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Maj är ägnat åt Guds Moder Maria – Majandaktens månad 
 

Månadsbrev för maj 2020 
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Kära församlingsmedlemmar, 
 

Som församling har vi lyckats ganska bra anser jag att anpassa 

oss till den nya situationen med pandemi. Inga klagomål eller 

buttra miner! 
  

Vi ska nu lämna ”övre rummet” för firandet av söndagens 

Mässor och återgå till kyrkan för alla firanden.  

Dock måste vi hålla myndigheternas förhållningsregler som 

just i skrivande stund är 50 personer. Detta gäller 

kyrkorummet. 

I övriga rum kan man inte vara så många! Därför ska vi heller 

inte pressa situationen och försöka återuppta alla aktiviteter.  

Nej, vi ska vara mycket försiktiga. 
 

Jag ber därför er som kommer till Mässan att sprida ut er och 

sitt helst inte direkt bakom en annan person när det finns tomma 

platser att ta i kyrkan.  

Vi ska använda sunt förnuft och vara mycket försiktiga! 

Naturligtvis ska de som är sjuka (symptom etc. på viruset, 

influensa, förkylning) inte komma till kyrkan. 
 

Församlingens vikarie, Pater Wladek, och jag kommer att fira 

ytterligare två Mässor som gäller som söndagsmässor:  

lördag och söndag kväll – båda kl. 19.00, men även här gäller 

gränsen 50 personer. Detta börjar lördag och söndag 25-26 

april.  

Eftersom vi ska försöka sända live alla Mässor och 

Rosenkransvakor är det möjligt att följa gudstjänsterna från 

Clarasalen, Antoniusrummet och Nicolausrummet.  
 

Vi väntar tillsvidare med undervisningen för barn och vuxna i 

den form som vi hittills är vana vid. Meddelande kommer att 

ges när vi på något sätt kan sätta igång. Det är inte bara att börja 

undervisningen, vi måste också ha kateketer som är villiga att 

leda den! 
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Vill passa på att på det varmaste tacka er som använder Swish 

för kollekt och gåvor för klockstapelns renovering! Gud 

välsigne er för detta. Som ni förstår är församlingens ekonomi 

lite svagare just nu… Men det gäller också flera av er, så jag 

har förståelse för det. Men vi kämpar vidare på alla plan. 
 

En sak som jag inte riktigt vet hur vi ska hantera just nu är 

problemet med förstörelse och stöld. Det handlar bara om en 

enda person som ställer till det för oss och ett flertal affärer i 

Jönköpings centrum. Tyvärr kan vi tillsvidare inte ha kyrkan 

öppen när vi inte har gudstjänst och hela byggnaden hålls låst 

när inte sekreteraren är närvarande. Be för att detta ordnar upp 

sig och be för denna persons själ om Guds barmhärtighet!    
 

Kristus är uppstånden!  

Ja, Han är sannerligen uppstånden!  
 

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 
 

Om du behöver präst för bikt, själavårdssamtal  

eller Sjukas Smörjelse: 
 

Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

(modersmål: svenska. Talar även engelska, italienska) 

076 555 84 06 

joseph.nilsson@gmail.com  

OBS! Kyrkoherden besvarar inga SMS! 
 

 

 

 

 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:joseph.nilsson@gmail.com
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Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv 

(modersmål: polska. Talar även engelska, svenska) 

070 949 71 34 

wladek_mezyk@yahoo.com 
 

För övriga språk och riter se även adresslistan i brevet 
 

 

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/ 
 

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: 
 
 

 

mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
http://www.katolskajonkoping.com/
https://www.facebook.com/katolskajonkoping/
https://www.facebook.com/paterjoseph.nilsson
https://www.facebook.com/wladek.mezyk
https://www.katolsk-horisont.net/predikningar-audio
https://www.katolsk-horisont.net/
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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 

Eller: skriv ner 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). 
 

Församlingen behöver ditt bidrag: 

Bankgiro 665-3950 - Swish 123 544 40 13 
 

PÅVENS BÖNEINTENTION 

för maj 2020 

Evangelisationen: att diakoner som troget tjänar Ordet och de 

fattiga, blir ett stärkande tecken för hela Kyrkan. 
  

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 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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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. 
 

Nya Mässtider  
gäller fr.o.m. lördagen den 25 april 2020 

OBS! Alla Mässor firas i kyrkan fr.o.m.  20 april 
 

Söndagar (tillkommer ev. Mässor på andra språk)  

09.00 Mässa 

10.00 Bikt 

11.00 Högmässa 

19.00 Mässa –  
direkt efter Mässan ställs Sakramentet ut för tyst tillbedjan  

20.30 Rosenkransvaka 
 

Måndagar 

12.00 Mässa 

19.00 Mässa –  
direkt efter Mässan ställs Sakramentet ut för tyst tillbedjan  

20.30 Rosenkransvaka 
 

Tisdagar 

18.00 Mässa 

20.30 Rosenkransvaka 
 

Onsdagar 

12.00 Mässa 

20.30 Rosenkransvaka 
 

Torsdagar 

18.00 Mässa 



 7 

20.30 Rosenkransvaka 
 

Fredagar 

17.00 Bikt – Sakramentet ställs ut för tyst tillbedjan 

18.00 Mässa 

20.30 Rosenkransvaka 
 

Lördagar 

08.00 Sakramentet ställs ut för tyst tillbedjan 

09.00 Bikt 

10.00 Mässa 

19.00 Mässa (gäller som söndagsmässa) 

20.30 Rosenkransvaka 
 

KALENDER FÖR GUDSTJÄNSTER UNDER  

MAJ 2020 
Vi kommer att försöka sända live alla Mässor och 

Rosenkransvakan varje dag. 

OBS! Här finns endast de firanden som är säkra. 

För Mässor/bikt på övriga språk ber vi er kontakta respektive 

präst i adresslistan. 
 

1 fredag: (Jesu Hjärta fredag) Josef Arbetaren 

* Bön för kallelser (Vi ber för nya kallelser till äktenskapet, 

prästämbetet eller gudsvigda livet och för dem som redan 

svarade) inför Sakramentet 17.00 

Rosenkransen börjar 17.30 

* Bikt 17.00 

* Mässa 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

2 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag) Athanasios 

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30 

* Bikt 9.00  

* Mässa 10.00 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 
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* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

3, 1:a söndagen i månaden: Fjärde påsksöndagen 

* Mässa 9.00 

* Bikt 10.00 

* Mässa på polska 10.00 

* Högmässa 11.00 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 

* Mässa i Nässjö 17.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

4 måndag, prästernas lediga dag 

* Mässa 12.00 

* Mässa 19.00  

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30  
 

5 tisdag 

* Mässa 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

6 onsdag 

* Mässa 12.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
   

7 torsdag 

* Mässa 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

8 fredag 

* Bikt 17.00 

* Mässa 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

9 lördag 

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30 

* Bikt 9.00 
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* Mässa 10.00 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

10, 2:a söndagen i månaden: Femte påsksöndagen 

* Mässa 9.00 

* Bikt 10.00 

* Högmässa 11.00 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 

* Mässa på engelska 15.00 

* Mässa i Vetlanda 16.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

11 måndag, prästernas lediga dag 

* Mässa 12.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

12 tisdag Leopold av Castelnuovo 

* Mässa 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

13 onsdag Den Saliga Jungfru Maria av Fatima 

* Mässa 12.00 

* Fatimabönerna beds direkt efter Mässan 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

14 torsdag Aposteln Mattias fest 

* Mässa 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

15 fredag 

* Bikt 17.00 

* Mässa 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
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16 lördag Margherita av Cortona 

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30 

* Bikt 9.00 

* Mässa 10.00 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

17, 3:e söndagen i månaden: Sjätte påsksöndagen 

* Mässa 9.00 

* Bikt 10.00 

* Mässa på polska 10.00 

* Högmässa 11.00 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 

* Mässa i Eksjö 16.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

18 måndag, prästernas lediga dag 

Erik – Sveriges skyddspatron och Felice av Cantalice 

Denna dag välsignas matolja under Mässan 

* Mässa 12.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

19 tisdag 

* Mässa 18.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

20 onsdag Bernardino av Siena 

* Mässa 12.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  
 

 

 
 

 



 11 

21 torsdag Kristi Himmelsfärdsdag 

(den årliga Rosenkransvallfärden till Fågelås/Hjo är inställd) 

* Mässa 9.00 

* Bikt 10.00 

* Högmässa 11.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

22 fredag Rita av Cascia – Det Omöjligas Skyddshelgon 

* Bikt 17.00 

* Mässa med Pingstnovena 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

23 lördag 

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30 

* Bikt 9.00 

* Mässa med Pingstnovena 10.00 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

24, 4:e söndagen i månaden: Sjunde påsksöndagen 

* Mässa 9.00 

* Bikt 10.00 

* Högmässa med Pingstnovena 11.00 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 

* Mässa på engelska 15.00 

* Mässa i Vetlanda 16.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

25 måndag, prästernas lediga dag 

Maria Magdalena de´ Pazzi 

* Mässa med Pingstnovena 12.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
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26 tisdag Filippo Neri 

* Mässa med Pingstnovena 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

27 onsdag 

* Mässa med Pingstnovena 12.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

28 torsdag 

* Mässa med Pingstnovena 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

29 fredag 

* Bikt 17.00 

* Mässa med Pingstnovena 18.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
 

30 lördag Pingstafton 

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30 

* Bikt 9.00 

* Mässa med Pingstnovena 10.00 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

31, 5:e söndagen i månaden: Pingstdagen 

* Mässa 9.00 

* Bikt 10.00 

* Högmässa 11.00 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka med majandakt 20.30 
  

Sankt Maximilians Bok- och Presentbutik 
Vi försöker ha öppet så mycket som möjligt, särskilt under 

söndagar mellan och efter Mässorna. 

Betala gärna med Swish (Obs! Nytt nummer) 
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För butik och Mässintentioner: 

 Swish 076 555 84 06 
(Kyrkoherdens telefonnummer) 

 

FÖRPLIKTANDE BESTÄMMELSER FÖR 

STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
Gäller från och med söndagen den 29 mars 

* Mässplikten för söndagar och påbjudna högtider gäller inte 

tillsvidare. 

* Söndagar och påbjudna helgdagar då man enligt ovan inte kan 

delta i den Heliga Mässan ska man fortfarande iaktta som en 

Herrens dag, t.ex. genom att följa den Heliga Mässan som 

sänds över nätet eller på televisionen. De troende uppmuntras 

till andlig kommunion. Också Rosenkransen i hemmet 

uppmuntras, samt Bibelläsning. 

* Den som är sjuk eller på annat vis tillhör en riskgrupp, ska 

stanna hemma. 

* Bikt rekommenderas att flytta till större lokaler i 

församlingen. 

* Trosundervisning för barn och ungdomar skjuts upp. 

* Konfirmationer och Mässor med Första Kommunion ställs in 

tills vidare. 

* Vad gäller begravningar och kondoleanser (dvs. samling 

för att hedra den döde och visa sin respekt för de anhöriga) 

ombeds alla att respektera regeringens mötesbegränsningar 

som (i skrivande stund) innebär att sammankomster med fler 

än 50 personer inte får hållas. 

* Församlingens årsmöte skjuts upp tills vidare.  
 

HUR VI TILLÄMPAR DESSA BESTÄMMELSER  

I VÅR FÖRSAMLING 
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* Mässor kommer att firas av oss präster i församlingen som 

vanligt. Dessa Mässor försöker vi vardag som söndag att visa 

live på vår hemsida och/eller på församlingens Facebook sida. 

* Mässintentioner som tagits emot gäller och vi kommer även 

i fortsättningen fira de intentioner som tas emot. Intentionen 

kommer att kungöras som vanligt, även om inte den som bett 

om Mässans firande är närvarande.  

* Nationella grupper får heller inte fira Mässan offentligt med 

fler än 50 personer närvarande i kyrkan. 

Kontakta respektive präst för din grupp för bikt och övrig 

själavård. 

* Tillfälle till bikt ges på sedvanlig tid: fredagar 17.00, lördagar 

09.00 och söndagar 10.00 men inte i biktrummen. Se 

anvisningar var bikten äger rum. Se till att ni inte kommer för 

nära prästerna vid bikt och tala inte i riktning mot prästen. 

* Vad gäller barnens Första Kommunion meddelar vi datum så 

fort vi vet att det är tillåtet att fira Mässan offentligt igen. 

Konfirmationen är bestämd till den 4 oktober och vi får se om   

allt gått tillbaka till normal ordning till detta datum. 

* För församlingens årsstämma gäller samma sak: när vi vet att 

man får fira Mässan offentligt och stiftet tillåter samlingar i 

kyrkan, då håller vi vårt årsmöte. 

* Särskilt på söndagar när ni troende kommer till kyrkan för att 

be, var noga med att statens bestämmelser följs och att det inte 

finns fler människor i kyrkan än vad som är tillåtet. Detta gäller 

även om ni kommer för enskild bön i kyrkan. 

* Vid dödsfall är det bättre att ha begravningen omgående med 

endast de närmast sörjande än att skjuta upp begravningen på 

obestämd tid. Man kan ha begravningsriten direkt vid graven. 

Minnesstund etc. kan man ha senare när allt gått tillbaka till det 

normala igen.  
 

Du är väl inskriven i vår församling? 
För Katolska Kyrkan i Sverige har Den Heliga Stolen (dvs. 
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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.  
 

 
Rosenkransvakan varje kväll 20.30 

Vi Gråbröder är glatt överraskade över att så många av er 

kommer till vår bönevaka på kvällarna. Flera av er kommer till 

och med varje kväll och andra ber med oss via livesändningen 

på nätet. Underbart! 

Vi bröder började med denna bönestund på kvällen eftersom 

polska biskopskonferensen bad alla polacker att be 

Rosenkransen varje kväll 20.30 och provinsledningen som 

ansvarar för våra kloster i Jönköping och Motala uppmanade 

oss att ha denna bönestund på kvällarna i dessa svåra tider. Är 

det något vi kan göra i denna tid av prövning så är det att be! 

Texten till vår bönevaka finns att ta i hallen eller att ladda ner 

som pdf fil på vår hemsida. Be med oss i kyrkan eller hemifrån 
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(denna vädjan om Guds hjälp och barmhärtighet sänds live på 

hemsida och/eller på församlingens Facebook). 

Under maj månad kombinerar vi Rosenkransvakan med 

majandakten. 

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).  

Det är naturligt för den som lever ett andligt liv att dagligen 

längta efter den största nåd vi kan få på denna jord: att Herren 

kommer till våra själar och hjärtan genom sin Heliga Kropp och 

sitt Dyrbara Blod i Kommunionen. Ibland är det inte möjligt 

för oss att delta i Mässan varje dag och då bör vi uttrycka vår 

längtan genom den s.k. Andliga Kommunionen, som Herren 

själv uppmuntrar till. Men även de dagar då vi har tagit emot 

den Heliga Kommunionen exempelvis på förmiddagen, är det 

en god sak att göra en Andlig Kommunion på eftermiddagen.  

Denna akt av längtan efter Herren är dock inte ämnad att ersätta 

den sakramentala Kommunionen.  

Kyrkoläraren, den Helige Thomas av Aquino (1225-1274), 

talade om den andliga kommunionen som ”en glödande 

längtan efter att ta emot Jesus i Altarets Allraheligaste 

Sakrament och att omfamna Kristus som om man verkligen tog 

emot Honom.”   

Vi de tillfällen en praktiserande katolik har tillfälle att delta i 

två Mässor under samma dag är det möjligt att ta emot 

Kommunionen under båda Mässorna, med då ska en Mässa 

firas på förmiddagen och den andra på eftermiddagen, dvs. inte 

under två Mässor som firas efter varandra. Däremot kan en 
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andlig kommunion göras hur många gånger som helst under 

dagen. 

Den helige prästen Jean-Marie Vianney (1786-1859), känd för 

att ha hjälpt oändligt många människor att omvända sig, gav 

följande råd: ”När vi märker att kärleken till Gud svalnar i 

våra själar, låt oss då genast göra en andlig kommunion. När 

vi inte kan gå till kyrkan, låt oss då vända oss mot tabernaklet 

där Kristus finns, för inga väggar kan någonsin skilja oss från 

den gode Guden.” 

Ett ypperligt sätt att fördjupa oss i Eukaristins mysterium är att 

läsa den Helige Johannes Paulus II:s encyklika Ecclesia de 

Eucharistia (Eukaristin och Kyrkan, utgiven av Catholica AB 

2003). Ur påvens encyklika nr 34, sid. 47-48: ”Eukaristin 

framstår som det främsta av alla sakramenten, ty den leder till 

fulländning av gemenskapen med Gud Fadern genom 

föreningen och identifikationen (ettblivandet: aeqatio) med den 

enfödde Sonen, i kraft av den Helige Ande. En av de stora 

författarna inom den bysantiska traditionen (Nicolas Cabasilas) 

har med tro och skarpsinne uttryckt denna sanning: i Eukaristin 

”är mer än i varje annat sakrament – gemenskapens och 

kommunionens – mysterium så fullkomligt, att det leder till det 

högsta goda: här är det högsta målet för varje mänsklig längtan, 

eftersom vi här följer Gud och Gud förbinder sig med oss i en 

fullkomlig enhet.” Just därför är det lämpligt att i själen hålla 

levande den ständiga längtan efter det eukaristiska 

sakramentet. Så har bruket av den ”andliga kommunionen” 

uppstått, som alltsedan århundraden på ett lyckligt sätt har 

utbrett sig i Kyrkan och anbefallts av det andliga livets heliga 

läromästare. Den Heliga Teresa av Jesus (Avila, 1515-1582) 

skriver: ”När ni åhör Mässan utan att ta emot Kommunionen, 

kan ni kommunicera andligen. Det är mycket gagneligt… ty på 

så sätt ingjuts i oss en stor kärlek till vår Herre.” (ur 

Fullkomlighetens väg, kap. 35:1). 
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”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. 
 

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 inte 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  
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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. 
 

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.  
 

 

Själavård på polska 
Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv 

070 949 71 34 
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wladek_mezyk@yahoo.com 
 

Själavård på engelska 
Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv 

070 949 71 34 

wladek_mezyk@yahoo.com 

Själavård för eritreaner och etiopier 
Abba Sfaha Kidanemariam (Gheez-rit) 

073-666 11 68 

asfaha.kidane@sanktaeugenia.se 
 

Filippinsk själavård 
Passionisterna i Linköping 

013-31 43 45 
 

Syriska katolska Missionen: Mässor söndagar 13.00 
Fader Husam Shaabo (Bankeryd)  

(rektor för de syriska katolikerna i Jönköpings församling) 

072 933 20 22 

fatherhusamshaabo1967@gmail.com 
 

Kaldeisk katolska Missionen: Mässor ons. och lör. 17.00 
Fader Fadi Isho Hana (Jönköping) 

0737 82 87 36 

fadihanna2000@yahoo.com 
 

Själavård på kroatiska 
Fader Drago Cumurdzic (Värnamo) 

073-628 31 20 

drago.cumurdzic@gmail.com 
 

Själavård på slovenska 
Fader Zvone Podvinski (Göteborg) 

070-827 87 57 

zvone@kristuskonungen.se 
 

Själavård på italienska 
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

076 555 84 06 

joseph.nilsson@gmail.com  

mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
mailto:fatherhusamshaabo1967@gmail.com
mailto:fadihanna2000@yahoo.com
mailto:drago.cumurdzic@gmail.com
mailto:zvone@kristuskonungen.se
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Själavård på spanska 
Pater Marcin Mazur OFMConv (Motala) 

073 980 78 25 

marcinmaz@tlen.pl 
 

Själavård på franska 
För själavårdssamtal på franska kontakta diakoner som kan hänvisa till 

fransktalande präster för bikt: 

Diakon Claude Roquebert  

036-12 65 60 

clauder@live.se 
Eller: 

Diakon Göran Fäldt 

070 289 22 99  gr.faldt@gmail.com 
 

Själavård på tyska 
Pater Andrzej Walkowiak OFMConv (Motala) 

070 735 76 69 

andreas.walkowiak@t-online.de 

Eller: 

Diakon Göran Fäldt 

mobil 070 289 22 99  

gr.faldt@gmail.com 
 

Själavård på vietnamesiska 
Fader Thanh Thaddeus Tran Chanh (Stockholm) 

070-777 19 78 

thanh.tranchanh@katolskakyrkan.se 
 

Neokatekumenal Vandring – Missio ad gentes 
Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv 

070 471 88 23 

arkadiusz.skodowski@telia.com 
 

Övrigt i församlingen: 
Kateketer För information kontakta expeditionen 
 

Konfirmandundervisning  
Dan Ahnberg 

dan.ahnberg@bilda.nu 

mailto:marcinmaz@tlen.pl
mailto:clauder@live.se
mailto:gr.faldt@gmail.com
mailto:andreas.walkowiak@t-online.de
mailto:gr.faldt@gmail.com
mailto:thanh.tranchanh@katolskakyrkan.se
mailto:arkadiusz.skodowski@telia.com
mailto:dan.ahnberg@bilda.nu
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Äktenskapskurs  
Se gärna Videon  https://www.katolsk-horisont.net/video/att-gifta-sig-

katolskt .  

Kontakta Diakon Göran Fäldt helst 6 månader före 

planerad vigsel/bröllop. 0702 89 22 99, eller gr.faldt@gmail.com  
 

Jönköpings Unga Katoliker  
Erik Hansson  

erik.hansson2002@gmail.com 
 

Studentgruppen ”CuperTino” (Student group in English) 

Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv 

070 949 71 34 

cupertino.students@yahoo.com 
 

Caritas-Jönköping  
Diakon Göran Fäldt 

070 289 22 99 

gr.faldt@gmail.com 
 

Laudamus Te (kyrkokören) 

Kristina Sebastjan 

kristina_sebastjan@hotmail.com 
 

Onsdagsgruppen för daglediga.  

Tonka Klobucar (036 377 226) eller Elvira Sommer (0392 128 32) 
 

S:t Maximilians Vänner består av frivilliga som står i församlingens 

bok- och presentbutik (öppen efter Mässor).  

Kontakta församlingens husmor, Gunilla Ronquist, 

gunilla_ronquist@msn.com eller någon i butiken vid öppettider. 
 

Rosenkransgruppen ansvarar för att Rosenkransen beds gemensamt 

30 minuter före Mässorna.  

Kontakta Roger och Glenda Olson La Fleur 

gleroinc@hotmail.com 

Eller: husmor Gunilla Ronquist gunilla_ronquist@msn.com 
 

Ständig bön för äktenskap och familj. Vår församling har åtagit sig 

att ha detta stora och viktiga förbönsämne den 28:e varje månad. 

Kontakta Eva-Britt Ragvald evabrittragvald@hotmail.com 

https://www.katolsk-horisont.net/video/att-gifta-sig-katolskt
https://www.katolsk-horisont.net/video/att-gifta-sig-katolskt
mailto:gr.faldt@gmail.com
mailto:erik.hansson2002@gmail.com
mailto:cupertino.students@yahoo.com
mailto:gr.faldt@gmail.com
mailto:kristina_sebastjan@hotmail.com
mailto:gunilla_ronquist@msn.com
mailto:gleroinc@hotmail.com
mailto:gunilla_ronquist@msn.com
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Franciskanska Sekularorden ”OFS” är en grupp 

lekmannafranciskaner i vår församling  

Kontakta Filip Bertilsson 036 71 33 11 filip-bertilsson@hotmail.com 

Karmels Sekularorden (Tredje Orden) 
Kontakta Diakon Göran Fäldt 

070 289 22 99  

gr.faldt@gmail.com 
 

Inigos Vänner är en studie- och bönegrupp i ignatiansk anda. 

Magdalena Sandgren 070-424 12 98 korrektur@corretto.se 
 

För övriga apostolat 
Kontakta kyrkoherden: 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

mobil 076 555 84 06 

e-post: joseph.nilsson@gmail.com  

Förberedelse inför upptagning i Kyrkans fulla gemenskap 

(konversion) 

Militia Immaculatae (Marie Härskara – 2 februari 1995) 

Helige Maximilian Maria Kolbes världsvida Marianska rörelse  

Ave Maria Publikationer (29 juli 2004) 

Ett apostolat i S:t Maximilians anda för utgivning av böcker och skrifter 

till andlig uppbyggelse. Ekonomiskt stöd kan ges direkt till 

kyrkoherden eller genom Swish 123 291 73 26   

Josefsbrödraskapet (18 maj 2001) 

Förbönsrörelse för döende och själarna i Skärselden  

Jesusbarnets av Prag Hedersvakt (6 januari 1998) 

Hyllar Guds Sons människoblivande genom förbön för familjer och 

ekonomiskt stöd till utsatta barn (barnhem, skolgång etc. i fattiga 

länder).  

Förebedjarna (30 juni 2000) 

Ber för alla de intentioner som kommer in till Gråbröderna och 

församlingen i Jönköping.  

Andlig Adoption: 

Förbön för ofödda barn (att de räddas från abort)  
 

 

Till sist en uppbyggande hälsning från vår käre medbroder Pater Rafal 

Zarzycki OFMConv (som nu bor i Gniezno) 

mailto:filip-bertilsson@hotmail.com
mailto:gr.faldt@gmail.com
mailto:korrektur@corretto.se
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”Hur klarar Ni det hemska Covid19? Här sänder jag en bild på mig när 

jag biktar folk. Antiseptisk avlösning så att säga. 

I Polen har vi hårda bud angående kyrkobesök. Från och med måndag 

får vi ta emot 1 person per 15 kvm. Vår kyrka rymmer 37 personer. Var 

och en måste bära mask. Särskilt nunnor ser ut som de bar burka. Det 

är hårda bud som gäller: Att gå ut på stan utan att bära mask kostar 500 

PLN (1000 SEK). I en kyrka i vårt stift fick kyrkoherden betala flera 

tusen i böter för han plankat och firat Mässan för alldeles för många 

personer i hemlighet. Det roligaste är att en av våra medbröder som 

varit missionär i Zambia skrattar åt oss att vi darrar för detta lilla 

influensaviruset och han överlevde lepra och spetälskan och använde 

inga handskar eller masker eller annat över näsan! Det låter roligt men 

vi är oroliga för det går att smittas lätt. Det är därför vi desinficerar titt 

som tätt rubb och stubb här och där. Se den bifogade fotot...” 
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