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Sommarordningen slutar den 15 augusti. Vespermässan återupptas onsdagen
den 17 augusti kl. 18.15. Den eukaristiska tillbedjan börjar torsdagen den 18
augusti kl. 17.30. Söndagsvigiliemässan på lördagar kl. 17.15 börjar den 3
september.
Högmässan söndagen den 4 september utsänds i Sveriges Radio P1. Mässan
börjar därför kl. 11.05!
Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 25 september i högmässan
kl. 11.00. Efter kyrkkaffet går vi till Uppsala domkyrka för en kort andakt och
kransnedläggning vid S:t Eriks skrin kl. 13.30.
Trosundervisningen för barn och ungdomar fr.o.m. årskurs 2 t.o.m. årskurs 9
börjar i september (vecka 38). Familjemässan på lördagar utgör en del av
trosundervisningen. Ett brev med inbjudan till undervisning har sänts ut till
berörda familjer, och vi ber er att anmäla era barn via församlingens hemsida
https://stlars.org/katekes senast den 31 augusti. Familjer som vill att barnen skall
delta i trosundervisningen i Enköping anmäler sig direkt till fader Magnus
Nyman eller Maria Otworowska Karlsson.
För de barn som skall gå till sin första kommunion i mässan lördagen den 10
september kl. 11.00 gäller följande: Lördagen den 27 augusti kl. 9.30 är det
undervisning och förberedelse för den första bikten, som sker lördagen den 3
september kl. 9.30. Fredagen den 9 september kl. 16.00 hålls en obligatorisk
övning inför första kommunionen.
De ungdomar som skall ta emot konfirmationens sakrament i mässan lördagen
den 17 september kl. 10.00 träffas för undervisning söndagen den 28 augusti kl.
10.45 samt söndagen den 11 september kl.10.45 för obligatorisk undervisning
och övning. Även de ungdomar som börjar sin konfirmationsundervisning i höst
skall delta i konfirmationsmässan den 17 september.

Katolsk Orienterings program innehåller höstens studieverksamhet för vuxna.
Informationskursen Katolska kyrkans lära och liv börjar måndagen den 5
september och hålls varannan måndag kl. 19.00-21.00. De som vill delta skall
anmäla sig till fader Jan Byström jan.bystrom@katolskakyrkan.se eller syster
Dorothea srdorothea@stlars.org. Ange namn, e-postadress och telefonnummer.
Forum Catholicum inbjuder till tre intressanta föredrag under augusti och
september. Tiden är onsdagar kl. 19.00. Den 31 augusti talar Cecilia Viklund,
sjuksköterska och regionpolitiker om Barnsjukvård och sjukvårdspolitik. Den 14
september håller generalsekreterare Mia Nilson ett föredrag med titeln Hela
människan – där alla kan ha en plats. Om det karitativa arbete som kyrkorna
bedriver gemensamt. Den 28 september berättar statsheraldiker Davor Zovko
om Heraldik, en nygammal skatt.
Bibelsamtalen under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter under
höstterminen varannan onsdag jämna veckor kl. 19.00-20.30 med början den 7
september. Vi går igenom mässans läsningar för de kommande två söndagarna.
Ingen föranmälan behövs.
S:t Lars språkcafé fortsätter på onsdagar kl. 15.00-17.30. Nya volontärer är
hjärtligt välkomna. Ett möte för gamla och nya volontärer hålls onsdagen den 31
augusti kl. 17.00-19.00 i stora studierummet. Kontakta Alina Maric, tel. 072-323
48 06 för mer information och anmälan till mötet.
En konsert med titeln Att vara människa arrangeras av den ekumeniska sociala
organisationen Hela människan Uppsala län i Korskyrkan på Väktargatan 2
torsdagen den 1 september kl. 19.00.
Kulturnatten lördagen den 10 september har i år ett begränsat program,
eftersom det pågår flera andra aktiviteter i S:t Lars denna dag. En körkonsert
med Oriana under ledning av David Anstey hålls i kyrkan kl. 19.00.
Församlingens ungdomssekreterare Marijana Baban Pay Gomez avslutar sin
tjänst hos oss. Vi tackar henne för hennes arbetsinsats och önskar henne allt gott.
Ny ungdomssekreterare är Rolf Ström. Kontaktuppgifterna är desamma som
tidigare: tel. 070-291 14 44, e-postadress ungdomssekteterare@stlars.org.
Årets basar hålls som vanligt under första adventshelgen 26-27 november. Vi
tar som alltid tacksamt emot hemlagad sylt, saft och marmelad. Med tanke på

matallergiker är det viktigt att alla burkar och flaskor har innehållsförteckning.
Om du har några frågor kan du kontakta Charlotte Byström, via e-postadressen
charliebystrom@yahoo.se eller tel. 070-586 60 06.
I Enköping firas högmässa i S:t Ilians kyrka på Kungsgatan 6 varje söndag kl.
11.00. Det är nu tolv år sedan den första mässan firades där, på S:t Ilians dag
den 1 september 2010, och det vill vi fira i högmässan söndagen den 4
september. För vidare information om Enköping se www.sanktilian.nu.

KALENDARIUM AUGUSTI-SEPTEMBER 2022
Augusti
Lö 27
Sö 28
On 31

Familjemässa 11
Tjugoandra söndagen under året 09.00, 11.00, 18.15 engelska,
Enköping 11.00
Caritas volontärsmöte 17. Forum Catholicum: Cecilia Viklund om
barnsjukvård och sjukvårdspolitik 19.00

September
To 1
Konsert med Hela människan i Korskyrkan 19.00
Lö 3
Familjemässa 11, söndagsvigiliemässa 17.15. Kommunionbarnens
första bikt 9.30
Sö 4
Tjugotredje söndagen under året 09.00, 11.00 (radioutsändning),
16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11.00, tolvårsjubileum av
den första mässan i S:t Ilians kyrka.
Må 5
Kursen Katolska kyrkans lära och liv börjar 19.00
On 7
S:t Lars språkcafé 15. Bibelsamtal 19.00
To 8
Den saliga Jungfru Marias födelse 18.15
Lö 10
Familjemässa med barnens första kommunion 11.00, 15.30 kirundi,
söndagsvigiliemässa 17.15. Kulturnatten: Konsert med Oriana 19.00
Sö 11
Tjugofjärde söndagen under året 9, 11, 16.30 polska, 18.15
engelska, Enköping 11. Konfirmandundervisning och övning 10.45
On 14
Det heliga korsets upphöjelse 18.15. Forum Catholicum: Mia Nilson
om Hela människan 19.00

Lö 17
Sö 18
Må 19
On 21
Lö 24
Sö 25
On 28
To 29

Mässa med konfirmation 10, söndagsvigiliemässa 17.15.
Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”
Tjugofemte söndagen under året 09.00, 11.00, 16.30 kroatiska,
18.15 engelska, Enköping 11.00
Katolska kyrkans liv och lära 19.00
S:t Matteus, apostel och evangelist 18.15. Bibelsamtal 19.00
Familjemässa 11, 13.30 tagalog, 15.30 spanska, söndagsvigiliemässa
17.15, Enköping 11
Tjugosjätte söndagen under året, församlingens patrocinium
09.00, 11.00, 18.15 engelska, Enköping 11.00
Forum Catholicum: Davor Zovko om heraldik 19.00
S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar 18.15

Regelbundna gudstjänster förutom söndagsmässorna
Mässa: måndag–torsdag kl. 18.15
fredag kl. 12.15
lördag kl. 11 familjemässa, söndagsvigiliemässa kl. 17.15
Eukaristisk tillbedjan: torsdag kl.17.30–18
Rosenkrans: torsdag efter kvällsmässan
Påvens böneintentioner för september: Att dödsstraffet, som kränker
människovärdet, avskaffas i lag i alla länder.

