En dag med fokus på jungfru Maria som

Kyrkans Moder

Bön • Föredrag • Samtal om hur Maria berört oss • Sopplunch

Om föreningen

Maria Regina Caeli (Maria himmelens drottning)
Maria Regina Caeli – Maria himmelens drottning – är en ekumenisk ideell förening, som vill sprida kunskap om Guds Moder
Maria och hennes roll i Guds frälsningsplan. Föreningen växte
fram ur en bönegrupp i S:t Lars katolska församling i Uppsala och
bildades 1996. Föreningen är öppen för alla som delar föreningens
intentioner oavsett samfundstillhörighet.
Vi vill medverka till en andlig förnyelse och en fördjupning av
både det yttre och inre livet genom bön, meditation och kontemplation. I bönen bygger vi upp relationen till Gud, men också relationen till våra medmänniskor – i förbönen. Om vi lär oss att älska
Gud med all vår kärlek, så kan vi skapa utrymme inom oss för
att ta emot hans frid och närvaro. Bön och meditation står därför
alltid i centrum för föreningens verksamhet.
Maria Regina Caelis emblem föreställer Maria med den helige
Andes sju gåvor. I detta emblem innefattas Marias helighet och
utvaldhet. Emblemet är taget från ett målat fönster från 1400-talet
i katedralen i Chartres
www.mariareginacaeli.org
Maria Regina Caeli

Lördagen den 8 oktober
09.30-17.00
09.30
Samling för den som önskar
Katolska församlingen S:t Lars, Slottsgränd 7, Uppsala
10.00
Föredrag av Pater Damian O. Eze
Katarinaskolan, Nedre Slottsgatan 8, Uppsala
anmälan senast 1/10 till:
info@mariareginacaeli.se, tel 018-50 82 93

Program Mariadagen 2016

09.30
Samling i S:t Lars för gemensam 		
S:t Lars
		
promenad till Katarinaskolan
10.00
Inledning.
		Birgitta Löwendahl hälsar välkommen
K-skolan
10.15
Herrens Moder.
		Föredrag av p. Damian O.Eze MSP		 K-skolan
11.30
Vi ber Angelus					K-skolan
12.00
Sopplunch till självkostnadspris
S:t Lars
13.00
Samtal om hur Maria har berört mig
		
Under ledning av pater Damian.		
S:t Lars
14.00
Mässa							S:t Lars
15.00
Kaffe till självkostnadspris			 S:t Lars
15.30
Bön för helande. 					S:t Lars
16.00
Tillbedjan						S:t Lars
16.45 		
Vi avslutar med Rosenkransen			
S:t Lars

Pater Damian O. Eze MSP är kyrkoherde i St Pauli
församling. Han har skrivit en bok som heter
”Invited by Love” En bok om Guds kärlek. P Damian
kommer från Nigeria och tillhör missionssällskapet
Missionaries of St Paul (MSP).
Birgitta Löwendahl är ordförande i föreningen MRC.
Leg psykoterapeut och bildterapeut.
Hon är också redaktör för tidskriften Jungfru Maria.

Kyrkans moder

”Av kärlek har Guds Son kommit till vår jord. Av kärlek blev han människa, för människans skull. Med kärlek tog den saliga Jungfrun emot
ängelns fridshälsning som förkunnande hans ankomst”.
					(Ur den syriska liturgin).
Temat för årets Mariadag är Kyrkans moder eller Guds moder. Varje
människa bär en Gudsbild inom sig och en längtan efter helhet och
godhet. Och i den Gudsbilden saknas ofta en moderlig, kvinnlig sida.
I de flesta städer finns en Mariakyrka. De är namngivna efter Jesu
Moder Maria, de har fått Marias Heliga namn. En gång i tiden fanns
Maria mitt ibland oss, hon deltog i vår vardag, hon var älskad och
vördad. Hon kallades tidigt för Vår Fru. Spåren efter henne finns kvar
i namnen Vårfrukyrkan, Vårfrukoret och i Våffeldagen, som från
början hette Vårfrudagen. Vårfrukoret var det förnämsta av koren,
det är det östra koret som befinner sig närmast soluppgången. Maria
spelade en gång en stor roll i de nordiska folkens liv. Kvinnorna bad
Maria om hjälp vid förlossningen och vid alla familjeangelägenheter
Maria var en centralgestalt och hon har alltid levt och vördats i folkfromheten. Många fann säkert en tillflykt hos henne, inför Marias
bild, hon som var både ung flicka, maka, mor och även förlorat sitt
barn. Hon gav kvinnorna någon att samtala förtroligt med.
Liksom Luther höll Olaus Petri Maria högt. Mariakulten försvann ur
Svenska kyrkan först under århundradet efter reformationen. Luther
hade en klassisk kristen syn på Maria och en djup kärlek till henne.
För honom var hon inte en vanlig medkristen. Maria var Jesu mor,
mor till Kyrkans huvud. Kristi kropp är vi. Luther predikar 1529:
”Alltså, Maria är Jesu mor och allas vår mor. Om vi tillhör Kristus
måste vi vara där han är. Vi måste vara där han är. Allt det som är
hans måste vara vårt. Därför är hans mor också vår mor.” - ”Guds
moder är upphöjd över alla människor”, skriver Luther, ”men förblir
dock så enkel och rättfram att hon inte skulle ha ansett ens en ringa
tjänsteflicka under henne själv.” Hon som är Moder känner alla de
strider och svårigheter som människan går igenom. Hon kan beskrivas som en bro mellan himmel och jord, som himlastegen och som
förbönens moder.

