
Fastetiden... 
inbjuder oss till omvändelse, bot och 
andlig förnyelse. I mässans första 
prefation för fastan kan vi läsa föl-
jande ord: ”Ty du ger oss också detta 
år en tid av nåd, för att våra hjärtan 
skall förnyas i glädjefylld väntan på 
påskens heliga högtid. Du leder oss 
genom sakramenten fram mot det 
nådens överflöd som du har berett åt 
dina barn, och du vill ge oss större 
iver att tjäna dig med bön och med 
kärlek till vår nästa”. 
 
Korsvägsandakt... 
under fastan hålls på måndagar efter 
kvällsmässan i S:t Lars kyrka. Lista 
för dem som vill leda den finns på 
anslagstavlan. 
 
Fastereträtten i Uppsala... 
med pater Philip Geister S.J. äger 
rum fredagen den 4 mars – lördagen 
den 5 mars. Temat för reträtten är Att 
lita på Gud i en orolig värld – enligt 
Lukasevangeliet. 
 
PROGRAM 
Fredag 4 mars 
Kl. 17.30-18.00 tillfälle till bikt 
Kl. 18.15 mässa i S:t Lars kyrka 
Kl. 19.00 betraktelse I 
 
Lördag 5 mars 
Kl. 10.00 betraktelse II 
Kl. 11.00 familjemässa i S:t Lars 
Kl. 12-14 lunch på egen hand 
Kl. 14.00 betraktelse III 
Kl. 15.00 tillfälle till bikt och enskilt 
samtal med reträttledaren i S:t Lars 
Kl. 17.15 söndagsvigiliemässa i S:t 
Lars kyrka. 
Betraktelserna på lördagen äger rum 
i Newmaninstitutets lokaler. 

Fastereträtten i Enköping... 
med fader Jan Byström äger rum lör-
dagen den 19 mars kl. 10-16 och av-
slutas med högmässan söndagen den 
20 mars kl. 11. 
 
I Enköping... 
firas högmässa i S:t Ilians kyrka på  
Kungsgatan 6 varje söndag kl. 11.  
Dessutom firas mässa på polska den 
andra lördagen i månaden kl. 17 och 
på tagalog den fjärde lördagen i må-
naden kl. 11. På Jungfru Marie bebå-
delsedag fredagen den 25 mars firas 
mässa kl. 12.15. Under fastan är det 
korsvägsandakt varje fredag kl. 12 
utom den 25 mars samt kl. 19 onsda-
garna 23 och 30 mars och 6 och 13 
april. För ytterligare information om 
Enköping se www.sanktilian.nu. 
 
Forum Catholicum... 
inbjuder till två föredrag av profes-
sor Anders Ekenberg måndagen den 
7 mars och måndagen den 21 mars 
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 dag-
liga bön, som är uppbyggd kring 
Psaltarens psalmer med morgon- och 
kvällsbönen, alltså laudes och ves-
per, som stomme. Böckerna består 
av fyra band och kan beställas från 
Katolsk bokhandel eller Veritas för-
lag. Priset är 1 395 kr. exklusive 
fraktkostnader. 
Ytterligare ett föredrag erbjuds den-
na månad. Onsdagen den 18 mars kl. 
19 talar Sr Dorothea under rubriken 
Mariasystrarna 102 år – en historisk 
överblick. 



Sext... 
kommer att sjungas i S:t Lars kyrka 
på onsdagar kl. 12 med början den 9 
mars. 
 
På Marie bebådelsedag... 
fredagen den 25 mars firas högmässa 
i S:t Lars kyrka kl. 12.15. Efter kyrk-
kaffet berättar Marie Simas, vård- 
och omsorgschef på Samariterhem-
met om dess verksamhet. Samariter-
hemmet, som i år firar 140 år fort-
sätter att bedriva verksamhet för ett 
medmänskligare samhälle utifrån sin 
värdegrund att varje människa är 
skapad till Guds avbild och skall 
bemötas med respekt och värdighet.    
 
Ny ungdomssekreterare... 
från den 1 februari är Marijana 
Baban Pay Gomez. Hon har en 
bakgrund som administratör och är 
mycket intresserad av att organisera 
olika aktiviteter för barn och ungdo-
mar. En presentation av Marijana 
finns även på församlingens hemsida 
www.stlars.org. Hennes telefonnum-
mer är 070-291 14 44, e-postadress: 
ungdomssekreterare@stlars.org. 
 
Ungdomsföreningen... 
Underbara föreningen Ljuvlingen 
träffas vanligtvis varannan fredag kl. 
18.15 för mässa med efterföljande 
måltid och olika aktiviteter. Alla 
ungdomar i församlingen som är o 
15 år och uppåt är mycket välkomna 
till dessa kvällar. Denna månads träf-
far hålls den 4 mars, då försam-
lingens nya ungdomssekreterare pre-
senteras och den 18 mars. Se vidare 
program på anslagstavlan under rub-
riken Ung i församlingen och på 
hemsidan under fliken Unga. 

Befolkningen i Ukraina... 
är i behov av akut hjälp. En stifts-
kollekt upptas söndagen den 6 mars. 
Pengarna kommer att gå via Caritas 
Sverige till Caritas Ukraina, så att de 
kan fortsätta att stödja krigsdrabbade 
människor med förnödenheter. Även 
de grannländer som tar emot uk-
rainska flyktingar behöver vår hjälp. 
Bidrag kan också sättas in på Caritas 
Sveriges biståndskonto, bankgiro 
900-4789 eller via Swish 900 4789. 
Märk gåvan ”Ukraina”. 
Intäkterna från kyrkkaffet i S:t Lars 
den 27 februari uppgick till 4 170 kr. 
och går också till Caritas Ukraina. 
 
Samtal... 
kring den synodala processen hålls i 
S:t Lars efter högmässan söndagen 
den 6 mars. Mer information finns 
på anslagstavlan och församlingens 
hemsida. 
 
Vi gratulerar... 
församlingsmedlemmarna Mats och   
Kerstin Wikstrand, som gifte sig för 
60 år sedan, den 24 februari 1962. 
 
Världsböndagen... 
firas med en ekumenisk gudstjänst i 
Missionskyrkan på S:t Olofsgatan 40 
fredagen den 4 mars kl. 14. Temat är 
Jag vet vilka avsikter jag har med er. 
Programmet är utformat i England, 
Wales och Nordirland. En kollekt 
upptas för utbildningsstipendier till 
kvinnor i låginkomstländer. 
 
Påvens böneintentioner 
Att kristna, som står inför nya bio-
etiska utmaningar, kan fortsätta att 
försvara värdet i allt mänskligt liv i 
bön och handling. 


