckan som gått har mässoffret
framburits i följande särskilda intentioner:
Söndag 13/3 
kl 09.30  Tacksamhet till d. h. Antonius
kl 18.00 I givarens intention

Måndag 14/3 kl 18.00 
För avlidne Anders Spånberg

Onsdag 16/3 kl 18.00 
För alla avlidna

Torsdag 17/3 kl 18.00
För Jozo och Matija

Fredag 18/3 kl 18.00
För Christina Poropat på födelsedagen 

Förra söndagens kollekt  uppgick till 21 728 kr.
Missionernas nedan redovisade kollekter utgör 
50 % av deras insamlade medel.
Missionerna behåller häften av sin kollekt och 
överlämnar andra halvan till  församlingen. 
Församlingsgruppen 16 977 kr,
Polska missionen 2 200 kr,
Kroatiska missionen 1 797 kr
Kaldeiska missionen 754 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

KURS FÖR KONVERTITER
Termin 2 måndagen den 21 mars kl 18.45
i Göteborgsrummet.
Termin 4 onsdagen den 23 mars kl 18.45 
i Göteborgsrummet.
Kursena anordnas som studiecirklar i samarbete med 
Studieförbundet Bilda.

VÄRLDSUNGDOMSDAG I KRAKOW 2016
Nu kan de födda mellan 1980 och 2000 
anmäla sig till Vuden 2016. 
Se affischerna i Vapenhuset och församlingshem-
met för mer information.

Lysning till äktenskap avkunnas mellan 
Flavia Tizzano och Riccardo Arpaia. 
Må Herren bevara dem i trohet och kärlek till varandra 
så att deras äktenskap blir ett verksamt tecken på Kristi 
förbund med din brud, Kyrkan.

STIFTSVALLFÄRD TILL ROM
OCH HELGONFÖRKLARINGEN AV 

ELISABETH HESSELBLAD
Påve Franciskus har godkänt helgonförklaring-
en av saliga Elisabeth Hesselblad och tillkän-
nagivit att den officiella ceremonin kommer att 
äga rum söndag 5 juni i Rom.
Stockholms katolska stift planerar en stiftsvall-
färd till helgonförklaringen med resa ner till 
Rom torsdag 2 juni och hemresa till Sverige 
tisdag 7 juni. 
För att kunna planera flyg och hotell och få 
fram priset för resan behöver man nu snarast få 
veta hur många som är intresserade av att följa 
med på resan. Anmälan är inte bindande.

Hämta gärna ett informationsblad i vapenhuset. 
Meddelandet ska skickas till e-postadress:
kontakt@katolskakyrkan.se

BOTANDAKT med tillfälle till bikt på olika 
språk måndagen den 21 mars kl 17.00.
OBS! Ingen mässa kl 18.00.

OBS! NÄSTA SÖNDAG 27 MARS -
ÖVERGÅNG TILL SOMMARTID!
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SÖNDAG 20/3
PALMSÖNDAGEN - 
PASSIONSSÖNDAGEN
Stiftets fasteoffer
09.00 Religionsundervisning
  i församlingshemmet
12.00 Karmels sekularorden
  i församlingshemmet

Måndag 21/3
17.00 Botandakt
18.45 Troskurs, termin 2 i Göteborgsrummet

Onsdag 23/3
18.45 Troskurs, termin 4 i Göteborgsrummet

SÖNDAG 27/3
PÅSKDAGEN -
KRISTI UPPSTÅNDELSE
 
 

 
 
 
 
 

GUDSTJÄNSTORDNING 
vecka 12 (söndag 20/3 - måndag 28/3)
Mässa på svenska
Måndag - onsdag 08.00, 11.30, 18.00 
Torsdag kl 18.00 Mässa till åminnelse av
Herrens Nattvard
Fredag kl 15.00 Korsets liturgi
Lördag kl 21.00 Påskvaka, samling på gården
Söndag kl 09.30, 11.00, 18.00
Måndag 28 mars kl 18.00

Högtidlig mässa på latin (1962)
Missa Cantata
Måndag 28/3 kl 11.00

Mässa på engelska   
Söndag kl 19.00

På polska
Fredag kl 19.00
Söndag & måndag kl 13.00

Mässa på slovenska
Måndag 28/3 kl 16.00

Mässa på arabiska enligt maronitisk rit 
Söndag kl 14.30

Mässa på kroatiska
Söndag kl 16.00

 

 

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE
Nu, veckan innan påsk, har vi öppet lite annorlunda än vanligt (se nedan). Hempåskljus både 
med och utan årtal finns nu inne, liksom en stor påfyllning av rosenkransar och medaljonger, 
nyckelringar, cykelringklockor mm med helgonbilder. Glöm inte våra mycket fina handmålade 
äkta ikoner från Egypten och Balkan. I glasmontern kan du beskåda några av artiklarna vi fått 
in från en träsnidare från Betlehem — och i ”glassmontern” (frysboxen) har vi svalkande artik-
lar om vädret skulle passa. Missa inte heller boken ”Elijah in Jerusalem”, fortsättningen på den 
mycket spännande och kyrkopolitiskt aktuella ”Fader Elia”.
Välkommen in och se vårt utbud av kristna böcker & katolska prylar!

Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag: kl 12-18; söndag 10:30-16, därefter onsdag 30 mars.

Nätbutiken LillaTherese.se har öppet dygnet runt, som vanligt. 
 

ÄKTENSKAPSSKOLA
Johannesgården anordnar sammankomster under våren för par som vill gifta sig.
7, 14, 21, 28 april kl 18.30.
Anmälan görs till diakon Daniel tel 031-709 64 80.


