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Quasimodos ingångspsalm
Varje söndag och högtid under kyrkoåret har egna texter. Utöver
läsningarna, responsoriepsalmen, hallelujaversen och ibland en specifik
prefation, så finns också ytterli-gare texter, som ganska sällan används:
Ingångsantifonen och kommunionantifonen är två av dem. (Antifonerna
finns tillsammans med mässans böner och andra texter i Cecilia på sidan
1157 och framåt.) Som namnen skvallrar om, så är det texter som hör till
mässans ingång, respektive till kommunionen. Kommunionantifonen har
nog de flesta som går i mässan regelbundet i S:t Lars mött. På söndagarna
sjungs den numera ofta både kl. 9 och kl. 11, och ibland läses den av
prästen under vardagsmässorna. Texten är oftast hämtad ur psaltaren eller
ur evangelierna och ger en fin fond till mottagandet av kommunionen.
Ingångsantifonen är mer sällsynt. I en typisk högmässa i S:t Lars och i de
flesta katolska församlingar, så sjungs vid ingången en sång – i Sverige
oftast en ingångspsalm ur Cecilia. Denna psalm knyter an till dagens texter
och firningsämnen och är ett högtidligt och bra sätt att inleda mässan. Men
vad som då tyvärr får stryka på foten är ingångsantifonen, vilket är
olyckligt. Dessa texter är ju en del av mässan och förtjänar att lyftas fram!
Ingångsantifonens text har ju historiskt gett namn till kyr-koårets olika
söndagar och användes för att veta vilken vecka det var, innan veckorna
under året fick nummer. Ett fåtal söndagar, såsom Gaudete (tredje
söndagen i advent) och Laetare (fjärde söndagen i fastan) kallas fortfarande
detta emellanåt. Likaså är Quasimodo i ”Ringaren i Notre Dame”
uppkallad efter den söndag då han hittades på kyrktrappan: Andra
påsksöndagen. Antifonernas texter, och även deras gregorianska
originalmelodier, är en enorm skatt som bör lyftas fram och användas! I
mässboken förutsätts till och med att de används. Om både ingångssången

och kommunionssången står följande: ”Man kan använda sig antingen av
den antifon med tillhörande psalm som finns i Graduale Romanum eller
Graduale simplex eller av någon annan sång ...” (Allmän introduktion till
det romerska missalet, nr 48)
Det finns ju stora möjligheter till variation när det gäller musiken i mässan,
både när det gäller vad vi sjunger och vem som sjunger det: Ibland sjunger
församlingen en psalm under offertoriet, ibland sjunger kören. Ibland
sjunger vi ordinariet (Kyrie, Gloria etc.) på svenska, ibland sjunger vi det på
latin. Vissa delar av mässan kanske sjungs växelvis mellan församlingen
och kören, och ibland sjunger bara försam-lingen, eller bara kören. På
samma sätt kan också ingångssången varieras, och emellanåt kan
ingångsantifonen få ta sin rättmätiga plats.
Oavsett hur man utformar mässan, så är det viktigaste vårt inre aktiva
deltagande, där vi i vårt hjärta stämmer in de sånger som sjungs (kanske av
kören) och de böner som bes (i många fall av prästen), så att vi kan delta i
mässoffrets mysterium på ett värdigt sätt och öppna våra inre ögon för det
faktum att mässan är himmelriket på jorden. Soli Deo Gloria!
Alexander Kegel, kantor i S:t Lars

Sommarordning i S:t Lars 13 juni–14 augusti 2022
Mässa på söndagar i Uppsala
Kl. 9, 11 (högmässa) och 18.15 (engelska)
Söndagsvigiliemässan på lördagar kl. 17.15 firas t.o.m. den 18 juni och
gör sedan ett sommaruppehåll. Den börjar igen den 3 september.
Mässa firas på kroatiska söndagen den 5 juni och den 19 juni kl. 16.30.
Mässa firas på kirundi lördagen den 11 juni kl. 15.

Mässa firas enligt syro-malabarisk rit söndagen den 19 juni kl. 14.30.
Mässa firas på tagalog lördagen den 25 juni kl. 13.30.
Övriga mässor på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i
september.
Mässa på vardagar i Uppsala
Måndag–torsdag kl. 18.15
Fredag kl. 12.15
Lördag kl. 11
Vesper firas inte i samband med onsdagens kvällsmässa, och den
eukaristiska tillbedjan på torsdagar är också inställd under
sommarperioden.
Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns
ledare.
Mässa i Enköping
Söndagar kl. 11
Övrig församlingsverksamhet
Trosundervisningen för barn och ungdomar, studieverksamheten för vuxna
och olika gruppers och föreningars aktiviteter inställs under sommaren.
Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter hela sommaren.
Hjälp gärna till och skriv upp dig på kyrkkaffelistan på anslagstavlan.
Det kan vara svårt att organisera vissa aktiviteter under sommaren. Håll
ögonen öppna och hjälp gärna till där det behövs.

Sommarordningen...

Picknick i Stadsträdgården...

gäller 13 juni–14 augusti och finns

för barn och ungdomar planeras

på ett separat gult papper inlagt i

till lördagen den 11 juni kl. 12.15-

sommarens församlingsbrev. Alla

15.00. Anmäl deltagande till

tillönskas en trevlig sommar.

ungdomssekreterare Marijana
Baban Pay Gomez, senast

Kyrkkaffet...

lördagen den 4 juni via e-post:

efter söndagens högmässa

ungdomssekreterare@stlars.org.

fortsätter hela sommaren. Skriv
gärna upp dig på kyrkkaffelistan

Sommar är sylt- och safttid

på anslagstavlan.

Vi hoppas att många vill tänka på
basaren när ni tar vara på

Första kommunion...

sommarens bär och frukt.

för sex barn och ungdomar ägde

Efterfrågan på marmelad, sylt och

rum i S:t Lars kyrka på Kristi

saft har ofta varit större än

himmelsfärds dag torsdagen den

tillgången. Därför hoppas vi att

26 maj. Ett stort tack till kateketer,

flera nya och gamla syltkokare vill

föräldrar och alla andra som

tillverka lite extra av sina speciali-

hjälpte till.

teter och skänka till församlingen.
Med tanke på matallergiker är det

Trosundervisningen...

viktigt att alla burkar har en inne-

i årskurserna 2 och 3 har

hållsförteckning. Vi tackar på för-

terminsavslutning lördagen den 4

hand för er generositet.

juni i samband med
familjemässan.

Orgelmusik...
spelas i S:t Lars kyrka fredagen
den 3 juni kl. 12.00, alltså före
mässan kl. 12.15.

En försommarkonsert...

En församlingsutflykt...

med kören Oriana under ledning

med buss äger rum torsdagen den

av David Anstey äger rum i S:t

16 juni. Turen går till Gävle, där vi

Lars kyrka måndagen den 6 juni

besöker S:t Pauli katolska

kl. 19.30. Temat är Det gyllene

församling och firar mässa med

seklet, engelsk musik från

dess kyrkoherde fader Tadeusz

elizabethansk tid, alltså 1500-talet.

Bienasz. Därefter åker vi mot

Vi får höra körverk av bl.a.

Forsbacka, där vi äter lunch på

kompositörerna Tallis, Byrd,

Forsbacka Wärdshus. Du betalar

Gibbons, Tomkins och Dowland.

endast 125 kr. för både resa och
lunch. Betala i förväg till

Vandringen till påvestenen...

expeditionen.

i Gamla Uppsala är tradition i vår

Bussen avgår från S:t Lars kl. 9.00,

församling sedan påven Johannes

och vi kommer tillbaka c:a kl

Paulus II firade den heliga mässan

17.00.

där den 9 juni 1989. I år beger vi
oss dit söndagen den 12 juni. Vi

Kommunionutdelarna...

går från S:t Lars kyrka kl. 13.00

träffas söndagen den 19 juni kl.

och följer sedan Eriksleden till

12.30 i stora studierummet.

Gamla Uppsala. Under vägen ber
vi rosenkransen. Kl. 15.00 blir det

I Enköping...

en enkel gudstjänst vid

firas mässa under sommaren på

påvestenen, och därefter har vi

söndagar kl. 11.00.

picknick. Ta gärna med matsäck.

I mässan söndagen den 15 maj

De som inte har möjlighet att

gick ett barn till sin första

vandra till Gamla Uppsala kan

kommunion.

cykla eller ta bussen dit och delta i

På Kristi kropps och blods högtid

gudstjänsten.

söndagen den 19 juni blir det
mässa kl. 11.00 och därefter

sakramentsprocession och

Konfirmation...

sakramental välsignelse.

för ungdomar äger rum i S:t Lars

Under veckoslutet 3-5 juni hålls en

kyrka lördagen den 17 september i

reträtt för ungdomar med

en mässa som firas kl. 10.00.

burundisk bakgrund. Ett veckoslut

Observera tiden!

i juli hålls en burundisk reträtt för
vuxna. Se vidare information på

Vår kursverksamhet...

hemsidan www.sanktilian.nu.

Katolsk Orientering ger oss många
tillfällen till ökad trosfördjupning

Caritas S:t Lars...

och allmänbildning. Höstens kurs-

tackar alla volontärer som har

program skickas ut tillsammans

medverkat i språkcaféet eller

med septembers församlingsbrev.

bidragit till Caritas verksamhet på
annat sätt.

Kulturnatten...
är tillbaka i fysisk form lördagen

En inbjudan...

den 10 september, och vår

till trosundervisning skickas under

församling medverkar som

sommaren till de familjer som har

vanligt.

barn eller ungdomar i

Eftersom det samma dag pågår ett

undervisningsålder. Om ni inte får

antal församlingsaktiviteter i S:t

detta brev ber vi er att kontakta

Lars kyrkcentrum, bland annat

expeditionen.

barnens första kommunion, är vårt
kulturnattsprogram detta år

Första kommunion...

begränsat till en körkonsert med

för barn äger rum i S:t Lars kyrka

Oriana kl. 19.

lördagen den 10 september i
familjemässan kl. 11.00.

Påvens böneintentioner
Juni
Att kristna familjer i världen kan
levandegöra och erfara villkorslös
kärlek och växa till i helighet i det
dagliga livet.
Juli
Att de äldre, som utgör en befolknings rötter och minne, med sin
erfarenhet och visdom kan hjälpa
de unga att ansvarsfullt och med
hopp blicka mot framtiden.
Augusti
Att små och medelstora företag,
mitt i en ekonomisk och social
kris, kan finna vägar att fortsatt
fungera och verka i samhället.

KALENDARIUM SOMMAREN 2022
Juni
On 1

Bibelsamtal 19. Pastoralrådets sammanträde 19. Trädgårdsfest
och konsert hos Hela Människan Enköping 18

Fr 3

Orgelmusik 12 och mässa 12.15

Lö 4

Familjemässa 11, terminsavslutning för trosundervisningen i
årskurserna 2 och 3. Söndagsvigiliemässa 17.15

Sö 5

Pingstdagen 9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11

Må 6

Mässa 18.15. Försommarkonsert med Orianakören 19.30

To 9

Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen 18.15

Lö 11

S:t Barnabas, apostel, familjemässa 11, 15 kirundi,
söndagsvigiliemässa 17.15. Picknick i Stadsträdgården för barn
och ungdomar 12.15-15

Sö 12

Heliga Trefaldighets dag 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11.
Vandring till Gamla Uppsala 13 och gudstjänst vid
påvestenen 15.

To 16

Församlingsutflykt till Gävle 9-17

Lö 18

Mässa 11, söndagsvigiliemässa 17.15

Sö 19

Kristi kropps och blods högtid 9, 11, 14.30 syro-malabarisk rit,
16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11 med procession.
Kommunionutdelarna träffas 12.30

Fr 24

Jesu heliga hjärtas dag 12.15

Lö 25

S:t Johannes döparens födelse 11, 13.30 tagalog

Sö 26

Trettonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska,
Enköping 11

On 29

S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar 18.15

Juli
Sö 3

Fjortonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska,
Enköping 11

Sö 10

Femtonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska,
Enköping 11

Må 11

S:t Benedictus av Nursia, abbot, Europas skyddspatron 18.15

Sö 17

Sextonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska,
Enköping 11

Fr 22

S:ta Maria Magdalena 12.15

Lö 23

S:ta Birgittas himmelska födelsedag 11

Sö 24

Sjuttonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska,
Enköping 11

Må 25

S:t Jakob, apostel 18.15

Sö 31

Artonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

Augusti
Lö 6

Kristi förklarings dag 11

Sö 7

Nittonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

Ti 9

S:ta Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein), jungfru och martyr,
Europas skyddspatron 18.15

On 10

S:t Laurentius, diakon och martyr 18.15

Sö 14

Tjugonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska ,
Enköping 11

Må 15

Jungfru Marias upptagning i himmelen 18.15

Sö 21

Tjugoförsta söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska,
Enköping 11

On 24

S:t Bartolomaios, apostel 18.15

