
N Y H E T E R ELFTE SÖNDAGEN
”UNDER ÅRET”

12 juni v. 24, 2016       

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

ACADEMICUM CATHOLICUM
Extra årsstämma 
 kl 12.30 i Göteborgsrummet

Under veckan som gått har mässoffret
framburits i följande särskilda intentioner:
Söndag 5/6
kl 09.30 Tacksägelse
kl 11.00 Tacksägelse för M Elisabeth Hesselblad
kl 18.00 Tacksägelse

Måndag 6/6 kl 11.00
Tacksägelse för M Elisabeth Hesselblad 

Onsdag 8/6 kl 18.00 
För Kristoffer och Bahar och deras barn

Torsdag 9/6 kl 18.00 
För avlidna Temoteo och Librada Sancha

Fredag 10/6 kl 18.00
Stiftad mässa för Maria & Ferdinando Franceschi

Förra söndagens kollekt uppgick till 11 885 kr. 
Därav:
Församlingsgruppen 9 868 kr
Polska missionen 1 285 kr
Maronitiska missionen 732 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

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.

S:T JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE, högtid
firas fredagen den 24 juni med högmässa kl 11.00

S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR, 
högtid firas onsdag 29 juni med högmässa kl 18.00.

BIRGITTINOBLATERNA har sin månadssam-
mankomst måndagen den 13 juni i kyrkan efter 
kvällsmässan.

För er som missade mässan med kanoniseringen 
av M Elisabeth Hesselblad i söndags eller som vill 
se hela mässan kan lämpligen se på detta youtube 
klipp från Vatikanen:

https://youtu.be/mZTpu-RQxfo

Lyssna gärna också på en fin intervju med semina-
risten Joseph Rizk om hans kallelse till präst: 

http://sv.radiovaticana.va/news/2016/06/08/joseph_
läser_till_präst_jag_hade_tänkt_bli_indian_och_
gifta_mig_med_pocahontas/1235617

och en intervju med Kristus Konungens ministran-
ter som ministrerade på helgonförklaringen:

http://sv.radiovaticana.va/news/2016/06/06/svens-
ka_ministranter_under_helgonförklaringsmäs-
san/1235077

Välsignelse av M Elisabeth Hesselbladstatyn 
kommer att äga rum 

söndagen den 19 juni i högmässan kl 11.00.
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SÖNDAG 12/6
ELFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”
12.30 AC Extra årsstämma i Göteborgsrummet

Måndag 13/6
18.45 Birgittinoblaterna i kyrkan

SÖNDAG 19/6
TOLFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”
12.30 AC Extra årsstämma i Göteborgsrummet

 

 
 

 
 
 
 
 

GUDSTJÄNSTORDNING 
vecka 24 (söndag 12/6 - söndag 19/6)

Mässa på svenska
Måndag - fredag kl 08.00, 11.30, 18.00
Lördag kl 08.00, 11.30
Söndag  kl 09.30, 11.00, 19.00

Mässa på polska
Onsdag, lördag kl 19.00
Söndag kl 13.00

Mässa på kaldeiska
Söndag (12/6) kl 14.30

Mässa på kroatiska
Måndag 13/6 kl 10.00
Lördag kl 09.00
Söndag 12/6 kl 16.00

Mässa på spanska
Lördag (18/6) kl 16.30

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE

I ”En sång för Nagasaki” kan du läsa om de hemliga katolikerna under de över 260 år då 
kristendomen var totalförbjuden i Japan. Nu finns dessutom en nyöversättning av Shusaku 
Endos berömda roman ”Tystnaden”, om förföljelsen av de kristna i Japan på 1600-talet — och 
lagom till jul kommer Martin Scorseses filmatisering av denna bok på bio.

För att skapa mer lagerplats har vi tok-REA på vår Katolska T-shirt — nu endast 50 kr/st !!! 
Passa på, för billigare än så här blir det inte. För detta får du en tröja av hög kvalitet — och en 
faktaspäckad ryggtavla som kan bli inledningen till många goda och givande samtal med din 
omgivning.

Vi påminner också om våra olika böcker om heliga M Elisabeth Hesselblad och om nytrycket 
av Latinskt-svenskt missale för sön- och helgdagar, med de olika bönerna och läsningarna 
även på svenska för den traditionella Mässan.

Sist, men inte minst: vi har GLASS att svalka dig med i värmen!

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 18-19 (IV)
1:a läsningen: Sak 12:10-11, 13:1

2:a läsningen: Gal 3:26-29
Evangelium: Luk 9:18-24

TILLFÄLLE TILL BIKT
Fredag  kl 17.00 - 17.50.

Övriga dagar efter överenskommelse


