Korsvägsandakt...

Välsignelse av påskmaten...

under fastan hålls i Uppsala på måndagar efter kvällsmässan.
I Enköping hålls korsvägsandakt på
fredagar kl 12 samt onsdagen den 6
april och onsdagen den 13 april kl.
19.

sker i Uppsala efter påskvakan på
påsknatten och efter mässan kl. 9 på
påskdagen.

Sext...

En botandakt...

sjungs i S:t Lars kyrka på onsdagar
kl. 12. Den livestreamas även via S:t
Lars Uppsalas Youtube-kanal.

med tillfälle till bikt hålls i S:t Lars
kyrka fredagen den 8 april kl. 18.15.

Årets fasteoffer...

På palmsöndagen...
som infaller den 10 april kommer vi
ihåg Jesu intåg i Jerusalem och hur
folket hyllade honom med orden
”Hosianna Davids son! Välsignad är
han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden.” Vi börjar högmässan i Uppsala kl. 11 med välsignelse av palmkvistar på Newmaninstitutets innergård och fortsätter
därefter i procession till S:t Lars kyrka. Det är palmvigning i alla mässor
i Uppsala lördagen den 9 april och
söndagen den 10 april.
I Enköping firas mässa med välsignelse av palmkvistar på palmsöndagen kl. 11.

Extra bikttillfällen...
erbjuds måndag, tisdag och onsdag
under stilla veckan kl. 17.30-18 och
på skärtorsdagen kl. 18-18.45.

På skärtorsdagen...
efter kvällsmässan inbjuds församlingen till tillbedjan av det allraheligaste sakramentet. I Uppsala hålls
den i den inre församlingssalen (f.d.
förskolan) och pågår från mässans
slut till midnatt. Alla är välkomna att
delta så länge de önskar.
I Enköping hålls en kortare tillbedjan.

går till Caritas Sveriges hjälpverksamhet för de människor på Filippinerna som i december förra året
drabbades av en tyfon som bedöms
vara den värsta i detta land sedan
2013. Över en miljon familjer drabbades. Nästan en halv miljon människor förlorade sina hem, och stora
områden blev utan elektricitet och
dricksvatten. Tusentals människor
förlorade sin försörjning. Fortfarande behöver minst 1,8 miljoner människor humanitär hjälp. Fasteoffret
upptas vid palmsöndagens kollekt
den 10 april. Man kan även under
hela fastetiden och påsken sätta in
pengarna på Caritas Sveriges bankgiro 900-4789 eller Swish 900 4789.
Märk gåvan ”Fastan 2022”.

Årets församlingsmöte...
äger rum söndagen den 15 maj efter
högmässan i församlingssalen. Det
är ett bra tillfälle att få information
om pågående och planerade aktiviteter i församlingen, diskutera verksamhetsberättelsen, ekonomin och
ärenden från församlingsmedlemmana. Motioner och andra ärenden
skall lämnas skriftligen till kyrkoherden eller till pastoralrådets vice ordförande Charlotte Byström senast två
veckor i förväg (d.v.s. den 1 maj).
Alla församlingsmedlemmar hälsas
hjärtligt välkomna till mötet.

Ett sommarläger...

Caritas S:t Lars...

kommer att hållas på ön Grinda i
Stockholms skärgård 11-14 juni.
Målgruppen är ungdomar födda åren
2003-2009. För mer information och
anmälan kontakta ungdomssekreterare Marjana Baban Pay Gomez, epost ungdomssekreterare@stlars.org
eller tel. 070-291 14 44 Sista anmälningsdag är söndagen den 10 april.

välkomnar alla intresserade till det
karitativa arbetet inom församlingen.
Just nu söker vi volontärer som kan
hjälpa till att ordna kyrkkaffe eller
kyrkluncher, som vill ingå i en besöksgrupp som går hem till församlingsmedlemmar vilka har svårt att
komma till kyrkan, som vill delta i
S:t Lars språkcafé för alla som önskar träna svenska eller som vill
hjälpa till med verksamhet för flyktingar från Ukraina. Kontakta någon
av följande styrelsemedlemmar för
mer information:
Alina Maric, tel. 072-323 48 06
Kurt Löfgren, tel. 076-636 91 27
Bodil Frankow-Lindberg,
tel. 070-892 02 18
Georg Stenborg, tel. 073-152 20 25.

Det andra samtalet...
kring den synodala processen hålls i
S:t Lars efter högmässan söndagen
den 24 april. Mer information finns
på anslagstavlan och på hemsidan.

Forum Catholicum...
inbjuder till ett föredrag av cembalobyggare Andreas Kilström med titeln
Doften av en kokande limpanna: Om
cembalobyggeri. Det hålls onsdagen
den 27 april kl. 19.

Ukrainas folk...
behöver vår hjälp. Caritas Sverige
har därför startat en insamling till
stöd för Caritas Ukrainas arbete med
att hjälpa krigsdrabbade människor
med mat, dricksvatten, hygienartiklar och säkert boende samt att ordna
säkra transporter till trygga områden.
Skicka din gåva via Caritas Sverige,
bankgiro 900-4789, Swish 900 4789.
Märk gåvan: ”Ukraina”.
I vår församling upptogs kollekt för
Ukraina på askonsdagen och den
första söndagen i fastan. Intäkterna
från kyrkkaffet den 27 februari och
den 6 mars gick också till Ukraina.
Sammanlagt insamlades 57 530 kr.
Dessutom transporterades c:a 50 kartonger med förnödenheter skänkta
av våra församlingsmedlemmar till
ukrainska flyktingar i Rumänien. Ett
stort tack till alla givare!

På valborgsmässoaftonen...
torsdagen den 30 april firas mässa
endast kl. 7.30.

Pandemilagen...
är avskaffad, men pandemin är inte
slut ännu. Fortsätt att tvätta eller
sprita händerna innan ni går in i kyrkan och undvik trängsel i kyrkan och
på kyrktorget.

Påvens böneintentioner
Att vårdpersonal som arbetar med
sjuka och äldre, speciellt i fattiga
länder, får stöd av sina regeringar
och lokalsamhällen.
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