
N Y H E T E R HELIGA TREFALDIGHETS 
DAG

22 maj v. 21, 2016       

Idag 22 maj

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

KARMELS SEKULARORDEN 
träffas kl 12.00 i församlingshemmet.

Caritas Göteborg årsmöte kl 13.00 i Göteborgs-
rummet.

Under veckan som gått har mässoffret
framburits i följande särskilda intentioner:
Söndag 15/5  kl 11.00
För avlidna Enrico och Michele Martini

Måndag 16/5 kl 18.00 
Särskild intention

Tisdag 17/5 kl 18.00 
För alla avlidna

Onsdag 18/5 kl 18.00 
För avlidna Barbara Anna Rohloff

Torsdag 19/5 kl 18.00 
Om ärkeängel Mikaels beskydd och Jungfru Marias 
förbön och d. h. Andes ledning för Linda och hennes 
barn

Förra söndagens kollekt uppgick till 15 107 kr. 
Därav:
Församlingsgruppen 12 874 kr
Polska missionen 1 563 kr
Maronitiska missionen 670 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

ROSENKRANSVALLFÄRDEN 
TILL OSKARSTRÖM
Andlig ledare: Biskop Anders Arborelius OCD 
Temat: ”Maria, Barmhärtighetens Moder”
Lördagen den 28 maj reser vi med buss från 
Kristus Konungens kyrka kl 08.00 och beräknar 
att vara tillbaka igen ca kl 18.00. Pris 180 kr/pers.
Anmälan kan göras på exp. tel 031- 711 92 64, 
i sakristian eller till Kerstin Pernheim tel 45 43 65 
alt. 0707 41 42 89.

Under månaderna juni, juli och augusti firas 
söndagens kvällsmässa på svenska kl 19.00.

Under samma period firas det ingen kvällsmässa på 
svenska lördag kväll (kl 18.00).

PENSIONÄRSGRUPPENS UTFLYKT
Vi träffas tisdagen den 14 juni kl 10.45 vid Lilla 
Bommen. Älvsnabben avgår kl 11.00. 
Lunch serveras på Hotell Villan.
Bindande anmälan senast fredagen den 10 juni 
kl 15.00 till expeditionen tel 031-711 92 64 eller 
till Hildegard tel 031-795 10 22.

MUSIK I KRISTUS KONUNGEN

Torsdagen den 26 maj kl 17:15
Sjungen vesper
Göteborgs gosskör under ledning 
av Inese Johansson

På tisdag och onsdag firas endast mässa kl 18:00 
för att på ett säkert sätt kunna demontera den 
byggnadsställning som ”prytt” vår kyrka sedan 
i höstas. Förvänta er inte att det som nu kommer 
fram är den färdiga, renoverade väggmålningen. 
Vi befinner oss i väntans tider. Vad ni kommer att 
se är det som gick att spara av den gamla vägg-
målningen. Resten av väggen är bestruken av en 
lermassa som ska sitta kvar under den närmsta 
tiden och hjälpa till med att få teglet fritt (eller 
friare) från salt. Väggen behöver torka och när den 
är tillräckligt torr kommer lermassan att tas bort 
och ny puts komma på plats så att konservatorn 
kan återställa den del av målningen som är bortta-
gen samt göra rent allt i koret, inklusive mosaiken. 
Och allt är i dag ganska så smutsigt. 
Så jag får be er alla om ytterligare tålamod under 
denna process. 
Kyrkoherden

KVÄLLSRETRÄTT I KAPELLET MED
MSGR JORGE DE SALAS FRÅN OPUS DEI
För kvinnor onsdagen den 25 maj, 
för män torsdagen den 26 maj kl 18.45 
efter kvällsmässan.
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SÖNDAG 22/5
HELIGA TREFALDIGHETS DAG, högtid  
09.00 Religionsundervisning 
13.00 Caritas årsmöte i Göteborgsrummet
12.00  Karmels sekularorden i församlingshem-
met

Onsdag 25/5
18.45  Kvällsreträtt  för kvinnor i kapellet

Torsdag 26/5
17.15 Sjungen vesper
18.45  Kvällsreträtt för män i kapellet

SÖNDAG 29/5
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID
 

 
 

 
 
 
 
 

GUDSTJÄNSTORDNING 
vecka 21 (söndag 22/5 - söndag 29/5)

Mässa på svenska
Tisdag och onsdag kl 08.00, 11.30 
inställd p.g.a. arbetet med ställningen, 
kl 18.00.
Måndag, torsdag, fredag kl 08.00, 11.30, 18.00 
Lördag kl 08.00, 11.30
Söndag (22/5) 09.30, 11.00, 18.00
Söndag 29/5 OBS! kl 09.00, 11.00, 18.00 

Mässa på engelska   
Söndag kl 19.00

Mässa på latin
Lördag kl 18.00

Mässa på polska
Måndag, onsdag, fredag, lördag kl 19.00
Söndag kl 13.00

Mässa på kaldeiska
Söndag (22/5) kl 14.30

Mässa på arabiska enligt maronitisk rit 
Söndag (29/5) kl 14.30

Mässa på kroatiska
Lördag kl 09.00
Söndag (29/5) kl 16.00

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE
Förutom många häften och böcker om eller av påven Franciskus — inkl. hans uppmärksam-
made ”miljö-encyklika”, Lovad vare du (Laudato Si’) — har vi också många av JPII:s, BXVI:s 
och senaste konciliets texter — i nytryck eller i antikvarisk form. Nu är det 99 år sedan und-
ren i Fatima, något vi har många böcker om, inklusive en biografi över syster Lucia. Glöm 
inte heller den nya biografin över katolske filosofen Jacques Maritain och ”The Father’s tale”, 
en ny djuplodande roman av Michael D. O’Brien, författaren till bl.a. Fader Elia. Vi påmin-
ner också om vårt breda sortiment av ljus- & rökelseartiklar, ikoner, rosenkransar och andra 
devotionalier. 
Sist, men inte minst, vi har GLASS att svalka dig med i vårvärmen!

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.
 

LÄSNINGAR 28 - 29/5
1:a läsningen: 1 Mos 14:18-20
2:a läsningen: 1 Kor 11:23-26

Evangelium: Luk 9:11b-17

TILLFÄLLE TILL BIKT
Fredag, lördag  kl 17.00 - 17.50.

Övriga dagar efter överenskommelse

BÖN FÖR GÖTEBORG & SVERIGE PÅ NATIONALDAGEN
Måndagen den 6 juni samlas kristna runt  om i  Sverige till gemensam bön.
I Göteborg möts vi kl 15.00 på Götaplatsen. 
Kl 19.00 är alla välkomna till en fortsatt bön & lovsångssamling i Johannebergskyrkan,
Walleriusgatan 1.

Varmt välkommen - Du är viktig - Vi gör detta tillsammans!
Arbetsgruppen för bön på Nationaldagen i Göteborg


