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4 oktober v. 41, 2015       

SJUKBESÖK
Syster Antonia gör gärna sjukbesök. Känner du 
någon som är ensam eller långvarigt sjuk och som 
önskar få besök, kontakta då expeditionen på
tel. 031-711 92 64.

Idag 24 oktober
KYRKKAFFE serveras efter mässan kl 9.30 & 
kl 11.00 av Caritasgruppen.

FÖRSTA KOMMUNIONSBILDER      
Har du fortfarande inte hämtat din bild-cd sedan 
första kommunionen i maj 2015? 
De väntar på dig på expeditionen!

Under veckan som gått har mässoffret
framburits i följande särskilda intentioner:
Lördag 26/9 kl 18.00
För familjerna Banic, Braga, Vukusic
Söndag 27/9 
kl 09.30 I givarens intention
kl 11.00 För församlingens pärster
kl 18.00 Pro populo

Måndag 28/9 kl 18.00
För särskild intention

Tisdag 29/9 kl 18.00 
För framlidna medlemmar i familjen Pernheim

Torsdag 1/10 kl 18.00
Tacksägelse (Ana Nguyen)

UNGDOMSKLUBBEN KEFAS
Kefas träffas varje fredag klockan 18:00. Vi börjar 
med att gå i mässan tillsammans, sen tar blan-
dade aktiviteter vid i Don Bosco-lokalen under 
kyrkan. Alla ungdomar välkomna!

BIRGITTINOBLATERNA träffas torsdagen
den 8 oktober kl 19.00 i kyrkan.

KURS FÖR KONVERTITER
Termin 1
måndagen den 5 oktober kl 18.45
i Göteborgsrummet. 
Termin 3 
onsdagen den 7 oktober kl 18.45
i Göteborgsrummet.
Ingen föranmälan behövs. En liten avgift för fika 
tas upp
Kurserna anordnas som studiecirklar i samarbete med 
Studieförbundet Bilda.

S:ta Elisabets folkhögskola inbjuder till
KVÄLLSFORUM
torsdagen den 8 oktober kl 19.00 i Övre salen

”Ivar Arosenius”, fil. dr. Björn Fredlund,
därefter buffé i Astridsalen. 

RELIGIONSUNDERVISNING 
förskolegrupp t.o.m grupp 7 
söndagen den 11 oktober kl 9.00.
Därefter följande dagar: 
25 oktober, 8 november, 5 dec. S:t Nikolausfest & 
13 dec. Luciafirande och terminsavslutning.

PENSIONÄRSGRUPPEN
träffas tisdagen den 13 okt kl 15.00 i Astridsalen.
Vår organist Samuel Eriksson kommer att prata 
över ämnet Därför sjunger och spelar vi!
Var god anmäl ert deltagande till expeditionen tel 
711 92 64 senast måndagen den 12 okt kl 15.00.

BISKOP ANDERS ARBORELIUS OCD
firar mässa kl 18.00  och håller därefter föredrag 
om den heliga Teresa av Avila 
onsdagen  den 14 oktober.

JULMARKNADEN BEHÖVER DIG!
21 och 22 november är det dags för vår årliga 
julmarknad.
När du röjer i förrådet plocka gärna undan saker 
i bra skick till vår loppmarknad. Vi tar tacksamt 
emot gåvor till olika tombolor, klädmarknaden 
samt delikatesståndet.
Kom ihåg: 
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!
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SÖNDAG 4/10
TJUGOSJUNDE SÖNDAGEN
 ”UNDER ÅRET”

Måndag 5/10
18.45 Konvertitkurs, termin 1
  i Göteborgsrummet

Onsdag 7/10
18.45 Konvertitkurs, termin 3
 i Göteborgsrummet

Torsdag 8/10
19.00 Kvällsforum i Övre salen
19.00 Birgittinoblaterna i kyrkan

Fredag 9/10
17.00 Undervisning för ungdomar födda 01
  i don Boscolokalen
18.30 Kefas i don Boscolokalen

SÖNDAG 11/10
TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN
 ”UNDER ÅRET”
Kollekt för missionsländerna
09.00 Religionsundervisning
  

 

 

GUDSTJÄNSTORDNING 
vecka 41 (söndag 4/10 - söndag 11/10)

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

Mässa på engelska
Söndag kl 19.00

Mässa på polska
Onsdag, lördag kl 19.00
Söndag kl 13.00

Mässa på arabiska enligt maronitisk rit
Söndag 4/10 kl 14.30

Mässa på ungerska
Söndag 4/10 kl 16.00

Mässa på spanska  
Lördag 16.30

Mässa på kaldeiska 
Söndag 11/10 kl 14.30

Mässa på  kroatiska
Lördag kl 09.00
Söndag 11/10 kl 16.00

 
 

TILLFÄLLE TILL BIKT
Fredag, lördag  kl 17.00 - 17.50.

Övriga dagar efter överenskommelse

LÄSNINGAR 10 - 11 oktober (IV)
1:a läsningen: Vish 7:7-11

2:a läsningen: Heb 4:12-13
Evangelium: Mark 10:17-30

KATOLSKA BUTIKEN LILLA THÉRÈSE
 
Nu i veckan har mycket nytt inkommit, denna gång främst nya vykort för både vardag och fest, 
samt nya helgonstatyer, ikonkopior och ikonställ. Vi har också tagit in (kanske något tidigt) våra 
första julsaker! Sist men inte minst har vi fått in den splitternya spännande uppföljaren till romanen 

”Fader Elia”, på engelska: ”Elijah in Jerusalem”. Mycket mycket mer väntas komma in närmsta 
veckorna, och det är inte vare sig för tidigt eller för sent att specialbeställa inför julen. Vi har som 
vanligt mycket mer nytt som inte finns plats att skriva om här - kom och se!
 
Och varför inte krama den sista skvätten ur sommaren - vi har fortfarande GLASS!
Välkommen in!

Öppettider:
ons, to, fre: 12-18 lö: 10-14 sö: 10.30-16

LillaTherese.se : dygnet runt


