
Under veckan som gått har mässoffret
framburits i följande särskilda intentioner:

Lör 7/1 kl 18.00 

Sön 8/1 kl 09.30 Om Guds välsignelse
  kl 11.00 Pro populo 
 
Tis 10/1  kl 18.00 För Irina och hennes familj

Ons 11/1 kl 18.00 Tacksägelse

Fre 13/1  kl 18.00 Givarens intention

N Y H E T E R
ANDRA SÖNDAGEN

”UNDER ÅRET”

15 januari v. 3, 2017       

Förra söndagens kollekt uppgick till 24 608 kr.
Därav:
Församlingsgruppen 20 572 kr
Polska missionen 1 150 kr
Kroatiska missionen 1 529 kr
Maronitiska missionen 810 kr
Spanska missionen 116 kr
Kaldeiska missionen 431 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

S:ta Elisabets folkhögskola inbjuder till 
ETIKFORUM
onsdagen den 18 januari kl.13.00
i Övre salen.
Den som räddar en människa räddar
hela världen
Biskop Anders Arborelius OCD

Idag 15 januari
KYRKKAFFE serveras efter mässan
kl 9.30 & kl 11.00 av Vokalensemblen.

RELIGIONSUNDERVISNING 
förskolegrupp t.o.m. grupp 7 kl 09.00. 
Alla föräldrar är välkomna till JP II (musiksalen) 
efter mässan kl 10.45. 
Vi pratar om vår tro med Kyrkans Torsbekännelse 
som grund. För mer information får ni gärna 
ansluta er till ”Kristus konungens föräldragrupp” 
på Facebook.

KARMELS SEKULARORDEN 
träffas kl 12.30 i församlingshemmet.

Bibeltidslinjen — också kallad Det Stora 
Frälsningsäventyret – börjar denna termin!

Välkommen till informationsmöte om Bibelstu-
diet som går igenom Frälsningshistorien som 
historia genom att läsa 14 av Bibelns 73 böcker.

Oavsett ålder eller nationalitet träffas vi idag
söndagen den 15 januari ca 12:45 i Övre Salen.

Studiet sker dels hemma, dels i smågrupper och 
varvas med undervisning.
OBS! Själva kursen börjar samma vecka och går 
av stapeln varje vecka hela våren med få undan-
tag! Kunskaper i engelska är nödvändiga och 
man behöver en Bibel med alla 73 böcker, samt 
tillgång till Katolska Kyrkans Katekes.

f Tobias
Kyrkoherde

NY KÖR!
För dig ...
- som inte hinner öva hemma mellan övningarna
- som inte hinner med körövning varje vecka
- som inte än sjunger i någon kör
- som redan sjunger i kör och vill sjunga ännu mer!

Vi övar sex torsdagskvällar 19:00-20:30 under våren 
(första gången 9/2)  och sjunger i tre mässor 
(S:t Josef 20/3, Påskdagen 15/4 
och Pingstdagen 4/6)

Till vokalensemblen söker vi 2 tenorer
och 2 basar!
(Övning onsdagar 18:45-21:15)

Kyrkokören välkomnar nya sångare 
till alla stämmor!
(Övning tisdagar 18:40-20:30)

Kontakta Samuel Eriksson för anmälan och mer 
information. 
samuel.eriksson@kristuskonungen.se, 0707-351 321
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SÖNDAG 15/1
ANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”
09.00 Religionsundervisning 
12.30 Karmels sekularorden
  i församlingshemmet
12.45 Bibeltidslinjen i Övre salen

Onsdag 18/1
13.00 Etikforum i Övre salen  

SÖNDAG 22/1
TREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”
12.45 Bibeltidslinjen i Övre salen

 

 

    

 
 
 
 

GUDSTJÄNSTORDNING 
vecka 3 (söndag 15/1 - söndag 22/1)

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 latin (1962)
Lördag kl 18.00

Mässa på engelska 
Söndag kl 19.00

Mässa på polska
Lördag kl 19.00
Söndag kl 13.00

Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
Söndag (15/1) kl 14.30

Mässa på slovenska
Söndag (15/1) kl 16.00

Mässa på spanska
Lördag kl 16.30

Mässa på kaldeiska
Söndag (22/1) kl 14.30

Mässa på kroatiska
Lördag kl 09.00
Söndag (22/1) kl. 16.00

LÄSNINGAR 21 - 22 jan (III)
1:a läsningen: Jes 9:1b-4

2:a läsningen: 1 Kor 1:10-13, 17
Evangelium: Matt 4:12-23

TILLFÄLLE TILL BIKT v 3
 Fredag 20/1 kl 17.00 
 I biktstolen: fader Håkan

 Lördag 21/1 kl 17.00
 I biktstolen: kh Tobias

 Övriga dagar efter 
 överenskommelse med prästen.

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE
Vi påminner om nyutgivna svenska översättningen av Hl. Faustina Kowalskas dagbok och om 
våra stiliga vita 3-armade handstöpta grenljus (30 cm). Katolsk kalender samt  Ordo för det nya 
året finns fortfarande kvar — köp ditt exemplar innan de tar slut.

OBS! Du vet väl att du kan köpa en kopp gott KAFFE (Nespresso) hos oss för bara 10 kr?!

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

Öppettider:
Onsdag t.o.m. fredag: kl 12-18; Lördag kl 10-14, och söndag kl 10:30-16
Nätbutiken LillaTherese.se har öppet dygnet runt, året om.
Telefon: 031-13 27 23, E-post: info@LillaTherese.se
Följ oss också på Facebook: www.facebook.com/katolsk.butik

Sommarläger för funktionshindrade ungdomar 
Mellan den 22 och 29 juli ordnar Malteserorden sitt årliga internationella sommarläger för funk-
tionshindrade ungdomar i Salzburg i Österrike. Sommarlägret ger ungdomarna möjlighet att träffa 
jämngamla, att ha en rolig och avkopplande vecka, kulturellt utbyte samt hjälper ungdomarna att 
övervinna personliga hinder.

Kostnaden per person är 3000 kr + resa. Det går bra att ta sin assistent med på resan.

Kontakta Erik Cimini på
 <summercamp@malteserorden.se> för mer information och intresseanmälan, senast 1 februari, 
läs mer på <http://www.maltacamp2017.at/en/>


