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Första kommunion för 28 barn i Uppsala ägde rum i familjemässan den 10 

september. Den 17 september mottog sex ungdomar konfirmationens sakra-

ment. Ett stort tack till kateketerna och alla andra som hjälpte till under dessa 

dagar. Må Gud välsigna barnen och ungdomarna samt deras familjer, andra 

anhöriga och kateketer. 

 

Ungdomsföreningen Underbara föreningen Ljuvlingen träffas vanligtvis 

varannan fredag kl. 18.15 för mässfirande, gemensam middag och olika aktivi-

teter. Denna månad träffas ungdomarna den 7 oktober och den 21 oktober. Alla 

ungdomar i församlingen som är omkring 15 år och uppåt är mycket välkomna 

till dessa kvällar. Se anslagstavlan under rubriken Ung i församlingen eller 

hemsidan under fliken Unga för mer information. Du kan också kontakta vår 

ungdomssekreterare Rolf Ström, e-postadress: ungdomssekreterare@stlars.org, 

tel. 070-291 14 44. 

 

En grupp för katolska familjer med små barn har just startat och planerar att 

ha några träffar under hösten. Då blir det samling för barnen, gemensamt fika 

och umgänge för föräldrarna. Information om nästa träff kommer på anslags-

tavlan. Vill du veta mer? Kontakta Jim Lagerlöf, tel. 070-350 24 35. 

 

Forum Catholicum inbjuder till två intressanta föredrag denna månad. Tiden är 

onsdagar kl. 19.00. Den 12 oktober talar professor Daniel Stattin om Katolska 

kyrkans sociallära. Den 26 oktober håller teol. dr Andreas Mazetti Petersson ett 

föredrag med titeln Jesuiten Antonio Possevino och hur en katolsk kultur blir 

till. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. 

 

Bibelsamtalen under ledning av docent Tord Fornberg hålls varannan onsdag 

jämna veckor kl. 19.00-20.30. Denna månad hålls sammankomsterna den 5 ok-

tober och den 19 oktober. Vi går igenom mässans läsningar för de kommande 

två söndagarna. Ingen föranmälan behövs. 
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S:t Lars språkcafé fortsätter på onsdagar kl. 15.00-17.30. Det finns behov av 

fler volontärer. De som är intresserade av att veta hur verksamheten bedrivs är 

hjärtligt välkomna på studiebesök någon onsdag. Kontakta gärna Alina Maric, 

tel. 072-323 48 06 för mer information. 

 

Caritas S:t Lars välkomnar fler församlingsbor att bli medlemmar. Kontakta 

gärna vice ordförande Alina Maric, tel. 072-323 48 06 eller sekreterare Bodil 

Frankow Lindberg, tel. 070-892 02 18 för mer information eller frågor. 

 

En konsert med kören Camerata Englund och instrumentalister under ledning 

av Gunnar Englund äger rum i S:t Lars kyrka fredagen den 28 oktober kl. 18.00. 

Temat är Mariahymner. 

 

Inför årets basar, som äger rum under första adventshelgen 26-27 november, 

tar vi tacksamt emot hemlagad saft, sylt och marmelad. Med tanke på mataller-

giker är det viktigt att alla burkar och flaskor har innehållsförteckning. Om du 

har mer bär och/eller frukt än vad du själv kan ta hand om, kan du kontakta 

Alicja Andersson via e-post alicja.andersson00@gmail.com, så kan vi se om vi 

kan hjälpas åt. Vi kommer längre fram under hösten att ta emot bakverk och 

gåvor till loppmarknad och lotteri. I år kan vi tyvärr inte ta emot böcker. 

 

I Enköping firas högmässa varje söndag kl. 11.00 i S:t Ilians kyrka på Kungs-

gatan 6. Mässa firas även på polska den andra lördagen i månaden kl. 17.00 och 

på tagalog den fjärde lördagen i månaden kl. 11.00. Mer information om för-

samlingslivet i Enköping finns på hemsidan www.sanktilian.nu. 

 

Ekumenisk bön för de kristnas enhet hålls varje onsdag kl. 17.00 i Bönens 

kapell i Uppsala domkyrka. Uppsala kristna råd ansvarar för denna bönestund, 

som leds av personer från olika kristna kyrkor och samfund. Alla intresserade 

församlingsmedlemmar är välkomna att delta. 

 

Uppsala kristna råd håller sitt årsmöte i S:t Lars kyrkcentrums församlingssal 

torsdagen den 27 oktober kl. 19.00. Talangakademin, en organisation som vill 

underlätta för människor att få arbete, informerar om sin verksamhet. Alla 

intresserade är välkomna till mötet. 
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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. 

 

Ansökan om dispens från att betala kyrkoavgift via skattsedeln för år 2023 

skall vara Katolska Biskopsämbetet tillhanda senast den 31 oktober i år. 

Dispensblanketten kan rekvireras i församlingen eller från stiftets hemsida 

www.katolskakyrkan.se.  

 

Påvens böneintentioner för oktober: Att Kyrkan, som troget och modigt pre-

dikar evangeliet, kan vara en välkomnande gemenskap i en anda av solidaritet, 

medmänsklighet och synodalitet. 
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Kalendarium för oktober 

 

Lö 1 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 2 Tjugosjunde söndagen under året. Mässa 9.00, 11.00, 16.30  

  kroatiska, 18.15 engelska, 11.00 Enköping 

Må 3 Katolska kyrkans lära och liv 19.00 

On 5 Bibelsamtal 19.00 

To 6 Studentföreningen19.00 

Fr 7 S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron. 

  Mässa 12.15. Ljuvlingens fredagsträff 18.15 

Lö 8 Familjemässa 11.00, 14.30 kirundi, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 9 Tjugoåttonde söndagen under året. Mässa 9.00, 11,00, 14.00 

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

On 12 Forum Catholicum: Daniel Stattin om Kyrkans sociallära 19.00 

To 13 Studentföreningen 19.00 

Lö 15 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 16 Tjugonionde söndagen under året. Mässa 9.00, 11.00, 

  16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11.00 

Må 17 Katolska kyrkans lära och liv 19.00. Församlingens dag för  

  ”Ständig bön för äktenskap och familj” 

Ti 18 S:t Lukas, evangelist. Mässa 18.15 

On 19 Bibelsamtal 19.00. Pastoralrådets sammanträde 19.00 

To 20 Studentföreningen 19.00 

Fr 21 Ljuvlingens fredagsträff 18.15 

Lö 22 Familjemässa 11.00, 13.30 tagalog, 15.30 spanska,   

  söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 23 Trettionde söndagen under året. Mässa 9.00, 11,00, 18.15  

  engelska, Enköping 11.00 

On 26 Forum Catholicum: Andreas Mazetti Petersson om Antonio  

  Possevino 19.00 

To 27 Studentföreningen 19.00. Uppsala kristna råds höstmöte 19.00 

Fr 28 S:t Simon och S:t Judas, apostlar. Mässa 12.15. Konsert med  

  Camerata Englund 18.00 

Lö 29 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 30 Trettioförsta söndagen under året. Mässa 9.00, 11.00, 18.15  

  engelska, Enköping 11.00 


