
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 månaden 

kl. 16.30 och på polska den andra sön-

dagen kl. 16.30. Mässa firas även på 

kirundi och på tagalog en lördag i 

månaden. Denna månad firas mässa på 

kirundi den 10 oktober kl. 16 och på 

tagalog den 24 oktober kl. 13.30. Lör-

dagen den 3 oktober kl. 16.30 firas 

mässa på gheez. Mässan på arabiska 

enligt maronitisk rit är inställd i okto-

ber men firas därefter den tredje lörda-

gen i månaden kl. 16. Mässan på 

spanska gör ett uppehåll under hösten. 

På vardagarna firas mässa måndag–

torsdag kl. 18.15, fredag kl. 12.15 samt 

lördag kl. 11 (familjemässa med sönda-

gens 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. 

 

Mässan på fredagar… 
kl. 12.15 firas som stilla mässa, d.v.s. 

helt utan sång. Flera församlingsmed-

lemmar har efterfrågat en mässa utan 

sjungna partier på grund av risk för 

smittoöverföring. Undantag görs endast 

om en högtid eller fest infaller på en 

fredag. I församlingsbrevets och hem-

sidans kalendarium markeras dessa da-

gar med fet eller kursiv stil. 

 

Den eukaristiska tillbedjan… 
på torsdagar kl. 17.30–18 börjar igen 

fr.o.m. den 1 oktober. 

Kyrkbänkarna… 
till den utvidgade delen av S:t Lars 

kyrka har nu kommit. Det finns sex 

bänkar à 2 meter och fyra bänkar à 1,5 

meter. Varje bänk kostar 2 500 kr. res-

pektive 2 250 kr. Vi tar tacksamt emot 

bidrag via Swish 123 35 60 760 eller 

till bankkonto SEB 5368 11 265 69. 

 

Andra gåvor till församlingen… 
kan sättas in på vårt bankgiro 950-5553 

eller ges via Swish 1231972884. Man 

kan också bli månadsgivare via auto-

giro eller använda kortbetalningstermi-

nalen på kyrktorget. Hjärtligt tack för 

ditt bidrag! 

 

Orgeln i S:t Lars kyrka… 
byggdes 1995 och fyller alltså 25 år i 

år. För att uppmärksamma det kommer 

vår kyrkomusiker Alexander Kegel un-

der hösten att spela orgelmusik kl. 12 

före lunchmässan den första fredagen i 

månaden, d.v.s. den 2 oktober, den 6 

november och den 4 december. Det blir 

även en orgelkonsert senare i höst. 

 

S:t Lars barnkör… 
har nu startat och övar på tisdagar kl. 

16.30–17.15. Kören kommer att sjunga 

några gånger per termin, huvudsakligen 

i familjemässan på lördagar eller i sön-

dagens högmässa. 

 

Djurvälsignelse… 
i samband med S:t Franciskus dag äger 

rum ute på gården före familjemässan 

lördagen den 3 oktober kl. 11. Särskilt 

barnen inbjuds att ta med sin kanin, 

hund, pytonorm, elefant, gris, katt, pa-

pegoja, vandrande pinne, val eller and-

ra husdjur. Hela skapelsen, även dju-

ren, är ju Guds konstverk som vi skall 

ära. 



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

rekreationsgården Tallkrogen i närhe-

ten av Björklinge lördagen den 14 no-

vember kl. 9–18. Vi sjunger tillsam-

mans och umgås med varandra och föl-

jer naturligtvis Folkhälsomyndighetens 

riktlinjer. Anmäl er till ungdomssekre-

terare Jim Lagerlöf, tel. 073-783 23 73, 

e-post: ungdomssekreterare@stlars.org. 

Skriv ”Lördag i Björklinge” och ange 

namn och ålder på ditt/dina barn. 

 

Ungdomsföreningen… 
Underbara föreningen Ljuvlingen träf-

fas ungefär varannan fredag kl. 18 med 

gemensam mässa och olika aktiviteter. 

Denna månad träffas ungdomarna den 

2 oktober och den 16 oktober.  

Höstens övriga sammankomster äger 

rum den 6 november, den 20 novem-

ber, den 4 december samt den 18 de-

cember. Se vidare program på anslags-

tavlan under rubriken Ung i försam-

lingen och på församlingens hemsida. 

 

Årets basar… 
hålls som vanligt vid första advents-

helgen lördagen den 29 november–sön-

dagen den 30 november. På grund av 

coronaviruset och risken för smittsprid-

ning blir det en ”minibasar” som äger 

rum utomhus. Till matståndet tar vi 

emot sylt, marmelad och saft samt 

matbröd och bakverk, t.ex. lussekatter. 

Om du har frågor kan du kontakta 

Zofia Kurowska, tel. 073-650 56 69, 

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

Tyvärr kan vi inte ta emot några 

andra gåvor till basaren detta år. 

Beträffande övriga frågor om basaren 

ber vi dig att kontakta Sofia Grunditz, 

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

eller tel. 018-24 77 97. 

Caritas S:t Lars… 
uppmärksammade i somras många äld-

re församlingsmedlemmar med en upp-

skattad gåva i form av en blomma för 

att sprida glädje och göra livet mera ut-

härdligt i en tid av isolering. 

 

Elijah-projektet… 
kommer att få ett antal möbler och lek-

saker från det som tidigare var försko-

lans lokaler i S:t Lars. De skall trans-

porteras till Rumänien i slutet av okto-

ber. 

 

Alla helgons dag… 
firas söndagen den 1 november i alla 

mässor. Alla själars dag med ljus-

tändning och bön för våra avlidna firas 

måndagen den 2 november i mässan kl. 

18.15. 

 

Ansökan om dispens… 
från att betala kyrkoavgiften via skatt-

sedeln för år 2021 skall vara Katolska 

Biskopsämbetet tillhanda senast den 31 

oktober i år. Blanketten kan rekvireras i 

församlingen eller från stiftets hemsida. 

www.katolskakyrkan.se. 

 

Caritas Sverige… 
har startat en insamling till dem som 

drabbades av den enorma explosionen i 

Libanons huvudstad Beirut den 4 au-

gusti. Caritas vädjar tillsammans med 

kardinal Anders Arborelius om hjälp 

till alla som har möjlighet att bidra. 

Bidraget kan sättas in på Bg 900-4789 

eller skickas via Swish till 900 4789. 

Märk donationen med ”Libanon”. 

 

Påvens böneintentioner 
Evangelisationen: Att lekmännen, sär-

skilt kvinnor, i kraft av dopet, deltar 

mer i ansvarsuppgifter inom Kyrkan. 
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