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

14 augusti v. 33, 2016       

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

BISKOP ANDERS FÖRRÄTTAR 
PASTORALVISITATION 26 - 29 augusti. 
 

UPPSTART AV RELIGIONSUNDERVISNING 
förskolegrupp tom grupp 7
börjar söndagen den 11 september kl 09.30. 
Därefter kl 09.00 följande dagar:
18 sept, 2, 16, 30 okt, 13, 27 nov, 11 dec.

BILDER FRÅN FÖRSTA KOMMUNIONEN
Har du fortfarande inte hämtat din bild-cd med 
bilder från första kommunionen i maj 2016? 
De väntar på dig på expeditionen.

 KONSERT med Munich Youth Choir - 
”Genom musiken på 80 minuter”
Kristus Konungens kyrka 
måndag 29 augusti kl 19. 
Även Göteborgs Gosskör medverkar.

Vi behöver hjälp med sängplatser till några 
vuxna som är med på resan. (Natten 29-30 aug.) 
Har du möjlighet att hjälpa till? Vänligen kon-
takta Samuel Eriksson tel 070735 13 21
samuel.eriksson@kristuskonungen.se

SUK bjuder in till riksreträtt!
18 - 20 november
”Din kropp är skapad för kärlek - en reträtt om 
Kroppens teologi” 
Var: Rögle kloster
Pris: 400 kr
Ålder: 18 - 28 år
Anmälan öppnar den 15 augusti. 
Skicka mail till suk@suk.se med namn, person-
nummer, allergier, vilken lokalförening du är 
medlem i. 
Se affisch i vapenhuset

KONFIRMATION 
Söndagen den 28 augusti kl 11.00 förmedlar biskop 
Anders Arborelius OCD bekräftelsens sakrament.

MÄSSA PÅ LATIN (enligt 1962 missale) frambärs 
torsdagen den 18 augusti kl 18.00.

KATEKETMÖTE torsdagen den 18 augusti 
kl 18.45 i Göteborgsrummet.

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE
Nu börjar strax höstterminen och då är det dags 
för oss att göra höstens större beställningar. Passa 
på och framför dina önskemål till oss nu — innan 
våra beställningar gått iväg.
De flesta nyheterna sedan sist gäller böcker, bl.a. 
en självbiografi av Lillemor Hallin; en ny bok av 
fader Tomas Orylski; och Nabeel Qureshis själv-
biografiska ”Jag sökte Allah och fann Jesus”. 
Sedan får vi inte glömma pater Kilian Healys bok 
om det stora firningsämnet nu på måndag, 15 au-
gusti: ”Jungfru Marias upptagning i himmelen”.  
Förutom dessa och andra intressanta böcker har 
vi förstås barnartiklar, kristna dvd- & cd-skivor, 
bilder & kort, ikoner, statyetter, kors & krucifix, 
ljus- & rökelseartiklar, hals- & armband, medal-
jonger, rosenkransar och andra devotionalier.
OBS! Nu kan du även köpa KAFFE hos oss! (ett 
flertal smaker & storlekar att välja bland: nes-
presso, intenzo, skånerost, mollbergs, barista, ...).
Och så länge värmen består och lite till — vi har 
GLASS — även för mjölk- & glutenintoleranta!
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


