Omslagsbilden...

En trettondagskonsert...

för församlingsbrevet visar även i år
församlingens skyddspatron S:t Lars
eller S:t Laurentius, som var diakon i
Rom och dog martyrdöden år 258.
Bilden är tecknad av församlingsmedlemmen och konstnären Anders
Palmgren.

med Knivsta kammarkör under ledning av Alexander Kegel hålls i S:t
Lars kyrka torsdagen den 6 januari
kl. 18.

Anteckna redan nu...
följande viktiga datum under 2022:
• Möten kring den synodala processen söndag 6 februari och söndag 6 mars i Uppsala
• Fastereträtt i Uppsala 4–6 mars
• Första kommunion i Enköping
söndag 15 maj
• Konfirmation för ungdomar i
Uppsala lördag 17 september

Vad säger statistiken?
Vår församling fortsätter glädjande
nog att växa och hade vid slutet av år
2021 3 538 medlemmar. Under 2021
döptes 28 personer (2020 var det
24), 19 (25) mottog sin första kommunion, 18 (11) konfirmerades, 9 (2)
upptogs i Kyrkans fulla gemenskap
och 7 (2) par ingick äktenskapets
sakrament. 16 (15) församlingsmedlemmar avled. 28 (15) personer utträdde ur Kyrkan. Låt oss lägga alla
dessa personer i Guds händer.

Kollekten...
till ”Livets fond” den tredje söndagen i advent gav 5 859 kr. Ett hjärtligt tack till alla givare.

Basarens resultat...
för 2021 blev 85 793 kr. Ett stort
tack till alla som har bidragit genom
gåvor, inköp och arbetet före, under
och efter basaren.

Orgelmusik...
spelas i S:t Lars kyrka av Alexander
Kegel fredagen den 7 januari kl. 12,
alltså före mässan kl. 12.15.

I Enköping...
fortsätter det katolska livet att utvecklas. Söndagen den 5 december
firades elvaårsdagen av invigningen
av S:t Ilians kyrka med mässa och
efterföljande kyrkkaffe.
Kyrkan är belägen på Kungsgatan 6.
Högmässa firas varje söndag kl. 11.
Mässa firas även på polska den andra lördagen i månaden kl. 17 och på
tagalog den fjärde lördagen i månaden kl. 11.
Trosundervisningen för vuxna som
vill konvertera fortsätter.
För eventuella ändringar av mässtider och annan aktuell information
om Enköping se www.sanktilian.nu.

Katolsk Orientering...
har som vanligt ett rikt och varierat
programutbud. Under vårterminen
erbjuds informationskurs om Katolska kyrkans lära och liv, Bibelsamtal,
fristående föredrag under rubriken
Forum Catholicum Upsaliense, förhoppningsvis kyrkkaffe för äldre och
daglediga med olika programpunkter
samt en fastereträtt. Läs mera i den
bifogade rosa programfoldern och
utnyttja möjligheten till ökade och
fördjupade kunskaper. Sprid gärna
denna information till era vänner och
bekanta.

Bibelsamtalsserien...

Ungdomsföreningen...

under ledning av docent Tord Fornberg startar igen onsdagen den 26 januari och fortsätter sedan varannan
onsdag jämna veckor kl. 19-20.30.
Med hjälp av bl. a. Katolsk studiebibel kommer mässans texter för de
följande två söndagarna att studeras.
Föranmälan behövs inte.

Ljuvlingen träffas vanligtvis varannan fredag kl. 18.15 för mässfirande,
gemensam middag, föredrag och
andra trevliga aktiviteter. Alla ungdomar i församlingen som är omkring 15 år och uppåt är mycket välkomna till dessa kvällar. De första
träffarna under vårterminen är planerade till den 14 januari och den 28
januari. Se vidare program på församlingens hemsida och på anslagstavlan under rubriken Ung i församlingen.

Forum Catholicum...
inbjuder till ett föredrag av professor
Anders Ekenberg onsdagen den 19
januari kl. 19. Titeln är Timmarnas
liturgi – introduktion till den nya
tidegärden, Kyrkans dagliga bön.
Det är första gången som Timmarnas
liturgi finns i fullständig form på
svenska. Den är Katolska kyrkans
gemensamma dagliga bön, som är
uppbyggd kring Psaltarens psalmer
med morgon- och kvällsbönen, alltså
laudes och vesper, som stomme.
Timmarnas liturgi består av fyra
band och kan beställas från Katolsk
bokhandel eller Veritas förlag. Priset
är 1 395 kr. exklusive fraktkostnader.

Kyrkkaffe för äldre...
och andra daglediga kan förhoppningsvis återupptas under vårterminen. Information om datum och program kommer på anslagstavlan, på
församlingens hemsida och i församlingsbrevet när det blir aktuellt.

Möten...
kring den synodala processen hålls i
S:t Lars söndagen den 6 februari och
söndagen den 6 mars efter högmässan. Se vidare information på stiftets
hemsida www.katolskakyrkan.se under fliken Biskopssynoden 2023.

Böneveckan...
för kristen enhet hålls 18–25 januari.
Årets tema är En stjärna i öster - vi
kommer för att tillbe Kristus (Matt.
2:1-12). En ekumenisk gudstjänst firas i Livets Ords kyrka på Axel Johanssons gata 3 söndagen den 23 januari kl. 18. Se anslagstavlan beträffande övrigt program under veckan.

Bön för de kristnas enhet...
hålls varje onsdag kl. 17 i Bönens
kapell i Uppsala domkyrka. Uppsala
kristna råd (UKR) ansvarar för denna ekumeniska bönestund, som tillkom år 2015 på initiativ av representanter för vår församling i UKR.
Alla intresserade församlingsmedlemmar är välkomna att delta.

Påvens böneintentioner
För alla som utsätts för religiös
diskriminering och förföljelse, att
deras rättigheter och inneboende
värde som kommer från att vara
bröder och systrar i människosläktet
erkänns.

