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

Söndag 18/9   kl 11:00 Ingemar Novell 
   kl 18.00 Edoardo Gianoglio

Tisdag 20/9  kl 18.00 för alla avlidna

N Y H E T E R            TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN

”UNDER ÅRET”

9 oktober v. 41, 2016       

S:ta Elisabets folkhögskola inbjuder till 
ETIKFORUM
onsdagen den 12 oktober kl 13.00 i Övre salen.
 ”Kniven i bröstet: en odyssé i thoraxkirurgi”
prof. Leif Dernevik

IDag 9 OKTOBER
KYRKKAFFE 
serveras efter mässan kl 09.30 & kl 11.00
 av ungdomsgruppen Församlingsgruppen.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 
informerar om familjehem för ensamkommande 
flyktingbarn.
Kl 12.30 i astridsalen.

PÅvENS BESÖK I SvERIGE

FÖR ATT FÅ BILJETTER TILL DEN HELIGA 
MÄSSAN MED PÅvE FRANCISKUS 
DEN 1 NOvEMBER ANMÄL DIG 
SENAST 12 OKTOBER:

FÖR ALLA: DU SKa KUNNa LEgITIMERa 
DIg MED gILTIg LEgITIMaTION. 
DET ÄR REKOMMENDERaT aTT KLÄ SIg 
VaRM OCH INTE Ta MED VÄSKOR.

Redan anmäld till församlingens bussar: 
Du behöver inte höra av dig igen utan finns med 
på listan. Biljett får du i bussen.

Inte anmäld till församlingens bussar: Vänligen 
skynda dig med anmälan genom att betala 250 kr 
per vuxen och 100 kr för barn upp till 16 år an-
tingen till Bankgiro 500-8578 eller Swish 123 047 
4981. Skicka sedan ett mejl till 
exp@kristuskonungen.se med för-och efternamn 
på alla som ingår i din anmälan, samt ett mobil-
telefonnummer. alternativt kommer du in på 
expeditionen och betalar kontant och antecknar 
för- och efternamn och ett mobiltelefonnummer 
på en lista. Biljett får du i bussen.

Åker själv (INTE REKOMMENDERAT): anmäl 
hur många biljetter du behöver och lämna ditt för- 
och efternamn till exp@kristuskonungen.se eller 
kom in på expeditionen som är öppen måndag till 
fredag 9:00 - 15:00 (lunch 12:00 - 13:00). Du måste 
sedan hämta dina biljetter här hos oss. Vi skickar 
dem ingenstans.

Bussen avgår 03:30, tag med matsäck för frukost, 
toalett finns ombord. Portarna på Swedbank 
stadion öppnar kl. 06:30 och stängs en halvtimme 
innan mässan ska börja, dvs. 09:00! 

För alla övriga frågor kring regler och bestämmel-
ser hänvisas till Stockholms Katolska Stift - 
www.katolskakyrkan.se.

MOZARTS REQUIEM 
Vokalensemblen inbjuder 
till konsert i Betlehems- 
kyrkan på Vasagatan  
lördag 5 november 18:00.
Biljetter säljes på Lilla 
Thérèse bokhandel 100 kr/st.

ACADEMICUM CATHOLICUM träffas tisdagen 
den 11 oktober kl 19.00 i astridsalen.
 ”Reformert tro och liv”
Per Landgren, ordf. för baptistkyrkan Tabernaklet

Korsvägsandakt med bön för präster torsdagen 
13 oktober kl 17.15.

RELIGIONSUNDERvISNING 
förskolegrupp t.o.m. grupp 7 
söndagen den 16 oktober kl 09.00.
alla föräldrar är välkomna till JP II (musiksalen)   
kl.09.00 för en kort genomgång av dagens Evang-
elium. 
Efter Mässan kl.10.45 fortsätter vi med respektive 
föräldragrupp med dk Tomislav och Mattias 
Wihlborg.
För mer information får ni gärna ansluta er till 
”Kristus konungens föräldragrupp” på Facebook 
eller skicka mail till tomislav@kristuskonungen.se

Tänk på JULMARKNADEN redan nu! 
Församlingen tar tacksamt emot prylar, böcker 
och kläder mm, men sakerna skall vara hela, rena 
och säljbara.   



 

Parkgatan 14    411 38 Göteborg   Tel. 031 - 711 92 64    Bankgiro 500-8578   
Öppet: Mån-fre 09-15     e-mail:  exp@kristuskonungen.se       www.kristuskonungen.se

SÖNDAG 9/10
TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN
 ”UNDER ÅRET”
12.30 göteborgs Räddningsmissionen
  i astridsalen
 
Tisdag 11/10
19.00 academicum Catholicum i astidsalen

Onsdag 12/10
13.00 Etikforum i Övre salen

SÖNDAG 16/10
TJUGONIONDE SÖNDAGEN
 ”UNDER ÅRET”
09.00 Religionsundervisning
 

 
  
 

 
 
 
 
 

GUDSTJÄNSTORDNING vecka 41 

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 (9/10) kl. 14:30

Mässa på kroatiska
Lördag (8/10) kl. 09:00
Söndag (9/10) kl. 16:00

Mässa på spanska
Lördag kl 16.30

Mässa på slovenska
Söndag (16/10) kl. 16:00

Mässa på latin (1962)
Lördag (15/10) kl. 18:00

Katolska butiken LILLA THÉRÈSE

Inleveranserna duggar allt tätare. Nya CTS-häften, Daily Missal, Sunday Missal och fler katolska 
Biblar på engelska. Äntligen en modern översättning av ”Fioretti”, legendsamlingen ur Franciskus 
av assisis liv, och en bok om ”Gisela Trapp”, konstnärinnan som bl.a. gjort de vackra målningarna i 
katolska kapellet i arild.

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.

vi behöver fler vOLONTÄRER till Katolska butiken!
Du har datorvana, är intresserad av katolsk teologisk litteratur och devotionalier, och kan tänka dig 
att på sikt stå i kassan en lördag eller söndag då och då. 

Stämmer detta på dig så ring 073-4455114 eller mejla till info@Lilla Therese.se

LÄSNINGAR 15 - 16 okt (Iv)
1:a läsningen: 2 Mos 17:8-13
2:a läsningen: 2 Tim 3:14-4:2

Evangelium: Luk 18:1-8

TILLFÄLLE TILL BIKT
Fredag & lördag  kl 17.00 - 17.50.

Övriga dagar efter överenskommelse 
med prästen


