Trosundervisning…

Kyrkkaffe för äldre…

för alla katolska barn och ungdomar
under skoltiden borde vara en självklarhet. Tack vare ett antal kateketer
erbjuds undervisning i den katolska
tron för olika åldersgrupper som ett
nödvändigt komplement till trosförmedlingen i familjen och mässan. De
familjer som har barn i undervisningsålder har fått särskild information skriftligt. Vi ber er att snarast
vända er till expeditionen om ni inte
har fått denna information.

och andra daglediga äger rum efter
lunchmässan (kl. 12.15) fredagen
den 27 september. Fil. dr Elisabeth
Stenborg berättar om hur hon upptäckte Harriet Löwenhjelm.

Pater Fredrik Heiding…
har en sabbatsperiod i USA från den
1 september 2019 till den 31 maj
2020.

Katolsk Orientering…
har som vanligt ett rikt och varierat
utbud. Under höstterminen erbjuds
en informationskurs om Katolska
kyrkans lära och liv, fristående föredrag under samlingsrubriken Forum
Catholicum Upsaliense samt kyrkkaffe för äldre och andra daglediga
med föredrag eller annat program.
Läs mer i den bifogade programfoldern och utnyttja möjligheten till vidareutbildning. Tipsa gärna vänner
och bekanta om vårt kursprogram.

Informationskursen…
Katolska kyrkans lära och liv kommer i höst att hållas varannan måndag kl. 19–21 med början den 9 september.

Forum Catholicum…
inbjuder till ett intressant föredrag av
Ann-Ida Fehn med titeln Kyrkomödrar onsdagen den 11 september kl.
19.

Kulturnatten…
äger rum lördagen den 14 september.
Vår församling erbjuder i år följande
programpunkter:
15.00 Litterärt kulturcafé med kyrkoherde Andreas Bergmann S.J. och
kulturskribent och författare John
Sjögren som ger tips på romaner om
de stora livsfrågorna. Pianomusik av
Björn Rossby
18.00 Konsert med kören Camerata
Englund och instrumentalister
19.00 Visning av kyrkan
20.00 Konsert med Orianakören
Det blir även servering och konstutställning med verk av några av våra
församlingsmedlemmar.

Basarinformation
Årets basar äger rum vid första advent 30 november–1 december.
Större donationer måste man informera om i förväg. Ring expeditionen
tel. 018-13 35 43.
Det kommer att erbjudas tider och
dagar under hösten då det går bra att
lämna in gåvor framför allt till loppmarknaden, antikvariska böcker, nya
kläder och nya saker. Om du har
mycket bär går det bra att lämna dem
till kyrkan, så kan vi ta hand om
dem. Boka gärna in i din almanacka
att baka under hösten. Det finns möjligheter att frysa in.
Ge bort saker och böcker som du tror
att andra kan vara intresserade av att
köpa!

Församlingens patrocinium…

S:t Lars kyrka…

firas i år söndagen den 29 september.
Efter högmässan och kyrkkaffet går
vi till domkyrkan för en kort andakt
och kransnedläggning vid S:t Eriks
skrin.

är glädjande nog mycket välbesökt
vid söndagsmässorna. Särskilt under
högmässan kan det dock bli trångt i
kyrkan. Församlingens pastoralråd
har därför diskuterat en eventuell utvidgning av kyrkorummet. En ritning med utvidgningsförslaget kommer att presenteras, och församlingsmedlemmarna inbjuds att framföra
synpunkter på detta förslag bl.a. vid
en diskussionskväll onsdagen den 9
oktober kl. 19.

Ministranterna…
har en viktig uppgift i församlingen.
Vi behöver flera ministranter både
för familjemässan på lördagar och
för högmässan på söndagar. Anmäl
snarast ditt intresse att medverka till
Sr Dorothea, tel. 070-274 40 91.

S:t Lars språkcafé…
börjar igen tisdagen den 3 september
kl. 16–18. Gamla och nya volontärer
är hjärtligt välkomna. Kontakta gärna Alina Maric, tel. 072-323 46 08
för vidare information eller frågor.

I Enköping…
firas högmässa varje söndag kl. 11.
Mässa firas på polska den andra fredagen i månaden kl. 19 och på tagalog den fjärde lördagen i månaden
kl. 11. I år är det nio år sedan den
första mässan firades i S:t Ilians katolska kyrka, den 1 september 2010,
och det vill vi fira. S:t Ilians dag firas söndagen den 1 september med
högmässa kl. 11 och därefter procession och fest. Lördagen den 7 september kl. 11 firas en ekumenisk
utomhusgudstjänst i ruinen av den
medeltida S:t Ilians kyrka i samband
med firandet av Trädgårdsdagen. I
Enköping har den katolska verksamheten utvecklats synnerligen positivt
sedan katolikerna fick en egen kyrka, som redan börjar bli för liten.
Mer information om Enköping finns
på www.sanktilian.nu.

Vuxenkonfirmation…
äger rum i S:t Lars kyrka söndagen
den 10 november i högmässan kl.
11. Vuxna som inte har tagit emot
konfirmationens sakrament är välkomna att göra det vid detta tillfälle.
Några förberedelsekvällar kommer
att anordnas. Kontakta fader Anders
Ekenberg på tel. nr 072-553 87 89
för mer information och anmälan.

”Se upp för tjuvar"…
står det på ett anslag på kyrktorget i
S:t Lars kyrkcentrum. Vi vill därför
uppmana alla att aldrig lämna några
värdesaker, väskor, ryggsäckar, dyra
kläder o. dyl. utan uppsikt på kyrktorget eller i kapprummet. Låt inte
heller mobiltelefoner, nycklar etc.
ligga kvar i fickorna om ni lämnar
era ytterkläder i kapprummet.

Påvens böneintentioner
Universell: Att politiker, vetenskapsmän, forskare och ekonomer samarbetar för att skydda världshaven.

