
Årets basar… 
äger rum lördagen den 30 november 

kl. 10–15 och söndagen den 1 de-

cember kl. 10–14. Kom och fynda 

och ta gärna med era vänner och be-

kanta. 

 

Försoningens sakrament… 
hör till adventstiden. Vi förbereder 

julhelgen på många sätt. En andlig 

julstädning med botens sakrament 

bör också ingå i dessa förberedelser. 

Tillfällen till bikt finns varje söndag 

kl. 10.30–11, varje tisdag kl. 17.30–

18 samt efter överenskommelse med 

någon präst. Utnyttja möjligheten till 

rannsakan och ett hjälpande samtal. 

 

Ett särskilt bikttillfälle för barn… 

ges lördagen den 14 december kl. 

9.30–11. Alla barn i årskurs 4 och 

uppåt uppmuntras att delta i denna 

förberedelse inför julhelgen. 

 

S:t Nikolaus… 
den helige biskopen av Myra på 300-

talet, och i viss mån förebild för vår 

jultomte, är ett av kyrkohistoriens 

mest omtyckta helgon. Vi firar ho-

nom i samband med familjemässan 

lördagen den 7 december kl. 11. Då 

skall varje barn ta med sig en liten, 

enkel julklapp till något annat barn. 

S:t Nikolaus fördelar sedan gåvorna 

till barnen ute på kyrktorget efter 

mässan. 

 

Luciafirande… 
arrangerat av Diakonicentrum äger 

rum i våra lokaler onsdagen den 11 

december kl. 14. Tio äldre försam-

lingsmedlemmar är välkomna att 

delta. Föranmälan behövs. Anmäl-

ningslista finns på anslagstavlan. 

En ministrantövning… 
äger rum lördagen den 14 december 

efter familjemässan. Vi börjar med 

att fika tillsammans och kommer se-

dan att gå igenom jultidens liturgi. 

 

Forum Catholicum… 
inbjuder denna månad till två före-

drag.  

Onsdagen den 4 december kl. 19 

talar fil. mag. Daniel Henningsson 

under rubriken Från Eufrats strän-

der till Nubiens sanddyner – Egyp-

tens historia 1479–1390 f. Kr.  

Onsdagen den 11 december kl. 19 

håller professor Ulf Jonsson S.J. ett 

föredrag med titeln Påven Francis-

kus och Kyrkans enhet. 

 

Jultidens mässor… 
och andra gudstjänster finns i en sär-

skild ruta på kalendariesidan.  

För övriga regelbundna mässor och 

andra gudstjänster, se baksidan av 

församlingsbrevet. 

 

Genom julkollekten… 
som upptas på juldagen kan du bidra 

till stiftets karitativa verksamhet. I år 

går pengarna till Caritas och dess 

insatser i Eritrea för att bygga upp 

jordbrukets motståndskraft mot de 

återkommande perioderna av torka. 

Genom anpassning till det förändra-

de klimatet säkras inte bara befolk-

ningens tillgång på mat; även deras 

möjligheter i allmänhet att försörja 

sig och leva ett fullvärdigt liv för-

bättras. Under hela adventstiden kan 

man sätta in ett bidrag på Caritas 

Sveriges biståndskonto, bankgiro 

900-4789, swishnummer 900 4789. 

Skriv att din gåva går till ”Advent 

2019”. 



Ljuvlingens… 
sista fredagsträff under höstterminen 

äger rum den 13 december kl. 18.15. 

Det blir en lovsångsstund i kyrkan, 

och därefter serveras julig mat. Se 

vidare program på anslagstavlan. 

 

Kommunionutdelarna… 
träffas söndagen den 15 december 

kl. 12.15 i stora studierummet. 

 

En adventskonsert… 
med latinamerikansk sång och musik 

äger rum i S:t Lars kyrka lördagen 

den 21 december kl. 18. Se vidare 

information på anslagstavlan. 

 

I Enköping… 
firas nioårsdagen av invigningen av 

S:t Ilians katolska kyrka med mässa 

och efterföljande kyrkkaffe sönda-

gen den 8 december kl. 11. 

Högmässa firas varje söndag kl. 11. 

Mässa firas även på polska den and-

ra fredagen i månaden kl. 19 och på 

tagalog den fjärde lördagen i måna-

den kl. 11. 

Mässtiderna under jultiden står i 

rutan på kalendariesidan.  
Se hemsidan www.sanktilian.nu för 

vidare information om Enköping. 

 

Att skicka julkort… 
med kristna motiv är ett vackert sätt 

att förkunna Guds glada budskap. I 

församlingen kan man köpa billiga 

kort av hög kvalitet med ett stort an-

tal olika julmotiv. 

 

Julklappar… 
kan även vara en gåvoprenumeration 

på de katolska tidskrifterna Katolskt 

magasin, Signum eller Karmel. 

 

En kyrkomusikertjänst… 
omfattande 50 % utlyses i försam-

lingen. Tjänsten innebär att ha över-

ordnat ansvar för gudstjänstmusiken, 

att spela vid högmässor och vissa 

andra mässor och gudstjänster m.m. 

Se vidare information i annonsen på 

anslagstavlan. Kontakta kyrkoherde 

Andreas Bergmann S.J. för vidare 

upplysningar eller frågor. 

 

Ett konfirmandläger… 
med c:a 40 ungdomar från Uppsala, 

Eskilstuna, Falun och Gävle samt 

ledare hölls på Berget i Rättvik 8–10 

november. Ett stort tack till alla 

medverkande. 

 

Konfirmation… 
för vuxna hölls i S:t Lars kyrka sön-

dagen den 10 november. Åtta perso-

ner mottog konfirmationens sakra-

ment i högmässan. Låt oss be för 

dem att den helige Ande må stärka 

dem i tron. 

 

Församlingsbrevet… 
för januari brukar skickas ut till alla 

hushåll i församlingen. På grund av 

kraftigt höjda portoavgifter kommer 

vi dock inte att göra det denna gång. 

Församlingsbrevet utkommer natur-

ligtvis som vanligt och läggs ut på 

kyrktorget till vänster om kyrkporten 

tillsammans med Katolsk Oriente-

rings programfolder för vårterminen 

2020. 

 

Påvens böneintentioner 

Universell: Att alla länder vidtar 

nödvändiga åtgärder för att prioritera 

de ungas framtid, särskilt för dem 

som lider och har det svårt. 

http://www.sanktilian.nu/

