
Efter en ”coronapaus”… 
sedan april månad kommer nu äntli-

gen de månatliga församlingsbreven 

i gång igen. 

 

Mässa firas i S:t Lars kyrka… 
varje söndag på svenska kl. 9 och 11 

(högmässa) samt på engelska 18.15. 

Dessutom firas mässa på kroatiska 

den första och tredje söndagen i må-

naden kl. 16.30, på polska den andra 

söndagen kl. 16.30, på arabiska en-

ligt maronitisk rit den tredje lörda-

gen kl. 16. Mässa kommer även att 

firas på kirundi och på tagalog en 

lördag i månaden. Mässan på spans-

ka gör ett uppehåll under hösten. 

På vardagarna firas mässa måndag–

torsdag kl. 18.15, fredag kl. 12.15 

samt lördag kl. 11 (familjemässa 

med söndagens texter). 

Observera att antalet deltagare vid 

varje mässa tills vidare är begränsat 

till 50 personer i kyrkan. 

De som vill ta emot kommunionen i 

munnen kan göra det direkt efter 

mässan.  

Live-streamingen av mässorna via 

Facebook fortsätter som tidigare. 

 

Arbetet med utvidgningen… 
av S:t Lars kyrka och ombyggnaden 

av församlingssalen har till stor del 

avslutats. Det som kvarstår är bl.a. 

leverans av kyrkbänkar till den ut-

vidgade delen av kyrkan och slutbe-

siktningen. 

Man kan dock fortfarande sätta in 

pengar på det särskilda kontot för 

bidrag till denna kyrkoutvidgning. 

Det finns två betalningsmöjligheter: 

Swish 1233560760 eller bankkonto 

SEB 53681126569. Ett stort tack för 

alla bidrag som redan har kommit in! 

Barnens första kommunion… 
som skulle ha skett i våras, ägde rum 

i mindre grupper under kvällsmässan 

måndag 31 augusti, onsdag 2 sep-

tember, torsdag 3 september och fre-

dag 4 september kl. 18.15 samt lör-

dag 5 september kl. 15. 

 

Konfirmation av ungdomar… 
äger rum i S:t Lars kyrka söndagen 

den 13 september kl. 14. Konfir-

mationen förrättas av kyrkoherde 

Andreas Bergmann. 

 

Några nya medarbetare… 
har tillkommit i vår församling de 

senaste månaderna, och vi hälsar 

dem hjärtligt välkomna till oss. De 

presenteras nedan. 

 

Alexander Kegel… 

är kyrkomusiker sedan april. Han 

bor i Sollentuna med sin familj och 

har tidigare tjänstgjort som kyrko-

musiker i S:t Franciskus katolska 

församling i Märsta. Hans telefon-

nummer är 070-742 26 64, e-post-

adress alexanderkegel@stlars.org. 

 

Meghan Quinlan… 
är körledare för S:t Lars kyrkokör 

sedan i våras. Hon är musikvetare 

och forskare i medeltida musik vid 

Uppsala universitet. E-postadressen 

är meghan.quinlan@musik.uu.se. 

 

Jim Lagerlöf… 
är ny barn- och ungdomssekreterare 

sedan den 1 september. Han är teo-

log och pedagog och arbetar även 

deltid som lärare. Jims telefonnum-

mer är 073-783 23 73, e-postadress 

ungdomssekreterare@stlars.org. 
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Trosundervisning… 
för alla katolska barn och ungdomar 

under skoltiden borde vara en själv-

klarhet. Tack våra kateketer erbjuds 

undervisning i den katolska tron för 

olika åldersgrupper. Ett brev med 

inbjudan till trosundervisning sändes 

i juni till berörda familjer. Om ni in-

te har fått detta brev ber vi er att sna-

rast kontakta församlingsexpeditio-

nen. Datum och tid för undervis-

ningen finns även på församlingens 

hemsida. Klicka på ”Studier” och 

stlars.org/undervisning-ht-2020/. 

 

Informationskursen… 
Katolska kyrkans lära och liv börjar 

i digital form via Zoom måndagen 

den 7 september och hålls därefter 

varannan måndag kl. 19–21. Kursen 

är redan fullbokad. 

  

Övrig kursverksamhet… 
bl.a. Forum Catholicum Upsaliense 

och kyrkkaffe för äldre och dagledi-

ga gör ett uppehåll under hösttermi-

nen 2020 och planeras att återupptas 

vårterminen 2021. Ett föredrag pla-

neras dock senare denna termin. Mer 

information kommer i församlings-

brevet när det blir aktuellt. 

 

Vissa andra aktiviteter… 
är också inställda för närvarande för 

att inte öka risken för smittspridning. 

Det gäller bl.a. Kulturnatten i år, S:t 

Lars språkcafé och kyrkkaffe för alla 

grupper. 

 

Församlingens patrocinium… 
firas i år söndagen den 27 september. 

Efter högmässan går vi till domkyr-

kan för andakt och kransnedläggning 

vid S:t Eriks skrin kl. 12.30. 

Årets församlingsmöte… 
äger rum söndagen den 20 september 

kl. 12.30 i Newmaninstitutets aula, 

Slottsgränd 6. Det är ett utmärkt till-

fälle att få information om pågående 

och planerade aktiviteter i försam-

lingen, samtala om verksamhetsbe-

rättelsen, ekonomin och inlämnade 

ärenden från församlingsmedlem-

mar. Välkomna! 

 

En barnkör… 
startar på nytt i vår församling. Den 

vänder sig till pojkar och flickor i 

åldrarna 8–12 år (fr.o.m. årskurs 2). 

S:t Lars barnkör blir en del av Pueri 

Cantores, som är en sammanslutning 

av katolska barnkörer över hela värl-

den. Den svenska federationen har 

sedan starten 2005 stadigt växt med 

nya barnkörer runtom i vårt stift. 

Kören övar varje vecka på tisdagar 

kl. 16.30 med början den 22 septem-

ber. De som är intresserade av att 

delta eller vill veta mer om körverk-

samheten ombeds att kontakta kyr-

komusiker Alexander Kegel, som är 

ledare för barnkören. 

 

Bön för de kristnas enhet… 
fortsätter varje onsdag kl. 17.30 i 

Bönens kapell i Uppsala domkyrka. 

Uppsala kristna råd ansvarar för den-

na bönestund. Alla intresserade för-

samlingsmedlemmar är välkomna att 

delta. 

 

Påvens böneintentioner 
Universell: Att jordens resurser inte 

plundras utan fördelas på ett rättvist 

och respektfullt sätt. 


