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

19 juni v. 25, 2016       

Elisabeth Hesselbladstatyn välsignas
i högmässan kl 11.00. 

KYRKKAFFE serveras efter mässan kl 9.30 & 
kl 11.00 av Libanesiska kvinnogruppen.

Under veckan som gått har mässoffret
framburits i följande särskilda intentioner:
Söndag 12/6 kl 11.00
Pro populo

Måndag 13/6 kl 18.00
I givarens intention

Tisdag 14/6 kl 18.00 
För avlidna Erich Heinz Dorn och Juan Paynado

Onsdag 15/6 kl 18.00 
Om Guds välsignelse för Joakim

Torsdag 16/6 kl 18.00
För Miras hälsa 

Förra söndagens kollekt uppgick till 13 907 kr. 
Därav:
Församlingsgruppen 6 674 kr
Polska missionen 1 600 kr
Kroatiska missionen 941 kr
Kaldeiska missionen 703 kr
Spanska missionen 223 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).

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.

Den påvliga liturgichefen kardninal Sarah har en 
synnerligen intressant artikel om liturgin och vik-
ten av att Gud ska vara i dess centrum. Läs gärna:
signum.se/vatikanens-liturgichef-om-att-aterstal-
la-gud-i-centrum-for-liturgin/

VÅR FRU AV BERGET KARMEL
Karmelitordens stora högtid firas lördagen 
den 16 juli. 
Högtidlig mässa i karmelitnunnornas kapell, 
Glumslöv kl 14.30. 
Efter mässan bjuder systrarna på kyrkkaffe.

KATOLSKT  BOENDE FÖR ÄLDRE
Botrygg erbjuder nu 16 st lägenheter, 1 och 2 rum 
och kök, på Johannesgården i samma fastighet som 
Katolska Kyrkan.

Inflyttning är ca 1 februari 2017 och ni kan göra en 
intresseanmälan via Botryggs hemsida 
(  http://www.botrygg.se/uthyrning/hyreslagen-
heter/ )
Projektet står under Göteborg, Johannesgården, 
Västra Frölunda.

I huset finns en vårdcentral, förskola, Kyrka och 
klausur. Det är ett riktat boende för äldre pensione-
rade, registrerade katoliker.

Kristus Konungens församling eller Johannesgår-
dens församling har inget med uthyrningen att 
göra utan anmälan görs till Botrygg.

PASTORSEXPEDITIONEN 
är stängd 21- 23 juni p.g.a. semester.

EXTRA MÄSSOR PÅ LATIN
Under juni månad firas kvällsmässan på torsda-
gar kl. 18:00 som en stilla mässa på latin i den 
romerska ritens extra-ordinarie form.
Torsdag 23 juni - 
Vigilia - In Nativitate S. Ioannis Baptistae
Torsdag 30 juni -  
Commemoratione S. Pauli Ap.
Commemoratio S.Petri Ap.
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GUDSTJÄNSTORDNING 

vecka 25 (söndag 19/6 - söndag 26/6)

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

Mässa på latin (1962)
Torsdag kl 18.00

Mässa på polska
Onsdag, torsdag, lördag kl 19.00
Söndag kl 13.00

Mässa på kaldeiska
Söndag (26/6) kl 14.30

Mässa på kroatiska
Lördag kl 09.00
Söndag 26/6 kl 16.00

 

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE

Glad sommar, veckobladsläsare! Vi fyller på i hyllorna hela tiden, även under sommaren, 
och vår ambition är att hålla öppet ungefär som vanligt. Eventuella avvikelser kommer att 
anslås på butikens ytterdörr. Beställningar kan dock ibland ta längre tid att få hem, p.g.a.
såväl våra som leverantörernas semestrar, så var ute i god tid! 

Vi får regelbundet in nyheter och påfyllningar av såväl barnartiklar, böcker, kristna dvd- & 
cd-skivor, bilder & kort, ikoner, statyetter, kors & krucifix, ljus- & rökelseartiklar, hals- & 
armband, medaljonger, rosenkransar och andra devotionalier.

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

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 25 -26 juni (I)

1:a läsningen: 1 Kung 19:16b, 19-21

2:a läsningen: Gal 5:1, 13-18

Evangelium: Luk 9:51-62

TILLFÄLLE TILL BIKT
Fredag  kl 17.00 - 17.50.

Övriga dagar efter överenskommelse


