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Lovad vare Jesus Kristus! I all evighet. Amen.  
(Den katolska hälsningen) 

 

Kära församlingsmedlemmar, 
 

Åter igen ett egendomligt påskfirande! Men påsk är det i alla 

fall.  

Oavsett Länsstyrelsens och polismyndighetens beslut om 8 

personer under en gudstjänst i Jönköpings Län, så är det påsk 

vi firar.  

Oavsett om vi har tillgång till vår kyrka eller inte, så har Kristus 

lidit, dött och uppstått för vårt eviga livs skull.  

Tror ni inte att de förföljda kristna under de första århundradena 

firade påsk? Och visst kan vi se en viss jämförelse från olika 

tiders förföljelser när man ger sig på religionsfriheten på detta 

sätt: kyrkor är tydligen farligare platser för smittspridning än 

affärer, restauranger, motionsanläggningar, museer mm. 

Egendomligt värre! Men vi försöker ta det med ro.  

Vår tro och vår tillit till Herren måste prövas och det gör den 

nu. Kan vi bara behålla inre lugn och leva i fullkomlig 

överlåtelse till Herren, då firar vi påsk i våra hjärtan och i vårt 

liv, även om vi inte kan delta fysiskt i Kyrkans liturgi. 
 

Guds välsignelse över er alla, 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Kyrkoherde 
 

 

 
 

Telefon expedition: 036 12 06 57 

e-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se 

Post- och besöksadress: Klostergatan 70 B 

553 35 Jönköping 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se


 3 

Om du behöver präst för bikt, själavårdssamtal  

eller Sjukas Smörjelse: 
 

Kyrkoherde, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

(modersmål: svenska. Talar även engelska och italienska) 

076 555 84 06 

joseph.nilsson@gmail.com  

OBS! Kyrkoherden besvarar inga SMS! 
 

Vikarie, Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv 

(modersmål: polska. Talar även engelska och svenska) 

070 949 71 34 

wladek_mezyk@yahoo.com 
 

Guardian, Pater Rafal Zarzycki OFMConv 

(modersmål: polska. Talar även svenska och engelska) 

076 071 77 25 

r.i.zarzycki@gmail.com 
 

För övriga språk och riter se även särskild adresslista 
 

Diakon Hans Einarsson 

(modersmål: svenska. Talar även engelska) 

036 30 77 69 

073 074 72 96   

hans.einarsson@nassjo.se 
 

Församlingen och Gråbröderna på nätet: 
 

Församlingens hemsida (foton, information etc.) 

www.katolskajonkoping.com 
 

Församlingens Facebook (allt om församlingens liv) 
(Katolska Kyrkan i Jönköping, S:t Franciskus församling) 

https://www.facebook.com/katolskajonkoping/ 
 

 

mailto:joseph.nilsson@gmail.com
mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:r.i.zarzycki@gmail.com
mailto:hans.einarsson@nassjo.se
http://www.katolskajonkoping.com/
https://www.facebook.com/katolskajonkoping/


 4 

Kyrkoherdens Facebook (foton mm. från kyrkan) 

https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson 
 

Pater Wladyslaw Mezyks Facebook 

https://www.facebook.com/wladek.mezyk 
 

Kyrkoherdens Youtubekanal  
(katekes och predikningar mm.) 

Sökord: Pater Joseph Maria har ordet 
 

Kyrkoherdens predikningar (miniradio) 

https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio 
 

Gråbrödernas Youtube kanal: Katolsk Horisont 

https://www.katolsk-horisont.net 
 

Församlingens informationshäften som finns i 

entréhallen vid anslagstavlor och ingången till klostret: 
 

1) För adresser i församlingen se även: Kontaktlista 

2) För de olika grupper som är verksamma inom vår 

församlingse: Grupper och Andliga Rörelser 

3) För mer information angående undervisning för barn och 

ungdomse: Undervisning i vår katolska tro för barn och 

ungdomar 

4) för regler angående lokalerna och bokning av dessa 

se: Ordning och reda 

5) För unga män som vill tjänstgöra vid Herrens altare 

se: Att vara ministrant 

6) För att ta del av kyrkoherdens vuxenkatekes, 

bibelmeditationer, reträttdagar etc. se Månadsbrevet 
 

Vill du ha snabb information om församlingens liv och 

aktiviteter: ge oss din e-post adress för att få månadsbrev och 

annan information via e-post. Skriv till: 

jonkoping@katolskakyrkan.se 

https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson
https://www.facebook.com/wladek.mezyk
https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio
https://www.katolsk-horisont.net/
mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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Eller: skriv ditt namn och e-postadress på en lapp (finns färdiga 

vid entrén) och lägg dem i expeditionens vita brevlåda eller i 

klostrets brevlåda (grå brevlåda vid klostrets ingång). 
 

För församlingens kalender ansvarar Miroslaw Moszczynski 

miroslawm1@hotmail.com 
 

 

PÅVENS BÖNEINTENTION 

för april 2021 
 

Universell: för de som riskerar sina liv i kampen för 

grundläggande rättigheter i diktaturer, auktoritära regimer men 

även i krisande demokratier. 
 

Daglig Offerbön 

Jesu Gudomliga Hjärta, genom Marie Obefläckade 

Hjärta offrar jag Dig mina böner, mitt arbete och mitt 

lidande denna dag som gottgörelse för våra synder och i 

förening med de intentioner med vilka Du själv offrar 

Dig ständigt i Altarets Allraheligaste Sakrament.  

Särskilt gör jag detta offer enligt den Helige Faderns 

böneintentioner för denna månad. Amen. 
 

Eller (annan version) 

Kärleksfulle Fader, jag offrar åt Dig denna dags böner, 

arbete, glädjeämnen och lidande i förening med Din Sons 

Jesus Kristi, världens Frälsares, offer. Må den Helige 

Ande ge mig styrka att vittna om Din kärlek.  

Med Maria, vår Herres och Kyrkans Moder, ber jag 

särskilt för denna månads intentioner. 
 

 

 

 
Kallelse till Årsstämma 

mailto:miroslawm1@hotmail.com
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Härmed kallas till årsstämma söndagen den 18 april  

klockan 12:15 i S:ta Clarasalen. 

8 personer kan delta, förutom funktionärer (=ordförande, 

sekreterare, justerare, rösträknare och församlingens revisor). 

Eventuella motioner till stämman ska vara inlämnade till 

kontoret senast fredagen den 9 april. 
 

Val till det gemensamma Pastoral- och ekonomirådet  

3 ordinarie ledamöter och en ersättare i S:t Franciskus katolska 

församling i Jönköping den 28 mars 2021. 
 

Antal röstande var 120 Av de 120 avlämnade valsedlarna var 

14 ogiltiga och antal giltiga röster var 106: 

Antal kandidater var 7. Antal röster fördelades enligt följande:  

Den gemmensamma Pastoral- och ekonomirådet kommer från 

och med årsstämman 2021 att bestå av följande personer: 

Nina Azdajic 4 år, första mandatperioden, 2021-2025 

Maria Carelli Martinsson 4 år, andra mandatperioden,  

2019-2023 

Khalida Hanna Eskander 4 år, andra mandatperioden,  

2019-2023 

Christer Melin ordinarie 4 år, andra mandatperioden,  

2019-2023 

Eva-Lotta Svensson 4 år, första mandatperioden, 2021-2025 

William Toma 4 år, första mandatperioden, 2021-2025 

Nawras Khamro 1:a ersättare 4 år, andra mandatperioden, 

2019-2023 

Dalia Nemer 2:a ersättare 4 år, andra mandatperioden,  

2021-2025 

Valet har genomförts i enlighet med Stockholms katolska 

stifts församlingsordning, Jönköping den 29 mars 2021 

Vid protokollet  Justeras 

Gunilla Ronquist Iwona Moszczynska 

Länsstyrelsens övervakning 
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av vår församling 
 

Länsstyrelsen har beslutat tillsammans med polismyndigheten 

i Jönköpings Län att alla kyrkor i länet endast får ha 8 

besökare per gudstjänst - dvs. inga ytterligare besökare i 

övriga salar och rum under pågående gudstjänst i kyrkan. 
 

Jag fick meddelandet på förmiddagen den 29 mars 2021 av 

tjänsteman på Länsstyrelsen. 
 

Efter SVT:s inslag om vår kyrka har man beslutat att ge vår 

församling vite på 100 000 kronor om vi inte följer detta. 

De kommer att kontrollera om detta följs från och med den 30 

mars 2021. 
 

* Funktionärer (präst, diakon, ministranter, lektorer och 

musiker räknas fortfarande inte i dessa åtta deltagare). 
 

* Endast 8 personer i bänkarna.  
 

* Ingen får vara närvarande samtidigt i hallen, Clarasalen, 

Antoniusrummet eller Nicolausrummet. 
 

* Ingen Mässa får firas samtidigt i Oratoriet. 
 

* Inga övriga aktiviteter får pågå samtidigt i övriga lokaler i 

fastigheten under en gudstjänst (ett mycket besynnerligt beslut 

som vissa undrar om det är förenligt med svensk lag?). 
  

Det hela är sorgligt och beklagligt. 
 

Vi ber er att följa våra Mässor på internet. 
 

Programmet för påskfirandet följs som vanligt - men med 

restriktioner på 8 personer. 
 

 
 

 

Kyrkvärdar 

Även i katolska församlingar i vårt stift finns numera 
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kyrkvärdar och särskilt nu med de hårda restriktionerna 

behöver vi kyrkvärdar som ser till att vi följer regeln om 8 

personer per gudstjänst. 

I vårt fall behövs kyrkvärdar nu som kan hålla ordning på hur 

många vi är i kyrkan och övriga lokaler. Jag ber därför frivilliga 

att anmäla sig till Iwona på kontoret för denna tjänst. 

Kyrkvärdar kommer att vara synliga. I vår församling kommer 

de att ha en armbindel i Vatikanens färger gult och vitt med en 

liten skylt ”kyrkvärd” på bröstet. 
  

 
 

Sankt Maximilians Bok- och Presentbutik 

Vi försöker ha öppet så mycket som möjligt,  

särskilt under söndagar mellan och efter Mässorna. 
OBS! Vi har den nyutkomna Katolska Studiebibeln i butiken. 

Betala gärna med Swish (Obs! Nytt nummer) 
 

För butik: 

 Swish 076 555 84 06 
(Kyrkoherdens telefonnummer) 

Rosenkransvakan tre gånger i veckan under påsktiden  

20.00 (fredag, lördag och Söndag) 
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Vi fortsätter vår bönevaka för att få slut på pandemin. 

Texten till vår bönevaka finns att ta i kyrkans hall eller att ladda 

ner som pdf fil på vår hemsida.  

Be med oss i kyrkan eller hemifrån (denna vädjan om Guds 

hjälp och barmhärtighet sänds live på hemsida och/eller på 

församlingens Facebook). 

Välkomna att be med oss: fredag, lördag och söndag kväll! 
 

Telefonsjälavård 

finns det lämpliga medarbetare? 
 

Denna form av medmänsklig och andliga hjälp har blivit ännu 

viktigare när pandemin har isolerat allt fler människor från 

större samlingar. Men det är inte bara äldre och sjuka, utan även 

många yngre som behöver tala med någon som kan lyssna. 

Finns det någon som kan och vill? Kontakta KPN 

https://kpn.se/kontakt 
 

Mässintentioner 
 

Det finns många i vår församling som förstår vad firandet av 

Mässan betyder för både levande och döda.  

Ofta kommer frågan upp hur man gör och vad man bör nämna:  

Det finns olika sätt att nämna vilka man vill ha Mässor firade 

för. Här är några exempel. 

1) Levande och döda i familjen Svensson-Andersson 

2) Avlidna i familjen Svensson-Andersson 

3) För avlidne N. (och N…) 

4) Om välsignelse och nåd för N. 
 

Det dubbla efternamnet står för om man vill ha familjerna i 

båda familjer (exempelvis både mannens och hustruns 

familjer). 

Vad gäller uppräknandet av namn ska det helst inte varar fler 

än fyra namn per Mässa - det bästa är att nämna “avlidna i 

familjen Svensson” om det är många i familjen man vill be för. 

https://kpn.se/kontakt
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Det kan också vara avlidna i "familj, släkt och vänner 

Svensson-Andersson". Herren vet vilka det är! 
 

Om du önskar en särskild dag för firandet bör du kontakta 

någon av oss präster i samband med någon Mässa eller skriva 

ett mail (då får du vänta på svar tills vi kontrollerat i boken för 

inskrivna Mässor om det är ledigt för firandet). 
 

Flera familjer i vår församling ger en större gåva och ber om att 

flera Mässor ska firas för levande och döda i familjen på de 

dagar som det är ledigt för intentionerna. Detta är ett mycket 

bra sätt att låta Mässans oerhörda nåd omsluta alla i familjen 

och på ett regelbundet sätt.  
 

Om man skickar in det s.k. Mässtipendiet (gåvan för Mässor) 

genom Swish 076 555 84 06 

och skickar ett mail på 

joseph.nilsson@gmail.com 
 

 
 

så skrivs Mässorna in med den intention man vill ha och vi 

meddelar så fort Mässor skrivs in vilka dagar som Mässor firas 

på. 

Då kan du ge gåvan genom Swish och samtidigt skriva någon 

av formuleringarna ovan eller skicka genom mail.  

Om Mässan/Mässorna ska firas för levande och döda i familjer, 

räcker det att man bara skriver efternamnet/efternamnen på 

dem man vill ha Mässan för. 
 

mailto:joseph.nilsson@gmail.com
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Meddela oss gärna om Mässorna kan firas i vår klosterkyrka i 

Motala.  
 

Du är väl inskriven i vår församling? 
 

För Katolska Kyrkan i Sverige har Den Heliga Stolen (dvs. 

Kyrkans högsta auktoritet) bestämt att alla katoliker ska vara 

inskrivna i en katolsk församling här i landet.  

Är du inte det, då ska du vända dig till vår 

församlingssekreterare Iwona Moszczynska under kontorstid 

måndag till fredag.  
 

Andlig Kommunion 
 

Andlig Kommunion är en akt av längtan efter Herren när den 

sakramentala Kommunionen inte är möjlig på grund av att det 

inte finns tillfälle att ta emot Kommunionen eller att du inte 

befinner dig i nådens tillstånd (dvs. har en allvarlig synd på ditt 

samvete och måste få förlåtelse i Försoningens sakrament innan 

du tar emot Kommunionen).  
 

”Gör så många Andliga Kommunioner som du någonsin kan 

för att ersätta för alla de Sakramentala Kommunioner som 

aldrig blir mottagna. En Andlig Kommunion var kvart är inte 

nog. Gör dessa akter kortare, men flera.”  
Herrens ord till Syster Benigna Consolata (1885-1916) 

 

Enligt Kyrkans officiella handbok för avlat (Enchiridion) får 

man partiell avlat när man gör en andlig kommunion. 
 

 

 

 

 

 

Andlig Kommunion I 
Av den Helige Alfonso Maria de Liguori (1696-1787). Denna bön finns som förslag i Kyrkans 

officiella bok om avlat och den Helige Pio av Pietrelcina (1887-1968) brukade uppmuntra de 

troende att använda just denna bön för andlig kommunion. 
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Min Jesus, jag tror att Du är närvarande i Altarets 

Allraheligaste Sakrament. 

Jag älskar Dig över allt, 

och min själ längtar efter Dig. 

När jag nu inte kan ta emot Dig i Altarets Sakrament,  

så kom ändå på ett andligt sätt till mig. 

Jag tar emot Dig som om Du redan vore här hos mig, 

jag förenar mig med Dig. 

Jag tillber Dig i djupaste vördnad. 

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från Dig. Amen. 
 

Andlig Kommunion II 
Ur Marie Obefläckade Kärleksflamma, Ave Maria Publikationer 

 

Jesus, Du som verkligen är närvarande i  

Altarets Allraheligaste Sakrament.  

Jag tillber Dig, älskar Dig och längtar efter Dig.  

Kom till mitt hjärta med Din nåd i väntan på den stund  

då Du kommer till mig genom Kommunionen. Amen. 

Maria, min Moder, jag ger dig denna andliga Kommunion.  

Välsigna mig med din Kärleksflammas nådeverkan.  

Beskydda Jesu närvaro i min själ. Amen.  
 

Andlig Kommunion III 
Kardinal Rafael Merry del Val (1865-1930).  

Denna bön bads efter de TV-sända Mässor av Påven Franciskus 
 

I ödmjukhet inför Dig, min Jesus, kommer jag med ett 

förkrossat hjärta, ödmjukt medveten om min litenhet inför Din 

heliga närvaro. Jag tillber Dig i Din Kärleks Sakrament, den 

outsägliga Eukaristin. Jag längtar efter att få ta emot Dig i den 

ömkansvärda boning som är mitt hjärta. Medan jag väntar på 

lyckan att få ta emot Dig i den sakramentala Kommunionen, 

ber jag om att andligen få ta emot Dig. Kom till mig, min Jesus, 

för jag kommer till Dig. Låt Din kärlek omfamna hela mig i liv 

och i död. Jag tror på Dig, jag hoppas på Dig och jag älskar Dig. 

Amen. 
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Andlig Kommunion IV 
Piaristerna (de fromma skolornas fäder) undervisade barn denna andliga kommunion och den 

Helige Josemaría Escrivá (1902-1975) gjorde bönen känd långt utanför Piaristernas skolor. 
 

Herre, låt mig få ta emot Dig med samma renhet, ödmjukhet 

och hängivenhet som Din Allraheligaste Moder tog emot Dig 

och i samma anda och iver som helgonen. 
 

Andlig Kommunion V 
Ur Cecilia, Fjärde upplagan 2013, sidan 14 

 

Jesus, Dig söker jag, min själ törstar efter Dig, 

Min kropp längtar efter Dig som ett kargt och uttorkat land.  

Fast jag inte kan ta emot Din Kropp och Ditt Blod,  

mätta ändå min hunger med Din närvaro, Du som ensam kan 

fylla min tomhet, och låt de människor jag möter i dag märka 

att Du är i mig och jag i Dig. 

”Ja, jag kommer snart”. – Amen, kom Herre Jesus!  
(Upp 22:20) 

 

Nu när du kanske inte kan delta i Mässan  

i kyrkan: 

 

Använd bönerna för en s.k. Mässandakt i ditt hem. Ta häftet i 

kyrkan när du gör ett besök – kyrkan står öppen dagligen – eller 

ladda ner det från vår hemsida: 

https://11596e6f-fbde-4006-90c2-

42ed30f3ae89.filesusr.com/ugd/af863a_adeb10ac51f84559a2

a9652184a196d3.pdf 
 

 

 

 

 

Församlingens kalender för april 2021 
 

1 april, torsdag – SKÄRTORSDAGEN 

https://11596e6f-fbde-4006-90c2-42ed30f3ae89.filesusr.com/ugd/af863a_adeb10ac51f84559a2a9652184a196d3.pdf
https://11596e6f-fbde-4006-90c2-42ed30f3ae89.filesusr.com/ugd/af863a_adeb10ac51f84559a2a9652184a196d3.pdf
https://11596e6f-fbde-4006-90c2-42ed30f3ae89.filesusr.com/ugd/af863a_adeb10ac51f84559a2a9652184a196d3.pdf
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Kristus instiftar prästämbetet (detta är prästernas särskilda 

festdag), Eukaristin (Mässan) och ger uppdraget att tjäna 

varandra med kärlek. 

* Bikt 17:00 

* Högmässa 18:00 

* Mässa syrisk-katolsk rit 20:00  

* Tillbedjan till kl. 24:00 inför Sakramentet i kyrkan.  

Vi vakar med Jesus enligt Hans önskan och ber för alla 

människors frälsning. 8 personer kan vara samtidigt i kyrkan.  
  

2 april, fredag – LÅNGFREDAGEN –  

Herrens Lidande och Död - 1:a fredagen i månaden  

* Läsningsgudstjänst och Laudes i kyrkan 08:00  

* Långfredagsgudstjänst Syrisk-katolsk rit 13:00   

* Kristi Lidandens och Döds Liturgi 15:00   

* Inledning Barmhärtighetens Novena 16:00   

* Bikt 17:00   

* Korsvägsandakt 18:00   

* Rosenkransvaka Obs! inställd   
  

3 april, lördag – PÅSKAFTON - 1:a lördagen i månaden 

Denna dag minns vi Herrens nedstigande i dödsriket då alla 

generationer före Kristus fick erbjudandet om frälsning.  

Vi ber för alla avlidna denna dag. Detta är ingen festdag, utan 

Kyrkans stora dag då vi begrundar vad Herren gjort för vår 

frälsning och hur vi deltar i frälsningsverket.  

* Läsningsgudstjänst och Laudes i kyrkan 08:00   

* Bikt 11:00  

* Matvälsignelse utanför kyrkan 11:00-11:30  

* Barmhärtighetens Novena i kyrkan 11:30   

* Påskmässa Syrisk-katolsk rit 19:00  

* Påskvaka med Påsknattsmässa 22:00  

Detta är kyrkoårets främsta och viktigaste gudstjänst då vi firar 

Kristi definitiva seger över synden och döden. 
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Efter denna Mässa borde alla troende hälsa varandra med den 

urgamla kristna hälsningen: - Kristus är uppstånden!  

Ja, Han är sannerligen uppstånden! – fram till pingst.  
  

4 april, söndag – PÅSKDAGEN - KRISTI 

UPPSTÅNDELSE 

1:a söndagen i månaden  

* Mässa ukrainsk rit 05:30   

* Mässa 09:00   

* Bikt 10:00   

* Mässa på polska 10:00  

* Bikt 11:00   

* Högmässa 11:00   

* Barmhärtighetens Novena 12:00   

* Mässa syrisk-katolsk rit 13:00  

* Mässa på kroatiska 15:30  

* Mässa 19:00  

* Rosenkransvaka 20:00  
 

5 april, måndag - ANNANDAG PÅSK  

* Mässa 09:00   

* Högmässa 11:00   

* Barmhärtighetens Novena 12:00   

* Mässa 19:00   
  

6 april, tisdag - TISDAG I PÅSKOKTAVEN  

* Mässa 12:00   

* Mässa 18:00  

* S:t Franciskus bibelskola i S:ta Clarasalen 18:30  
 

7 april, onsdag - ONSDAG I PÅSKOKTAVEN  

* Mässa 12:00  

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-

katolsk rit 16:00  
  

8 april, torsdag - TORSDAG I PÅSKOKTAVEN  
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* Mässa 12:00  

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-

katolsk rit 16:00  

* Mässa 18:00  
  

9 april, fredag - FREDAG I PÅSKOKTAVEN  

* Mässa 12:00  

* Katekesundervisning inför Första Kommunion syrisk-

katolsk rit 

15:00-16:30  

* Bikt 17:00  

* Tillbedjan 17:00   

* Mässa 18:00  

* Rosenkransvaka 19:00  
  

10 april, lördag - LÖRDAG I PÅSKOKTAVEN  

* Tillbedjan 08:00   

* Bikt 09:00  

* Mässa 10:00   

* Mässa med Första Kommunion Syrisk-katolsk rit 12:00  

* Vigsel 15:15 (Börjesson) 

* Bön före kaldeisk Mässa 16:30  

* Mässa kaldeisk rit 17:00   

* Mässa (söndagsmässa) 19:00   

* Rosenkransvaka 20:00   
  

11 april, söndag - Andra PÅSKSÖNDAGEN  

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG 

2:a söndagen i månaden  

* Mässa 09:00   

* Bikt 10:00  

* Mässa 10:00  

* Undervisning för Första Kommunionsgrupp Oratoriet 10:00-

12:00   

* Högmässa 11:00  
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* Mässa syrisk katolsk rit 13:00   

* Mässa på engelska 15:00   

* CuperTino studentgrupp S:t Antoniusrummet 16:00   

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17:00   

* Mässa 19:00   

* Rosenkransvaka 20:00   
 

12 måndag, prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
  

13 tisdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

14 onsdag 

* Mässa 12:00 
  

15 torsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 

16 fredag 

* Mässa 12:00 

* Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka/Completorium 19:00 
  

17 lördag 

* Sakramental Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00 
  

18 april, 3:e söndagen i månaden 

Tredje påsksöndagen 



 18 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa på polska 10:00 

* Mässa Oratoriet slovenska 10.00 ? 

(beroende på om restriktioner ändras – två gudstjänster får inte 

pågå samtidigt i samma fastighet!) 

* Högmässa 11:00 

* Bikt 11:00 

* Årsstämma 12:15 

* Mässa på kroatiska 12:30 

* Mässa Syrisk katolsk rit 14:00 

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00 
  

19 måndag, prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
 

20 tisdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

21 onsdag (Konrad av Parzham, präst) 

* Mässa 12:00 
  

22 torsdag (Salige Egidius av Assisi, ordensman) 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

23 fredag 

* Mässa 12:00 

* Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17:00 

* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00 
  

24 lördag 
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* Sakramental Tillbedjan 8:00 

* Bikt 9:00 

* Mässa 10:00 

* Mässa (söndagsmässa) 19:00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00 
  

25 april, 4:e söndagen i månaden 

Fjärde påsksöndagen 

* Mässa 9:00 

* Bikt 10:00 

* Mässa 10:00 

* Högmässa 11:00 

* Mässa Syrisk-katolsk rit 13:00 

* Mässa på engelska 15:00  

efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 16:00 - 18:00 

* Mässa 19:00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20:00 

26 måndag, prästernas lediga dag 

* Mässa 12:00 
  

27 tisdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

28 onsdag 

* Mässa 12:00 

* Mässa kaldeisk rit 17:00 
  

29 torsdag Katarina av Siena 

* Mässa 12:00 

* Mässa 18:00 
  

30 fredag Pierrre Chanel  

Louis Marie Grignion de Montfort 

* Mässa 12:00 

* Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17:00 
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* Bikt 17:00 

* Mässa 18:00 

* Rosenkransvaka/Completorium 19:00 
 

 


