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Kristi himmelsfärds dag...

En bokpresentation...

infaller i år torsdagen den 26 maj.
Högmässa med första kommunion
firas i Uppsala kl. 11.00.

äger rum i S:t Lars tisdagen den 10
maj kl. 19. Docent Tord Fornberg
presenterar boken Mariologi, som är
band VII i serien Svenskt Patristiskt
Bibliotek. I denna bok kan man följa
hur tidiga kristna författare i öst och
väst tänkte om jungfru Maria och
hennes roll i frälsningsverket. Urvalet representerar ett flertal litterära
genrer och vill belysa såväl den dogmatiska som den liturgiska utvecklingen fram till tidig medeltid. Boken kommer även att finnas till försäljning under kvällen.

S:t Erik...
är ett av Sveriges skyddshelgon. På
hans festdag onsdagen den 18 maj
har en grupp församlingsmedlemmar
ordnat en vallfärd med följande program:
Kort andakt i Gamla Uppsala kyrka
med läsning av S:t Erikslegenden kl.
15. Därefter blir det en pilgrimsvandring till Uppsala domkyrka med
rosenkransbön under vägen. I Tunabergskyrkan har vi en kort bön och
kaffepaus. Vi deltar i mässan i S:t
Lars kyrka kl. 18.15. Vallfärden avslutas med vesper i Uppsala domkyrka kl. 19.15.
Alla intresserade är välkomna att
delta i detta firande eller delar av
det. Till Gamla Uppsala kan man åka
med buss 2 från Stadshuset. För
vidare information kontakta Erik
Åkerlund, tel. 070-942 97 68.

Bibelsamtalsserien...
under ledning av docent Tord Fornberg hållls varannan onsdag jämna
veckor kl. 19-20.30. Mässans texter
för de följande två söndagarna studeras med hjälp av bl. a. Katolsk studiebibel. Under vårterminen återstår
tre sammankomster: den 4 maj, den
18 maj och den 1 juni.

Forum Catholicum...
inbjuder till ett föredrag av doktorand i museologi Helena Wangefelt
Ström med titeln Heligt och profant:
Att göra åtskillnad nu och i historien
onsdagen den 11 maj kl. 19.

Kyrkkaffe...
för äldre och daglediga har gjort ett
långt uppehåll under pandemin men
återupptas fredagen den 13 maj efter
mässan kl. 12.15. Observera datum!

Orgelmusik...
spelas i S:t Lars kyrka av Alexander
Kegel fredagen den 6 maj kl. 12, före mässan kl. 12.15.

En konsert...
hålls i S:t Lars kyrka lördagen den 7
maj kl. 19.30. Gunnar Englund skrev
verket Uppståndelseoratoriet för kör
och orkester i början av pandemin,
och nu kan det äntligen framföras.
Medverkande är kören Camerata
Englund, Gabriel Gumucio som
evangelist och Olle Johansson på
orgel. Gunnar Englund är dirigent.
Kollekt upptas för Ukraina.

S:t Lars kyrkokör...
under ledning av Alexander Kegel
ger en Mariakonsert i S:t Lars kyrka
tisdagen den 31 maj kl. 19.30. Lukas
Arvidsson är organist.
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Årets församlingsmöte...

Fasteoffret...

äger rum söndagen den 15 maj kl.
12.30 i församlingssalen. Då går vi
igenom församlingens ekonomi och
verksamhetsberättelse för 2021. Information ges även om pågående
och planerad verksamhet i församlingen. Alla församlingsmedlemmar
är hjärtligt välkomna till mötet.

som i år gick till Caritas Sveriges
hjälpverksamhet för de människor på
Filippinerna som drabbades av en
tyfon i december förra året insamlades på palmsöndagen och uppgick
till 28 036 kr. Denna höga summa är
ett konkret uttryck för församlingsmedlemmarnas solidaritet med våra
nödlidande medmänniskor. Ett stort
tack till alla givare!

I Enköping...
är det första kommunion för barn
söndagen den 15 maj kl. 11.
På Kristi himmelsfärds dag torsdagen den 26 maj firas mässa kl. 11.
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.
En trädgårdsfest och konsert med
titeln Gud blev människa arrangeras
av den ekumeniska sociala organisationen Hela människan Enköping
på Kryddgårdsgatan 19 A onsdagen
den 1 juni kl. 18.
Besök hemsidan www.sanktilian.nu
för mer information om vad som är
på gång i Enköping.

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
ungefär 15 år och uppåt är mycket
välkomna till dessa kvällar. Denna
månads träffar hålls den 6 maj och
den 20 maj. Kontakta ungdomssekreterare Marijana Baban Pay Gomez
för mer information, e-postadress:
ungdomssekreterare@stlars.org, tel.
070-291 14 44.

Andra bidrag...
har också inkommit. Intäkterna från
kyrkkaffet den 30 mars gick till
Ukraina via Caritas Sverige och uppgick till 2 442 kr. Till Elijah-projektet för fattiga romer i Rumänien
överfördes 6 900 kr.

”Se upp för tjuvar”...
står det på flera språk på ett anslag
vid kapprummet i S:t Lars kyrkcentrum. Vi vill därför åter påminna
er om att aldrig lämna väskor, ryggsäckar eller dyra kläder utan uppsikt
på kyrktorget eller i kapprummet. Se
även till att inga mobiltelefoner,
nycklar o. dyl. ligger kvar i fickorna
om ni lämnar era ytterkläder i kapprummet. Lämna inte heller kvar
stöldbegärliga föremål på cyklarna
när ni parkerar dem på gården.

Påvens böneintentioner
Att alla unga, kallade att leva livet
till fullo, i Marias liv kan finna vägledning att lyssna, se djupet i urskiljningen, modet som tron skapar och
engagemanget att tjäna.

