
Alla helgons dag… 
firas söndagen den 1 november. I 

mässans prefation läser vi: ”I dag 

får vi lyfta blicken till din himmelska 

stad, vår moder Jerusalem, där våra 

bröder, som gått före oss, församlats 

till en skara som ingen kan räkna, en 

festförsamling som lovar dig i all 

evighet. Som pilgrimer vandrar vi i 

tron mot detta mål och gläder oss 

här på jorden i gemenskapen med 

din kyrka i himmelen, med dem som 

redan blivit krönta och har sitt namn 

i livets bok, de som nu är stöd och 

föredöme för oss alla i faror som 

möter på vår väg.” 

 

Alla själars dag… 
firas måndagen den 2 november kl. 

18.15. Den gregorianska rekviem-

mässan sjungs. Vi tänder ljus och 

ber för dem i vår församling som har 

avlidit under det gångna året. 

 

Kristus Konungens dag… 
söndagen den 22 november avslutar 

kyrkoåret. Efter högmässan är det 

sakramental tillbedjan. 

I mässans prefation på Kristus Ko-

nungens dag läser vi: ”Ty honom, 

din enfödde Son, har du smort med 

glädjens olja till evig överstepräst 

och till världsalltets konung. På kor-

sets altare skulle han frambära sig 

själv som ett fullkomligt offer för att 

försona din mänsklighet med dig och 

fullborda återlösningens mysterium. 

Uppstånden från de döda skulle han 

lägga allt skapat under sina fötter 

och överlämna ett evigt och allom-

fattande rike till dig, helige Fader: 

sanningens och livets rike, helgel-

sens och nådens rike, rättvisans, fre-

dens och kärlekens rike.” 

Basaren hålls första advent… 
lördagen den 28 november–sönda-

gen den 29 november c:a kl. 10–13. 

På grund av coronaviruset och risken 

för smittspridning blir det en ”mini-

basar” som äger rum utomhus. Till 

matståndet tar vi emot sylt, marme-

lad och saft samt matbröd och bak-

verk, t.ex. lussekatter. Om du har 

några frågor kan du kontakta Zofia 

Kurowska, tel. 073-650 56 69 eller 

e-post: zofia.kurowska@comhem.se. 

Tyvärr kan vi inte ta emot några 

andra gåvor till basaren detta år. 

Beträffande övriga frågor om basa-

ren ber vi dig att kontakta Sofia 

Grunditz, tel. 018-24 77 97 eller via 

e-post: sofia.grunditz@gmail.com. 

Mer information kommer på försam-

lingens hemsida och på anslagstav-

lan. 

 

Orgelmusik… 
spelas i S:t Lars kyrka av vår kyr-

komusiker Alexander Kegel freda-

gen den 6 november kl. 12, alltså 

före lunchmässan kl. 12.15. Detta är 

en del i firandet av att kyrkans orgel 

fyller 25 år i år. 

 

En musikdag för barn… 
i åldrarna 7–13 år hålls på kurs- och 

rekreationsgården Tallkrogen i när-

heten av Björklinge lördagen den 14 

november kl. 9–18. Vi sjunger till-

sammans och umgås med varandra 

och vi följer Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer. Det finns fortfarande plat-

ser kvar. Anmäl er till ungdomssek-

reterare Jim Lagerlöf, e-postadress: 

ungdomssekreterare@stlars.org eller 

tel. 073-783 23 73. Skriv ”Lördag i 

Björklinge” och ange namn och ål-

der på ditt/dina barn. 
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Ungdomsföreningen… 
Underbara föreningen Ljuvlingen 

träffas ungefär varannan fredag kl. 

18 med gemensam mässa och olika 

aktiviteter. Denna månads samman-

komster äger rum den 6 november 

och den 20 november. Se vidare pro-

gram på anslagstavlan under rubri-

ken Ung i församlingen och på för-

samlingens hemsida. 

 

I Enköping… 
har coronaviruset medfört omfattan-

de inskränkningar för den katolska 

verksamheten det senaste halvåret. 

Sedan en tid tillbaka har dock mäss-

firandet varje söndag återupptagits. 

Fader Magnus Nyman och fader 

Chikezie I. Onuoha MSP delar på 

ansvaret för mässorna. Trosundervis-

ningen för barn och ungdomar kom-

mer att börja på nytt. En glädjande 

nyhet är också att S:t Ilians kyrka 

har fått en ny och mycket fin pip-

orgel. Den är byggd år 1990 av Sune 

Fondell vid Ålems Orgelverkstad i 

Småland. Orgeln är en gåva från 

Svenska kyrkans församling i Täby 

och har tidigare stått i Gribbylunds 

kapell. 

Se hemsidan www.sanktilian.nu för 

vidare information om vad som hän-

der i Enköping och eventuella änd-

ringar. 

 

En bokpresentation… 
äger rum i församlingen onsdagen 

den 9 december kl. 19. Skådespela-

ren Pia Johansson samtalar med 

pater Fredrik Heiding S.J. om hans 

nya bok Lek för Guds skull. Boken 

kommer att finnas till försäljning 

under kvällen. 

 

Tidskriften Signum… 
fyller 100 år och firar detta med att 

publicera en jubileumsantologi med 

titeln Tidens tecken i Signum. Boken 

kommer att presenteras på Uppsala 

stadsbibliotek onsdagen den 18 no-

vember kl. 19, där den också kan kö-

pas. Ytterligare information finns på 

Signums hemsida www.signum.se 

och på församlingens anslagstavla. 

 

Katolsk kalender 2021… 
har nu utkommit och församlingen 

har beställt ett antal exemplar. Du 

kan köpa kalendern på expeditionen 

när vi har fått den eller redan nu 

reservera ditt exemplar. Den kostar 

170 kr. Om du inte har någon möj-

lighet att komma och hämta kalen-

dern ber vi dig att i stället beställa 

den direkt från Katolsk Bokhandel, 

e-post kbh@katolskbokhandel.com 

eller tel. 08-611 34 35.  

 

Kollekten… 
på världsmissionsdagen den 18 okto-

ber uppgick till 3 213 kr. Ett stort 

tack till alla givare! 

 

Kyrkornas globala vecka… 
äger rum 15–22 november. Tisdagen 

den 17 november hålls ett panelsam-

tal med rubriken Kris som möjlighet 

– kyrkornas roll i en ny tid i Uppsala 

missionskyrka kl. 18.30. Söndagen 

den 22 november kl. 18 firas en eku-

menisk gudstjänst i Uppsala dom-

kyrka kyrka. 

 

Påvens böneintentioner 

Universell: Att utvecklingen av ro-

botar och artificiell intelligens alltid 

skall tjäna mänsklighetens bästa. 
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