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Heliga och helgande tecken i Kyrkans liv   

Enligt första Moseboken uppenbarade Gud sitt namn för Mose framför den 

brinnande törnbusken: JHWH - Jag är den jag är. Vågar man översätta 

annorlunda? Jag är med dig? Visst vore det ytterst välkommet för Mose att 

känna tecken på Guds närvaro när han följer sin kallelse; omedelbart efter denna 

uppenbarelse, en lågmäld röst under den tidiga morgonsolens glans, sänds han 

tillbaka till maktens centrum och inleder kampen med farao om Israels befrielse, 

en kamp på liv och död som det visar sig vid slutet. 

När vi firar mässa kan vi förnimma Guds lågmälda röst till oss genom synliga 

tecken på samma sätt som Mose: Genom de bibliska texterna, bönerna, 

psalmerna och Kristi kropp och blod. Vår delaktighet i detta mysterium 

uttrycker sig likväl på mångfaldigt sätt: lyssna, bekänna tron genom 

trosbekännelsen, bära fram våra gåvor, förböner, psalmer eller genom att utöva 

en tjänst som kantor, kyrkvärd, lektor eller kommunionutdelare. 

Synliga tecken är särskilt kännetecknande för den katolska kyrkans tro. Alltid 

finns det något som har en fysisk karaktär: vatten, eld, ljud, smak är nödvändiga 

och inte bara accidentiella beståndsdelar av våra religiösa ritualer. Korstecknet 

med vigvatten när vi träder in i kyrkan, knäböjning, handhållning under bönen: 

vem vill missa dessa tecken som är så enkla och ändå uttrycker så mycket? 

Under en längre tid har det inte funnits möjlighet till kalkommunion i våra 

söndagsmässor men fr.o.m. veckoslutet 5-6 november skall detta återupptas. Att 

kalken erbjuds betyder inte att församlingsmedlemmarna är uppmanade att ta 

emot den. Avstå från kalken om du känner att du inte vill utsätta dig för 

smittorisk. 

Vår liturgi är full av heliga tecken, och genom dessa blir Guds närvaro kännbar. 

De är helande och helgande.  

 

Kyrkoherde Andreas Bergmann S.J. 



Alla helgons dag firas tisdagen den 1 november. Denna dag firas stilla mässa kl. 

7.30 och högmässa kl. 18.15. 

 

Alla själars dag firas onsdagen den 2 november. I mässan kl. 18.15 tänder vi 

ljus och ber för dem i vår församling som har avlidit under det gångna året. 

 

Kristus konungens dag söndagen den 20 november avslutar kyrkoåret. Efter 

högmässan kl. 11.00 är det sakramental tillbedjan. 

 

Körmedlemmar söks 

Församlingens körer söker fler medlemmar, framförallt tenorer och basar. 

Körerna sjunger regelbundet i den heliga mässan i församlingen och ibland även 

i andra sammanhang. I Uppsala finns det gott om körer, och många i 

församlingen vet hur roligt och givande det är att sjunga i kör. I S:t Lars körer 

har man inte bara roligt, utan en katolsk kör har också en viktig roll i liturgin. 

Den består både av att stötta och bidra till församlingssången, men i allra högsta 

grad också av att själv sjunga och bidra till liturgins skönhet, Guds ära och de 

troendes helgelse. 
 

S:t Lars kyrkokör övar på tisdagar kl. 19.00-21.00. Viss körvana och/eller 

notläsningsförmåga är önskvärt, men inget krav.  

 

Barnkören (från 8 år) övar på tisdagar kl. 16.30-17.15.  

 

Välkommen att ta kontakt med någon av körledarna: 

 

Alexander Kegel 

070-742 26 64 

alexanderkegel@stlars.org 

 

Daniel Ohlrich (vikarierande körledare för kyrkokören) 

072-223 81 31 

Daniel.Ohlrich@web.de 

 

Kören som sjunger i söndagsmässan på engelska kl. 18.15 söker fler 

medlemmar. Kontakta Stanley, tel. 073-739 49 82 om du vill vara med eller vill 

ha mer information. 

 

The choir which sings in the Mass in English on Sundays needs more singers. 

Call Stanley, telephone 073-739 49 82 if you want to join the choir or if you 

want more information. 
 

There is a need for more readers in the Mass in English. Call Colm, 

telephone 070-763 51 89. 
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Församlingen har behov av fler kateketer. Du som är intresserad eller har 

frågor kan kontakta ungdomssekteterare Rolf Ström, tel. 070-291 14 44 eller e-

postadress: ungdomssekreterare@stlars.org. 
 

En grupp för katolska familjer med små barn i åldrarna 0-5 år har bildats och 

träffas för att utbyta erfarenheter, leka och ha det trevligt tillsammans. En 

allhelgonafest med maskerad anordnas lördagen den 5 november kl. 14.30-

16.00. Både barn och vuxna får klä ut sig till sitt favorithelgon eller någon annan 

förebild. Alla deltagare bidrar till festen med något till en gemensam fikabuffé – 

något som räcker till att dela med sig av, så att vi kan smaka av varandras fika. 

Om du har frågor eller tips kan du kontakta Jim Lagerlöf, tel. 070-350 24 35. Se 

affisch på anslagstavlan. 

 

Ungdomsföreningen Underbara föreningen Ljuvlingen träffas vanligtvis 

varannan fredag kl. 18.00 för mässfirande, gemensam middag och olika aktivi-

teter. Denna månad träffas ungdomarna den 4 november och den 18 november. 

Se anslagstavlan under rubriken Ung i församlingen eller hemsidan under fliken 

Unga för mer information. Du kan också kontakta vår ungdomssekreterare Rolf 

Ström, tel. 070-291 14 44 eller e-postadress: ungdomssekreterare@stlars.org. 

 

Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av docent Tord Fornberg onsdagen 

den 9 november kl. 19.00. Titeln är Jakobs protoevangelium – Mariologiska 

berättelser. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Föredraget kan även följas 

via Zoom. Länken kommer på församlingens hemsida. 

 

Bibelsamtalen under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter varannan 

onsdag jämna veckor kl. 19.00-20.30. Denna månad hålls sammankomsterna 

den 2 november och den 16 november. Vi går igenom mässans läsningar för de 

kommande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs. 

 

Årets basar äger rum under första adventshelgen lördagen den 26 november 

kl. 10.00-15.00 och söndagen den 27 november kl. 10.00-14.00.Vi tar tacksamt 

emot hela och rena saker till loppmarknaden (ej kläder och skor), smycken och 

bijouterier, nya saker till lotteriet samt saft, sylt, marmelad och bakverk. Med 

tanke på matallergiker är det viktigt att alltid skriva innehållsförteckning på det 

du lämnar in. På grund av platsbrist kan bakverk som behöver frysas in lämnas 

tidigast den 20 november. För vidare information kan du kontakta Charlotte 

Byström, e-post: charliebystrom@yahoo.se eller Alicja Andersson, e-post: 

alicja.andersson00@gmail.com. Gåvor kan lämnas in från mitten av november. 

Större donationer måste anges i förväg. Ring expeditionen tel. 018-13 35 43. 

Tänk på att skänka sådant som du själv skulle vilja köpa! 

 

Kollekten på världsmissionsdagen den 23 oktober uppgick till 17 106 kr. Ett 

stort tack till alla givare! 
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Bönegruppen Ständig bön för äktenskap och familj kommer att hålla ett möte 

söndagen den 6 november kl. 12.15. Vi kommer bland annat att berätta om ett 

inspirationsmöte för samordnare i Marielund och be tillsammans. Se affisch på 

anslagstavlan. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Kontakta gärna Sonia 

Chacón för mer information eller frågor, e-postadress: sonchac@bahnhof.se 

eller tel. 070-644 45 35. 
 

Gemenskap i Kristet Liv (GKL) är en rörelse för lekfolk, för män och kvinnor,  

som vill leva sitt kristna liv enligt, och med hjälp av, den ignatianska 

spiritualiteten. Det är en världsvid rörelse som finns i omkring 70 länder i alla 

världsdelar. I Sverige har GKL funnits sedan 2013. Medlemmarna bildar mindre, 

lokala grupper för gemenskap och för att stödja varandra att leva ett kristet liv 

utifrån den ignatianska spiritualiteten. Lördagen den 19 november kl. 13.00-

16.45 hålls en informationsdag i S:t Lars inför en planerad start av en eller flera 

GKL-grupper i Uppsala. Se vidare information på anslagstavlan. 

 

Respekt – katolsk rörelse för livet har verkat i Stockholms katolska stift i 20 

år. Respekt arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från 

konceptionen till den naturliga döden. På Livets söndag, den tredje 

adventssöndagen, den 11 december uppmärksammar vi detta 20-årsjubileum i 

vår församling. Efter högmässan ger generalsekreterare Benedicta Lindberg en 

presentation av Respekt, och överläkare Mikaela Luthman håller ett föredrag om 

livets slut. Se affisch  på anslagstavlan. 

 

Katolsk kalender 2023 har utkommit och församlingen har beställt ett antal 

exemplar. Du kan köpa kalendern på expeditionen eller reservera ditt exemplar 

för avhämtning. Kalendern kostar i år 185 kr. 
 

Kyrkornas globala vecka äger rum 14-20 november. Årets tema är Hopp i stort 

och smått. Tisdagen den 15 november kl. 18.30 hålls ett panelsamtal i Uppsala 

missionskyrka, S:t Olofsgatan 40. Söndagen den 20 november kl. 15.00 firas en 

ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka. 

 

Påvens böneintentioner för november: Att barn som lider, särskilt de som är 

utan hem och föräldrar och offer för krig, kan garanteras skolgång och får 

möjlighet att erfara en familjs omsorger. 
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Kalendarium för november 

 

Ti 1 Alla helgons dag. Mässa 7.30 och högmässa 18.15 

On 2 Alla själars dag. Mässa med ljuständning för de avlidna 18.15. 

  Bibelsamtal 19.00 

To 3 Studentföreningen 19.00 

Fr 4 Ljuvlingens fredagsträff 18.00 

Lö 5 Familjemässa 11.00, 13.30 gheez, söndagsvigiliemässa 17.15.  

  Allhelgonafest för småbarnsfamiljer 14.30-16.00 

Sö 6 Trettioandra söndagen under året. Mässa 9.00, 11.00, 16.30  

  kroatiska, 18.15 engelska, 11.00 Enköping. Möte för bönegruppen 

  ”Ständig bön för äktenskap och familj” 12.15 

On 9 Lateranbasilikans invigningsdag. Mässa 18.15. Forum Catholicum: 

  Tord Fornberg om Jakobs protoevangelium 19.00 

To 10 Studentföreningen19.00 

Lö 12 Familjemässa 11.00, 14.30 kirundi, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 13 Trettiotredje söndagen under året. Mässa 9.00, 11,00, 14.00  

  syro-malabarisk rit, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11.00 

Må 14 Katolska kyrkans lära och liv 19.00 

On 16 Mässa med biskopen 18.15. Bibelsamtal 19.00 

To 17 Studentföreningen 19.00. Församlingens dag för ”Ständig bön för 

  äktenskap och familj” 

Fr 18 Ljuvlingens fredagsträff 18.00 

Lö 19 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15. Informationsdag 

  om ”Gemenskap i Kristet Liv” 13.00-16.45 

Sö 20 Kristus Konungens dag. Mässa 9.00, 11.00, 16.30 kroatiska,  

  18.15 engelska, Enköping 11.00. Ekumenisk gudstjänst i Uppsala 

  domkyrka 15.00 

Lö 26 Familjemässa 11.00, 13.30 tagalog, söndagsvigiliemässa 17.15. 

  Basar 10-15 

Sö 27 Första söndagen i advent. Mässa 9.00, 11.00, 18.15 engelska, 

  Enköping 11.00. Basar 10-14 

Må 28 Katolska kyrkans lära och liv 19.00 

On 30 S:t Andreas, apostel. Mässa 18.15. Bibelsamtal 19.00 

 


