
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. 10.15–10.45 och varje tisdag kl. 
17.30–18 samt även andra tider efter 
överenskommelse med någon präst. 
Utnyttja möjligheten till rannsakan 
och ett hjälpande samtal. 
 
Bibelsamtalsserien... 
under ledning av docent Tord Forn-
berg fortsätter varannan onsdag jäm-
na veckor: den 1 och den 15 decem-
ber. Med hjälp av Katolsk studiebi-
bel kommer mässans texter för de 
följande två söndagarna att studeras. 
Ingen föranmälan behövs. 
Samtalsserien kommer att fortsätta 
under vårterminen 2022 med början 
onsdagen den 26 januari. 
 
Orgelmusik... 
spelas i S:t Lars kyrka av vår kyr-
komusiker Alexander Kegel freda-
gen den 3 december kl. 12, alltså 
före mässan kl. 12.15. 
 
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. Framför allt 
är han barnens helgon. Vi firar ho-
nom i samband med familjemässan 
lördagen den 11 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 alla barnen ute på kyrktorget 
efter mässan. 

Jultidens mässor... 
och andra gudstjänster i Uppsala och 
Enköping finns i en särskild ruta på 
kalendariesidan.  
 
I Enköping... 
firas elvaårsdagen av invigningen av 
S:t Ilians katolska kyrka med mässa 
och efterföljande kyrkkaffe sönda-
gen den 5 december kl. 11. 
På högtiden Jungfru Marias utkorel-
se och fullkomliga renhet onsdagen 
den 8 december firas mässa kl. 18. 
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 ru-
tan på kalendariesidan. 
Trosundervisning för konvertiter har 
startat. Nästa sammankomst hålls 
lördagen den 11 december kl. 10. 
Se hemsidan www.sanktilian.nu för 
vidare information om Enköping. 
 
Pastoralrådet... 
har en reflexionsdag i Newmaninsti-
tutets lokaler lördagen den 11 de-
cember kl. 9.30-16. Syftet är att uti-
från stiftets församlingsordning dis-
kutera vilka av pastoralrådets upp-
gifter som bör prioriteras hos oss. 
 
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. 
 
Katolsk kalender 2022... 
kan köpas på församlingsexpeditio-
nen Den kostar i år 175 kr. 



Syster M. Inger... 
avled den 24 november i en ålder av 
77 år. Hon föddes i Vänersborg 
1944. Hon utbildade sig till socio-
nom i Göteborg och studerade även 
på Handelshögskolan. År 1964 upp-
togs hon i Katolska kyrkan, och 
1968 inträdde hon i klostret hos 
Mariasystrarna i Osnabrück. Syster 
Inger avlade sina slutgiltiga löften 
1977. Under hela sitt liv som Maria-
syster var hon aktiv som försam-
lingssyster, först i S:ta Eugenia för-
samling i Stockholm och sedan i 
Västerås. Från 1980 arbetade hon i 
vår församling i Uppsala. Syster 
Ingers huvuduppgift var trosunder-
visningen. Hon förberedde otaliga 
barn inför den första kommunionen. 
Hon brydde sig om barnen och gav 
dem glädje i tron. Särskilt värnade 
hon om barn som hade det svårt. 
Även ekumeniken låg henne varmt 
om hjärtat, och hon var länge aktiv 
inom Diakonicentrum i Uppsala. Vad 
syster Inger än gjorde, gjorde hon 
gärna och med glatt hjärta. Hon var 
en pigg och lycklig person som gick 
sin väg med stort engagemang och 
förtroende för Gud. Sedan några år 
led syster Inger av olika sjukdomar. 
Hennes krafter avtog alltmer och den 
sista tiden bodde hon på Ebbagår-
dens äldreboende, där hon trivdes 
och kände sig trygg. Syster Inger be-
jakade sitt liv med alla dess upp- och 
nedgångar. Hon såg tacksamt tillba-
ka på det och sade ja om och om 
igen, även till sina sjukdomar och de 
begränsningar som de medförde. Vi 
kan lita på att syster Inger har sagt 
sitt sista ja i mötet med Gud och att 
hon nu är trygg i hans kärlek. Vi 
minns henne i kärlek och tacksam-
het. Mariasystrarna 

Ungdomsföreningen... 
Ljuvlingen träffas ungefär varannan 
fredag kl. 18.15 för mässfirande, 
gemensam måltid och olika aktivite-
ter. Den 10 december blir det tillbed-
jan och tårttävling, och den 17 de-
cember ordnas en julfest.  
 
Genom julkollekten... 
som upptas på juldagen kan man bi-
dra till stiftets karitativa verksamhet. 
I år insamlas pengarna till förmån 
för Caritas Burundi och den lokala 
Katolska kyrkans arbete för folket i 
Burundi, som under senare år har 
drabbats hårt av interna konflikter, 
naturkatastrofer och flera epidemier. 
Tusentals människor har tvingats 
lämna sina hem och befinner sig på 
flykt, inom landets gränser eller i 
grannländerna. Nästan två miljoner 
är i behov av humanitär hjälp. En 
miljon av dem är barn. Under hela 
adventstiden kan man sätta in bidrag 
på Caritas Sveriges biståndskonto, 
bankgiro 900-4789 eller via Swish 
900 4789. Skriv ”Advent 2021”. 
 
Vilken söndag är det? 
Denna information finns redan lätt 
tillgänglig i kyrkan på anslagstavlan 
under rubriken Vårt gudstjänstliv.  
Man hittar den under månadens ka-
lendarium och i veckans kungörel-
ser. Dessutom finns den på kalenda-
riesidan i månadens församlingsbrev 
och även på hemsidan under fliken 
Kalender. 
 
Påvens böneintentioner 
Evangelisation: att kateketer med 
kraft från den Helige Ande, kallas 
för att vittna om Guds ord med mod 
och kreativitet. 


