
Under veckan som gått har mässoffret
framburits i följande särskilda intentioner:
Söndag 4/9  
kl 11.00 För avlidna Dominic, Vincent, Maria Dinh
kl 18.00 För avlidna Erlinda och Cirilo
Måndag 5/9 kl 18.00 För alla själar
Tisdag 6/9 kl 18.00 För alla avlidna
Onsdag 7/9 kl 18.00 För avlidna Peter Rogstrand 
och William
Torsdag 8/9 kl 18.00 För avlidna och levande 
Birgittinoblaterna i Göteborgsområdet
Fredag 9/9 kl 18.00 För avlidne Josef Rek

N Y H E T E R            TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN

”UNDER ÅRET”

11 september v. 37, 2016       

S:ta Elisabets folkhögskola inbjuder till 
ETIKFORUM
onsdagen den 14 september kl 13.00 i Övre salen.

”Hur upplever du hen? 
Förändringar i det svenska ordförrådet under de 
senaste 50 åren”, 
prof. Sven-Göran Malmgren

MÄSSA KL 18.00 lördagen den 17 september är 
INSTÄLLD pga vallfärden till Herrljunga.

Idag 11 september
KYRKKAFFE 
serveras efter mässan kl 09.30 & kl 11.00
 av församlingsgruppen.

UPPSTART AV TROSUNDERVISNING kl 09.30.
Alla barn från förskola till och med klass 7 hälsas 
välkomna till trosundervisningen för detta läsår. 
Vi börjar med familjemässa kl. 9:30 och går sedan 
till grupperna.  Därefter kl 09.00 följande dagar:
18 sept, 2, 16, 30 okt, 13, 27 nov, 11 dec.

VALLFÄRD TILL HERRLJUNGA
MED ANLEDNING AV
HELGONFÖRKLARINGEN AV
S:TA MARIA ELISABETH HESSELBLAD

Kl 15.00 Tacksägelsemässa 
med biskop Anders Arborelius OCD
i Herrljunga kyrka 

därefter Kyrkkaffe i Herrljunga församlingshem

Kl 17.00 Ekumenisk gudstjänst
med biskop Åke Bonnier, Skara och
biskop Anders Arborelius OCD

Lördagen den 17 september reser vi med buss 
från Kristus Konungens kyrka kl 13.00 och 
beräknar att vara tillbaka igen ca kl 19.30. 
Pris 80 kr/person. 
Anmälan kan göras på exp. tel 031 711 92 64,
i sakristian eller till Kestin Pernheim tel 45 43 65 
alt. 0707 41 42 89.

Resa till Malmö för att delta
i den heliga Mässan med påve Franciskus.
Den heliga Mässan för Alla Helgon firas i Malmö 
(förmodligen utomhus) den 1 november kl. 09.30.

Avresa ca 6 timmar före beroende av säkerhets-
kontroller (OBS! Exakt tid får vi veta senare!).

Anmäl dig genom att betala avgiften på 250 kr för 
vuxen, 100 kr för barn (upp till 16 år)
till församlingens bankgiro 500-8578, 
swish 123 047 4981 eller kontant på expeditionen.

Vi vet ännu inte hur man får biljetter till mässan 
men det heter att ”alla som vill ska kunna delta”. 
Låt oss fylla platsen med glädjerika katoliker och 
vänner genom att göra denna uppoffring och åka. 

OBS! Bussen går tillbaka ganska snart efter mäss-
san men stannar på vägen för lunch på egen 
bekostnad.

Frågor: kyrkoherde@kristuskonungen.se

ACADEMICUM CATHOLICUM har som ett 
tema under hösten De från oss skilda bröderna 
och systrarna. Detta tema har valts eftersom 
påven kommer till Lund inbjuden av Lutherska 
Världsförbundet.
13 september föreläser och samtalar prästen och 
teol.dr. Fredrik Brosche’, Göteborg, om
Tro och liv i den evangelisk-lutherska kyrkan.
Plats: Astridssalen, tid:19.00.
Alla intresserade är hjärtligt välkomna!
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SÖNDAG 11/9
TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”
09.30 Familjemässa därefter 
 religionsundervisning

Tisdag 13/9
19.00 Academicum Catholicum i Astridsalen

Onsdag 14/9
13.00 Etikforum i Övre salen
16.30 Barnkören övar

Lördag 17/9
13.00 Vallfärd till Herrljunga
SÖNDAG 18/9
TJUGOFEMTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”
09.00 Religionsundervisning
12.30 Karmel i församlingshemmet

  
 

 
 
 
 
 

GUDSTJÄNSTORDNING 
vecka 37 (söndag 11/9 - söndag 18/9)

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

Mässa på engelska 
Söndag kl 19.00

Mässa på polska
Lördag kl 19.00
Söndag kl 13.00

Mässa på kaldeiska
Söndag (11/9) kl 14.30

Mässa på kroatiska
Lördag kl 09.00
Söndag (11/9) kl 16.00

Mässa  på teckenspråk
Lördag kl 12.00

Mässa på spanska
Lördag kl 16.30

Mässa på arabiska enligt marionitisk rit
Söndag (18/9) kl 14.30

Mässa på slovenska
Söndag (18/9) kl 16.00

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE
Vi får regelbundet in nyheter och påfyllningar av såväl böcker som barnartiklar, kristna dvd- & 
cd-skivor, bilder & kort, ikoner, statyetter, kors & krucifix, ljus- & rökelseartiklar, hals- & armband, 
medaljonger, rosenkransar och andra devotionalier.
Nu säljer butiken även paraplyer till dig som överraskas av göteborgsvädret efter Mässan. 
OBS! Du det väl att du kan köpa en kopp KAFFE hos oss, och att vi har GLASS – även för mjölk- 
och 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.

LÄSNINGAR 17 - 18 sept (I)
1:a läsningen: Am 8:4-7

2:a läsningen: 1 Tim 2:1-8
Evangelium: Luk 16:1-13

TILLFÄLLE TILL BIKT
Fredag & lördag  kl 17.00 - 17.50.

Övriga dagar efter överenskommelse 
med prästen

Vi behöver fler VOLONTÄRER till Katolska butiken!
Alternativ 1: Du har datorvana, intresserad av vårt 
sortiment, och kan tänka dig att på sikt stå i kassan en 
lördag eller söndag per månad.
Alternativ 2: Du är duktig på digitalfotografering & 
Photoshop eller Gimp och vill hjälpa oss att kontinuer-
ligt fixa snygga artikelbilder till vår nätbutik.
Stämmer något av detta så ring 073-44 55 11 4 eller 
mejla till info@LillaTherese.se.

Tänk på JULMARKNADEN
i november redan nu! 
Församlingen tar tacksamt emot prylar, 
böcker och kläder mm, men sakerna skall 
vara hela, rena och säljbara (det andra 
skall Renova ha, inte församlingen).


