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Jungfru Marias födelse firar vi den 8 september 
 

Månadsbrev för september 2020 
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Kära församlingsmedlemmar, 
 

Omslagsbilden på detta månadsbrev visar Jungfru Maria som 

barn. I mitt kloster i Assisi, Sacro Convento med 

Franciskusbasilikan där Helige Franciskus är begravd, skötte 

jag om några små rum där ett annat helgon faktiskt var inlåst i 

flera år: den Helige Josef av Copertinos (1603-1663) celler. 

Bröderna lät honom endast komma ut och besöka basilikan 

vissa nätter på grund av de ovanliga fenomen som han blev 

känd för: levitationer, dvs han svävade i luften när han tänkte 

på Guds Moder Maria! Helgonet var känt för sin stora kärlek 

till den Heliga Jungfrun och en dag fick han en fantastisk gåva 

av en rik dam från Neapel, en staty av Maria som barn (precis 

som på bilden).  

Jag brukade städa de rum där Helige Josef av Copertino levde 

och bad och ofta fick jag putsa glaset på den behållare i vilken 

hans Mariabarn fanns. Naturligtvis bad jag Herren att få en 

liknande staty till vårt kloster i Jönköping. Herren bönhörde 

mig och varje år den 8 september, då vi firar Jungfruns födelse, 

bärs Mariabarnet från brödernas interna kapell till kyrkans 

altare. Dessa ”heliga födelsedagar” som finns i Kyrkans 

liturgiska kalender: Kristi födelse, Johannes Döparens födelse 

och Jungfru Marias födelse, är en stark påminnelse om vilka 

underbara ting som kan ske i ett människoliv när vi öppnar oss 

fullkomligt för Guds nåd och vilja! 
 

September månad är fyllt av betydelsefulla liturgiska firanden: 

Herrens Törnekrona (2 sept.) som påminner oss om Kristi 

lidande för vårt högmods skull och hur vi ska kämpa för att få 

livets segerkrona. Marie Heliga Namn (12 sept.), som ju är 

Guds Moders namnsdag, då vi påminns om hur kärt hennes 

namn är för oss och att det är Guds Vilja att vi ofta åkallar 

hennes namn som vår himmelska Moder. Detta gör vi främst 

genom att troget be Rosenkransen. Det Heliga Korsets 
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Upphöjelse den 14 sept. kallades förr även för Lilla Påsk och 

påminner oss om Kristi Kors betydelse för vår frälsning. Utan 

Kristi Kors ingen räddning för någon av oss! Ursprunget till 

detta firande var att Heliga Helena (Kejsar Konstantins moder) 

fann Kristi Kors år 326. Senare byggde Konstantin en basilika 

på platsen för korsfästelsen och graven. År 629 kunde 

Korsreliken återigen föras till Jerusalem efter att ha stulits av 

den persiske kejsaren år 614. Dagen därpå, den 15 sept., 

kommer vi ihåg Guds Moders Smärtor. Kanske bör vi erinra 

oss särskilt denna dag Herrens ord till oss alla från sitt Kors: 

”Se din Moder!” Den 17 sept. är en mycket viktig dag för alla 

bröder och systrar i den franciskanska orden: Vår Serafiske 

Fader Franciskus Stigmatisering. Denna franciskanska fest 

påminner oss om vår kallelse att alltmer likna Kristus den 

Korsfäste. Den Helige Josef av Copertino, som jag skrev om 

i samband med Mariabarnet, firas den 18 sept. och det är 

särskilt studenter som borde be om hans förbön, för han är 

studenternas skyddspatron. Josef hade inte något läshuvud, 

men tack vare hans stora fromhet lät man honom studera till 

präst. När biskopen kom för examen i prästseminariet skulle 

det gå fort och biskopen ville bara välja ut en av 

prästseminaristerna för att ställa några frågor. Biskopen hade 

bråttom… Till allas stora fasa var det Josef som fick frågan: 

”Räkna upp alla citat i Nya Testamentet som talar om Jungfru 

Maria!” Det var i stort sett allt som Josef av Copertino kunde 

och så fick alla godkänt. Vi ska ju alla gå igenom en mycket 

viktigare examen en dag: då vi ska dömas av Herren. Kanske 

borde vi be om Helige Josef av Copertinos förbön inför den 

dagen? En extra förebedjare skadar aldrig… 

Den 19 sept. kan vi komma ihåg Vår Fru av Salette, vars 

budskap liknar uppenbarelserna om Jesu Heliga Anlete i Tours: 

Gud förväntar sig gottgörelse för synder mot de första tre 

buden. Samma dag tackar vi den Helige Josef för beskyddet 
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han ger – främst för ett kyskt liv – genom sitt s.k. cingulum 

eller rep. Naturligtvis kan vi inte glömma Pater Pio av 

Pietrelcina den 23 sept. (jag prästvigdes på hans dag 1989) han 

som undervisade om hur viktigt lidandet är under vårt jordeliv: 

”Var glad för alla motgångar och lidanden, för då kan du ge 

dem som bot till Herren! Kanske slipper du då Skärselden…”  

Den 24 sept. är också en viktig dag då kan vi fira alla Sveriges 

helgon. Vi ska inte bara tänka på Erik, Birgitta och Elisabeth 

Hesselblad, för det finns en rad av mer eller mindre kända 

helgon i vårt land som har byggt upp ett kristet samhälle på våra 

breddgrader. Framför allt ska detta firande påminna oss om att 

vi ska bli heliga! Den 29 sept. är en storstilad avslutning på 

månaden genom firandet av de mäktiga Ärkeänglarna 

Mikael, Gabriel och Rafael. En bön om deras beskydd borde 

finnas med i alla kristnas dagliga böner. Vi behöver dem mer 

än vad vi kan förstå. 
 

Som ni ser kan jag hålla på i all oändlighet om dessa andliga 

skatter som det liturgiska firandet erbjuder oss.  Det är en stor 

andlig rikedom som ges oss när vi lever med i det liturgiska året 

och tar till oss det som Kyrkan firar och undervisar om i sin 

liturgi. Jag tycker synd om de katoliker och övriga kristna som 

inte tar till sig av all den andliga kunskap som finns i Kyrkans 

liv genom helgonen och övriga firanden.  
 

Må vår församling växa i andlig hunger efter att bli fylld av 

helig längtan efter allt som Gud vill ge oss, Honom till ära och 

våra själar till helgelse och frälsning.    
 

Guds välsignelse över er alla,         
 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 

Kyrkoherde 
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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 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) 

Telefonnummer meddelas senare 

r.i.zarzycki@gmail.com 
 

För övriga språk och riter se även särskild adresslista 
 

Ständig diakon som tjänstgör: 

Diakon Hans Einarsson 

(modersmål: svenska. Talar även engelska) 

036 30 77 69 

073 074 72 96   

hans.einarsson@nassjo.se 
 
 

 

 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
mailto:joseph.nilsson@gmail.com
mailto:wladek_mezyk@yahoo.com
mailto:r.i.zarzycki@gmail.com
mailto:hans.einarsson@nassjo.se
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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: 
 

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 

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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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 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 september 2020 
 

Evangelisationen: att jordens resurser inte plundras,  

utan fördelas på ett rättvist och respektfullt sätt. 
 

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 

mailto:jonkoping@katolskakyrkan.se
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Ande ge mig styrka att vittna om Din kärlek. Med Maria, 

vår Herres och Kyrkans Moder, ber jag särskilt för denna 

månads intentioner. 
 

Ständiga Gudstjänsttider på svenska under september  
Klostrets gemensamma böner – öppen för alla –  

hålls antingen i kyrkan eller i Oratoriet 

(ev. novenor eller andakter följer direkt efter Mässan) 
 

Söndagar (tillkommer Mässor på andra språk)  

09.00 Mässa 

10.00 Bikt 

11.00 Högmässa 

19.00 Mässa 

20.00 Rosenkransvaka med Completorium 
 

Måndagar 

12.00 Mässa 
 

Tisdagar 

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och mediation 

12.30 Middagsbön 

18.00 Mässa, Vesper direkt efter Mässan 
 

Onsdagar 

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och mediation 

12.00 Mässa, Middagsbön direkt efter Mässan 

18.00 Vesper 
 

Torsdagar 

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och mediation 

12.30 Middagsbön 

18.00 Mässa, Vesper direkt efter Mässan 
 

Fredagar 

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och mediation 

17.00 Bikt – Sakramentet ställs ut för tyst tillbedjan 
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18.00 Mässa, Vesper direkt efter Mässan 

19.00 Rosenkransvaka med Completorium 
 

Lördagar 

07.00-08.00 Läsningsgudstjänst, Laudes och mediation 

08.00 Sakramentet ställs ut för tyst tillbedjan 

09.00 Bikt 

10.00 Mässa 

19.00 Mässa (gäller som söndagsmässa) 

20.00 Rosenkransvaka med Completorium 

För Eukaristi med Neokatekumenla Vandring och Missio ad 

gentes i Smedbyn, Huskvarna, på lördag kväll, kontakta Pater 

Arkadiusz Skodowski OFMConv. 

arkadiusz.skodowski@telia.com 
 

 

 

KALENDER FÖR GUDSTJÄNSTER  

under september 2020 
Vi kommer att försöka sända live helgens Mässor och 

Rosenkransvakan. 

OBS! Här finns endast de firanden som är säkra. 

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

präst i adresslistan. 
 

1 tisdag 

* Mässa 18.00 
 

2 onsdag Herrens Törnekrona 

* Mässa 12.00 
  

3 torsdag Gregorius den Store 

* Mässa 18.00 
  

 

 
 

4 fredag: Jesu Hjärta fredag 

mailto:arkadiusz.skodowski@telia.com
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Vi ber om goda kallelser till äktenskapet, prästämbetet och det 

Gudsvigda livet och om nåden att leva sin kallelse heligt och 

rätt för dem som redan sagt ja. 

* Tillbedjan av Sakramentet 17.00 

* Bikt 17.00 

* Rosenkrans 17.30 

* Mässa 18.00 

* OBS ny tid! Rosenkransvaka/Completorium 19.00  
  

5 lördag: Marie Obefläckade Hjärta Gottgörelsedag 

Teresa av Calcutta 

* SUK (Sveriges Unga Katoliker) Stiftsungdomsdagar 

sändning från S:ta Clarasalen 08.00-20.00 

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30 

* Bikt 9.00  

* Mässa 10.00 

* Mässa på tagalog 11.00 OBS! Inställd 

* Bön före kaldeisk Mässa 16.30 

* Mässa kaldeisk rit 17.00 OBS! Inställd 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20.00 
 

6 september, 1:a söndagen i månaden: 

23 söndagen ”under året” 

* Mässa 9.00 

* Bikt 10.00 

* Undervisning för barn, grupp 5&6 10.00 

* Konfirmandundervisning 10.00 

* Mässa på polska 10.00 

* Högmässa 11.00 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 

* Mässa i Nässjö 17.00 

* Ungersk protestantisk gudstjänst 17.30 

* Mässa 19.00 
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* Rosenkransvaka/Completorium 20.00 
  

7 måndag, prästernas lediga dag 

* Mässa 12.00 
  

8 tisdag Den Saliga Jungfru Marias Födelses Fest 

* Tillbedjan av Sakramentet 17.00 

* Bikt 17.00 

* Högmässa 18.00 

* Högtidlig Vesper efter Mässan med vigning till Immaculata 

för dem som önskar tillhöra MI (Marie Härskara, Kolbes 

Marianska rörelse) 

* Födelsedagskalas för Guds Moder i S:ta Clarasalen för alla 

närvarande (de som kan och vill tar med sig något ätbart för 

buffén) 
  

9 onsdag 

* Mässa 12.00 
   

10 torsdag 

* Mässa 18.00 

* Rådssammanträde 19.00 
  

11 fredag 

* Tillbedjan av Sakramentet 17.00 

* Bikt 17.00 

* Mässa 18.00 

* Rosenkransvaka/Completorium 19.00 
  

12 lördag Marie Heliga Namn 

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30 

* Bikt 9.00 

* Mässa 10.00 

* Bön inför kaldeisk Mässa 16.30 

* Mässa kaldeisk rit, 17.00 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 
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* Rosenkransvaka/Completorium 20.00 
 

13 september, 2:a söndagen i månaden: 

24 söndagen ”under året” 

* Familjemässa 9.00 

* Undervisning för barn, grupp 1-4 10.00 

* 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/Completorium 20.00 
  

14 måndag Det Heliga Korsets Upphöjelses Fest 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12.00 med hyllning av Korsreliken 
  

15 tisdag Den Saliga Jungfru Marias Smärtor 

* Mässa 18.00 
  

16 onsdag Cornelius och Cyprianus 

* Mässa 12.00 
  

17 torsdag  

Den Serafiske Fadern Franciskus Stigmatiserings Fest 
* Mässa 18.00 
  

18 fredag  

Giuseppe da Copertino – Studenternas skyddshelgon 

* Tillbedjan av Sakramentet 17.00 

* Bikt 17.00 

* Mässa 18.00 

* Rosenkransvaka/Completorium 19.00 
  

 

19 lördag (Vår Fru av Salette – Helige Josefs Cingulum) 
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* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30 

* Bikt 9.00 

* Mässa 10.00 

* Bön inför kaldeisk Mässa 16.30 

* Mässa kaldeisk rit 17.00 

* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Antoniusrummet 17.00 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20.00 
  

20 september, 3:e söndagen i månaden 

25 söndagen ”under året” 

* Mässa 9.00 

* Bikt 10.00 

* Undervisning för barn, grupp 5&6 10.00 

* Konfirmandundervisning 10.00 

* Mässa på slovenska i Oratoriet 10.00 

* Mässa på polska 10.00 

* Högmässa 11.00 

* Mässa på kroatiska 12.30 

* Mässa Syrisk katolsk rit 16.00 

* Mässa i Eksjö 16.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20.00 
  

21 måndag Aposteln och Evangelisten Matteus Fest 

prästernas lediga dag 

* Mässa 12.00 
  

22 tisdag 

* Mässa 18.00 
  

23 onsdag Pio av Pietrelcina 

* Mässa 12.00 
 
  

24 torsdag Alla Sveriges Skyddshelgon 
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* Mässa 18.00 
  

25 fredag 

* Tillbedjan av Sakramentet 17.00 

* Bikt 17.00 

* Mässa 18.00 med Franciskusnovena 

* Rosenkransvaka/Completorium 19.00 
  

26 lördag 

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30 

* Bikt 9.00 

* Mässa 10.00 med Franciskusnovena 

* Bön inför kaldeisk Mässa 16.30 

* Mässa kaldeisk rit 17.00 

* Mässa (söndagsmässa) 19.00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20.00 
  

27 september, 4:e söndagen i månaden 

26 söndagen ”under året” 

* Familjemässa 9.00 

* Undervisning för barn, grupp 1-4 10.00 

* Bikt 10.00 

* Högmässa 11.00 med Franciskusnovena 

* Mässa Syrisk katolsk rit 13.00 

* Mässa på engelska i Oratoriet 15.00 

efteråt CuperTino grupp 16.00-18.00 

* Mässa i Vetlanda 16.00 

* Mässa 19.00 

* Rosenkransvaka/Completorium 20.00 
  

28 måndag, prästernas lediga dag 

* Mässa 12.00 med Franciskusnovena 
 

29 tisdag Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafaels Fest 

* Mässa 18.00 med Franciskusnovena 

30 onsdag Hieronymus 



 15 

* Mässa 12.00 med Franciskusnovena 
 

Övrigt för kalendern: 
* Pater Rafal Zarzycki OFMConv är frånvarande för besök i 

Polen 4-21 september. 

* Onsdagsgruppen för daglediga börjar eventuellt igen på 

onsdagar i september.  

För information ring: Iwona 036-12 06 57 

* Eritreanska Rosenkransgruppen träffas på lördagskvällar 

i S:t Antoniusrummet 17.00 

* För övriga grupper (körer, studiegrupper mm.) kontakta 

respektive ansvarig. Se särskild kontaktlista. 
 

Undervisning i vår tro för barn och ungdom 
Vi är mycket priviligierade i vår församling att ha frivilliga som 

ställer upp att ordna undervisning för barn och ungdom. 

Samtliga grupper har minst en kateket och någon assisterande 

kateket.  

Höstens och vinterns schema är klart och finns att ta i hallen. 

De som har gett församlingen sin e-post adress har redan fått 

den tillskickat genom mail. 

- Barngrupperna 1-4 samlas till Familjemässa 2 och 4 

söndagen i månaden kl. 09.00, sedan samling i respektive grupp 

10.00 till 11.00. Första träffen 13 september. 

- Grupperna 5-6 samlas till Mässa 1 och 3 söndagen i 

månaden för Mässa 09.00 och sedan samling i de rum som 

anvisas. Första träffen 6 september. 

- De som förbereds inför konfirmation (2-årig förberedelse) 

samlas till Mässa kl. 09.00 1 och 3 söndagen i månaden och 

sedan samling i de rum som anvisas. Första träffen 6 september. 
 

 
 

 

 
 

Vigning till Den Obefläckade Jungfrun – Immaculata 
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På Guds Moders födelses fest den 8 september 
Helige Maximilian Maria Kolbe grundade, tillsammans med 

några medbröder, år 1917 den världsvida Marianska andliga 

rörelsen Militia Immaculatae (sv. övers. Marie Härskara).  

Vår församling i Jönköping är det svenska sätet efter det 

officiella godkännandet från Rom den 2 februari 1995. 

Biskop Brandenburg skrev vid upprättandet av MI i Sverige 

den 1 december 1993: ”Jag anser att MI är en bra väg för 

katoliker att fördjupa sin tro och kärleken till Kyrkan.” 

Biskopens ord skulle mycket väl kunna sammanfatta Militians 

andliga inriktning. 

Särskilt vid Maria-fester har vi försökt erbjuda katoliker att 

viga sig till Immaculata, den Obefläckade Jungfrun, enligt 

MI:s formulär och Kolbes intentioner.  

Du som önskar viga dig till Guds Moder ber vi skriva sitt namn 

på den lapp som finns vid bordet nära kyrkans ingång. 
 

Söndagen den 30 augusti, direkt efter Högmässan, i 

Oratoriet, kommer Pater Rafal Zarzycki OFMConv, hålla en 

kort introduktion angående innebörden i denna vigning. 

Välkomna att lyssna både ni som redan är medlemmar i MI 

och övriga intresserade. 
 

Att komma för bikt 
Vi har generösa bikttider i vår församling och numera kan vi 

oftast ha två präster samtidigt som kan höra bikt. Vi präster 

märker dock att flera av dem som önskar bikta sig kommer i 

nästan sista minuten före Mässorna. Ofta sitter prästen och 

väntar vid utsatt tid – och ingen kommer på en halvtimma! -  

och sedan händer det att kön ringlar i korridoren tjugo minuter 

eller en kvart före Mässan ska börja. Vi ber er att komma i tid 

för bikten. Annars får vi korta ner bikttiderna.  

Börjar bikten kl. 9.00, då vill vi gärna att någon är där… 
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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) 

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. 

* Trosundervisning för barn och ungdomar skjuts upp. 

* 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. 
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HUR VI TILLÄMPAR DESSA BESTÄMMELSER  

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

vanligt. Dessa Mässor försöker vi söndagar och vissa andra 

dagar 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.  

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

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

* 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.  
 

Vi ber er: håll lämpligt avstånd 

Räck inte fram handen för att hälsa 

Prata gärna ute i det fria… 

Låt oss vara rädda om varandra! 
 

Om Stiftets 70+ regler och våra ständiga diakoner 
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I församlingen har man säkert förstått att stiftets regler för 

utsatta personer som fyllt 70 år även gäller de som är vigda av 

Kyrkan till tjänst som präster och diakoner. En präst eller 

ständig diakon pensioneras ju inte från sin vigning vid uppnådd 

personsålder eller när man av olika anledningar – som i detta 

fall pandemin – inte kan tjänstgöra på samma sätt som förut.  

I vår församling har vi tre ständiga diakoner och två av dem är 

över 80 år, Diakon Göran Fäldt och Diakon Claude 

Roquebert. Stiftsledningen vill att man är extra försiktig när 

man uppnått denna ålder och våra två diakoner är inget 

undantag. Vi får se vad framtiden för med sig, men vi kan ändå 

passa på att tacka dem för den oavlönade tjänst de hittills gjort 

i så många år och på många olika sätt. Vi önskar dem och deras 

familjer Guds välsignelse och frid.  
 

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.  
 

 
Rosenkransvakan tre gånger i veckan  
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OBS! Nya tider 19.00 (fredag) 20.00 (lörd. Sönd.) 
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 gång 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 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 (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! 
 

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 
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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 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). 
 

”Gör så många Andliga Kommunioner som du någonsin kan för att 

ersätta för alla de Sakramentala Kommunioner som aldrig blir 
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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 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).  
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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. 
 

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) 

Novena inför Marie Födelses Fest 
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Denna novena ber man mellan den 30 augusti - 7 september. 

Först ber man nedanstående bön och sedan 30 Var hälsad Maria varje dag under 

novenan; detta blir tillsammans 270 Var hälsad Maria till minne av de dagar som 

den Heliga Jungfrun befann sig i sin moders, den Heliga Annas sköte.  

Guds Moder gav själv instruktioner om denna bön till den Heliga Gertrud den 

Stora (1256-1302, 16 nov.).  
 

Ärorika Jungfru och milda Guds Moder Maria, jag kommer till 

dig som din ödmjuke tjänare som ovärdigt tillhör dig. Ur djupet 

av mitt hjärta ber jag dig att ta emot min enkla hyllning och jag 

ber dig att lyssna till min bön. Dessa böner vill förena sig med 

de oräkneliga och innerliga hyllningar och böner som änglarna 

och helgonen lovprisar dig med varje dag. I gengäld ber jag dig, 

du som är född till denna jord för att bli Guds Moder att även 

låta mig få bli återfödd i nåden som ditt barn, så att jag kan 

älska dig efter Gud över allt annat och troget tjäna dig på 

jorden, för att en dag få se och prisa dig för alltid i Himmelen. 
 

Maria välsignat är det underbara ögonblick då du blev avlad 

utan arvsynd. Var hälsad Maria… (10 ggr.) 
 

Maria, välsignad är den underbara tid, då du befann dig i din 

Heliga moder Annas sköte. Var hälsad Maria… (10 ggr.) 
 

Maria, välsignat är det lyckosamma ögonblick då du föddes till 

jorden för att bli Guds Moder. Var hälsad Maria… (10 ggr.) 
 

Avsluta novenabönen med Salve Regina: 

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; du vårt liv, 

vår fröjd och vårt hopp!  

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi 

sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.  

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och 

efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.  

Du milda och ljuva Jungfru Maria! 
 


