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Praktik, inte teori 
 

Kärleken är aldrig bara teori, den är alltid konkret och visar sig handling. 

När Jesus hade berättat liknelsen om den barmhärtige samariern formu-

lerar han en fråga som onekligen förvånar: ”Vilken av dessa tre tycker du 

var den överfallne mannens nästa?” (Luk. 10:36). 

 

Den laglärde hade frågat efter kärlekens objekt: ”Vem är min nästa?” Jesus 

vänder på det hela och frågar efter kärlekens subjekt: Vem har handlat som 

en verklig ”nästa”? Den laglärde tänkte på sig själv och undrade hur långt 

hans förpliktelser sträckte sig. Jesus uppmanar i stället till att tänka på den 

nödlidande, att försätta sig i hans situation och vara redo att hjälpa. 

 

Om du är villig att bistå den som behöver dig, om du är villig att älska, kan 

du bli en nästa för varje människa du möter. Jesus tänker aldrig abstrakt. 

Att bara med vackra ord betyga att var och en är din nästa, det är en lögn, 

om du inte på ett konkret sätt träder ut ur dig själv, tar ett steg och närmar 

dig den andre. 

 

I praktiken beror det på dig själv om den andre är din nästa eller ej. Det är 

endast praktiken som intresserar Jesus, och det är endast praktiken som 

för dig till det eviga livet (Luk. 10:28). 

 

Varje människa är din nästa om du gör dig själv till en nästa för henne, om 

du själv handlar som en nästa. Du behöver inte brottas med komplicerade 

frågeställningar om hur eller vem du skall älska. Är du villig att utge dig 

för den människa du möter just nu, visar det sig av sig själv hur du skall 

bevisa din kärlek. 

 
(Ur Wilfrid Stinissen OCD, Idag är Guds dag. Texter för årets alla dagar, Bokförlaget 

Libris 1994, texten för 9 februari) 
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Anteckna redan nu följande viktiga datum under 2023: 

Konfirmation för ungdomar i Enköping lördagen den 27 maj kl. 16.00 

Konfirmation för ungdomar i Uppsala söndagen den 17 september kl. 11.00 

Världsungdomsdagen i Lissabon, Portugal 25 juli-8 augusti. Anmälan måste göras i 

januari. Information finns på anslagstavlan. För frågor, kontakta ungdomssekrete-

rare Rolf Ström. 

 

Katolsk Orientering har som vanligt ett rikt och varierat utbud. Under vårterminen 

erbjuds informationskurs om Katolska kyrkans lära och liv, Bibelsamtal och fri-

stående föredrag under rubriken Forum Catholicum Upsaliense. Läs mera i den 

rosa programfoldern och utnyttja möjligheten till ökade och fördjupade kunskaper. 

 

Informationskursen Katolska kyrkans liv och lära börjar igen måndagen den 9 ja-

nuari kl. 19.00 och fortsätter sedan varannan måndag jämna veckor. Se vidare 

programfoldern eller hemsidan. 

 

Bibelsamtalen under ledning av docent Tord Fornberg startar på nytt onsdagen den 

11 januari och fortsätter sedan varannan onsdag jämna veckor kl. 19.00-20.30. 

Följande sammankomst hålls den 25 januari. Vi går igenom mässans läsningar för 

de kommande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs. 

 

Forum Catholicum inbjuder alla intresserade till ett spännande föredrag av fil. mag. 

Daniel Henningsson onsdagen den 18 januari kl. 19.00. Titeln är Bland gudalika män-

niskor och människolika gudar. Egyptens historia 1390-1319 f. Kr. Föredraget kan även 

följas via Zoom. Länken kommer på församlingens hemsida. 

Onsdagen den 15 februari kl. 19.00 håller jesuitpater Fredrik Heiding, lektor i teolo-

gi vid Newmaninstitutet och medlem av Signums redaktion, ett föredrag med titeln 

Fasta med kropp och själ. Det utgår från pater Fredriks senaste bok Låt kroppen tala. 

Dominikus nio sätt att be. Boken finns till försäljning under kvällen. Föredraget kan 

även följas via Zoom. 

 

Ett panelsamtal med rubriken ”Yttrandefrihet och cancel-kultur. Har åsikter blivit 

religion?” hålls i S:t Lars onsdagen den 25 januari kl. 19.00-20.30. Medverkande är 

författare Lena Andersson, statsvetare Cecilia Garme, människorättsadvokat Ruth 

Nordström och idéhistoriker Johan Sundeen. Samtalsledare är jesuitpater Thomas 

Idergard. Programmet kommer även att livestreamas. 
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Katolsk studiebibel – Bibel 2000 med katolska kommentarer utkom i december 

2022. Det är första gången i historien som en hel bibel med katolska kommentarer 

utges i Sverige. Veritas förlag och Katolsk Bokhandel erbjuder studiebibeln till ett 

introduktionspris på 595 kr. till och med januari 2023. Därefter blir priset 695 kr. 

Studiebibeln kan köpas på församlingsexpeditionen. 

 

Bönegruppen Ständig bön för äktenskap och familj träffas söndagen den 5 februari 

kl. 12.15. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. För mer information kontakta 

Sonia Chacón, e-postadress: sonchac@bahnhof.se eller Alicja Klepczynska tel. 070-

644 45 35. 

 

Småbarnsföräldrar i S:t Lars katolska församling är en grupp för katolska familjer 

med små barn i åldrarna 0-5 år som bildades för några månader sedan. De träffas 

för att utbyta erfarenheter, leka och ha det trevligt tillsammans. Om du har frågor 

eller tips kan du kontakta Jim Lagerlöf, tel. 070-350 24 35. 

 

Trosundervisningen för barn och ungdomar börjar igen i januari. Årskurs 2 och 

årskurs 3B börjar lördagen den 14 januari. Årskurs 3R, årskurserna 4-5 samt 6-7 

börjar lördagen den 21 januari. Familjemässan kl. 11.00 ingår som en del av under-

visningen. Konfirmanderna börjar söndagen den 15 januari. 

 

Ungdomsföreningen Underbara föreningen Ljuvlingen träffas vanligtvis varannan 

fredag kl. 18.00 för mässfirande, gemensam middag och olika aktiviteter. Denna 

månad träffas ungdomarna den 20 januari. Vårens träffar hålls udda veckor. Se an-

slagstavlan under rubriken Ung i församlingen eller hemsidan under fliken Unga för 

mer information. Du kan också kontakta vår ungdomssekreterare Rolf Ström. 

 

I Enköping firas högmässa varje söndag kl. 11.00 i S:t Ilians kyrka. Mässa firas även 

på polska den andra lördagen i månaden kl. 17.00 och på tagalog den fjärde lörda-

gen i månaden kl. 11.00. Mer information om församlingslivet i Enköping finns på 

hemsidan www.sanktilian.nu.  

 

Kollekten till ”Livets fond” den tredje söndagen i advent gav 14 143 kr. Ett stort 

tack till alla givare. 

 

En konsert med Camerata Englund äger rum fredagen den 17 februari. Victorias 

requiem kommer att framföras. 

 

mailto:sonchac@bahnhof.se
http://www.sanktilian.nu/
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Caritas Sankt Lars har haft en livlig verksamhet under året. Under 31 veckor var vi 

verksamma i språkcaféet, inklusive hela sommaren då det fanns behov av att ta 

emot gästerna. Volontärsgruppen är 15 personer stor. 

Numer är den största gruppen på caféet ukrainska flyktingar som kommer regel-

bundet till oss. I början av kriget stödde Caritas Sankt Lars flyktingarna med medel 

för matpaket som distribuerades av Refugee Support Ukraine. Kriget fortsätter och 

behoven av stöd minskar inte. Ett viktigt och stort samarbete inleddes då vi ansökte 

och fick medel från Caritas Sverige, ansenliga bidrag som var öronmärkta för 

Ukrainaflyktingar. På så sätt har vår församling kunnat stötta familjer för att få 

matpengar, köpa medicin och vinterkläder. (De ukrainska flyktingarna har mycket 

låga dagsbidrag som inte ens räcker att köpa en hamburgare för). Pengarna knöts 

till språkcaféet och distributionen av medel har fungerat mycket bra. 

Vi kommer att behöva fler volontärer. Är du intresserad av människor och vill göra 

en insats är du hjärtligt välkommen att kontakta någon från styrelsen så berättar vi 

mera. 

För övrigt flaggar vi för Caritas Sankt Lars årsmöte söndagen 26 februari. Där 

berättar vi mer om vår församlings karitativa verksamhet. Och så har vi ett nytt år, 

dags att betala medlemsavgiften - samma låga 100 kronor till samma plusgiro 

675867-6. Välkommen! 

 

Böneveckan för kristen enhet hålls varje år 18-25 januari. Årets tema är Gör det 

goda, sträva efter rättvisa (Jes. 1:17). En ekumenisk gudstjänst firas i Lötenkyrkan, 

Heidenstamsgatan 71, söndagen den 22 januari kl. 18.00. Se anslagstavlan beträf-

fande det övriga programmet under veckan. 

 

Bön för de kristnas enhet hålls varje onsdag kl. 17.00 i Bönens kapell i Uppsala 

domkyrka. Uppsala kristna råd (UKR) ansvarar för denna ekumeniska bönestund, 

som tillkom på initiativ av representanter för vår församling i UKR. Alla intressera-

de församlingsmedlemmar är mycket välkomna att delta. 

 

Diakonvigningar av två av våra församlingsmedlemmar, Godefroid 

Ndayikengurukiye och Edison Shadabi, kommer att vigas till ständiga diakoner i 

Katolska domkyrkan lördagen den 28 januari. Tid meddelas senare. 

Vi önskar dem Guds välsignelse i deras tjänst för Kyrkan. 

 

Påvens böneintentioner för januari: Att pedagoger kan bli trovärdiga vittnen 

genom att lära ut medmänsklighet snarare än konkurrens och framför allt hjälpa de 

yngsta och mest sårbara. 
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Kalendarium för januari 2023 
 

Sö 1 Nyårsdagen – Guds heliga moder Marias högtid. Mässa 9.00, 11.00,  

  18.15 engelska, Enköping 11.00 

Fr 6 Trettondedag jul, Epifania – Herrens uppenbarelse. Mässa 11.00,   

  Enköping 11.00 

Lö 7 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 8 Herrens dop. Mässa 9.00, 11.00, 16.30 polska, 18.15 engelska,    

  Enköping 11.00 

Må 9 Katolska kyrkans lära och liv 19.00 

On 11 Bibelsamtal 19.00 

To 12 Studentföreningen 19.00 

Lö 14 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 15 Andra söndagen under året. Mässa 9.00, 11.00, 14.00 syro-malabarisk 

  rit, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11.00 

Ti 17  Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj” 

On 18 Forum Catholicum: Daniel Henningsson om Egypten 19.00.    

  Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari 

To 19 Studentföreningen 19.00 

Fr 20 Ljuvlingens fredagsträff 18.00 

Lö 21 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 22 Tredje söndagen under året. Mässa 9.00, 11.00, 18.15 engelska   

  Enköping 11.00. Ekumenisk gudstjänst i Lötenkyrkan 18.00 

Må 23 Katolska kyrkans lära och liv 19.00 

On 25 S:t Paulus omvändelse. Mässa 18.15. Bibelsamtal 19.00. 

  Panelsamtal om yttrandefrihet och cancel-kultur 19.00 

To 26 Studentföreningen 19.00. 

Lö 28 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15. 

Sö 29 Fjärde söndagen under året. Mässa 9.00, 11.00, 18.15 engelska,   

  Enköping 11.00. 
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Ordinarie gudstjänsttider i Uppsala 

S:t Lars kyrka, Slottsgränd 7, 753 09 Uppsala 

 

Söndag     09:00 Mässa 

10:30-11:00 Bikttillfälle 

11:00 Högmässa 

18:15 Mässa på engelska 

Måndag   18:15 Mässa 

Tisdag      17:30-18:00 Bikttillfälle 

  18:15 Mässa 

Onsdag    18:15 Vespermässa 

Torsdag    17:30-18:00 Eukaristisk tillbedjan 

18:15 Mässa, därefter rosenkransbön 

Fredag      12:15 Mässa  

Lördag      11:00 Familjemässa 

17:15 Söndagsvigiliemässa 

 

Ordinarie gudstjänsttider i Enköping 

S:t Ilians kyrka, Kungsgatan 6, 745 31 Enköping 

Söndag     11:00 Högmässa 

 

 

Gåvor till S:t Lars 

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bank-

giro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via 

autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för din gåva! 

 

 

 

 

  



S:t Lars Församlingsbrev · Januari 2023 

 

Kontaktuppgifter 

Slottsgränd 7, 753 09 Uppsala, Sweden 

018-13 35 43, expeditionen@stlars.org, 

www.stlars.org 

 

Kyrkoherde 

P Andreas Bergmann SJ 

018-12 44 42 eller 070-281 91 61  

kyrkoherden@stlars.org 

 

Subsidiar 

F Jan Byström 

073-905 91 52  

jan.bystrom@katolskakyrkan.se 

Studentpräst 

P Fredrik Heiding 

070-346 12 55  

fredrik.heiding@newman.se   

 

Rektor, S:t Ilian, Enköping 

F Magnus Nyman 

073-707 26 00 

magnus.nyman@newman.se 

 

F Anders Ekenberg 

072-553 87 89 

anders.ekenberg.uppsala@gmail.com 

 

Församlingssyster 

Syster Dorothea 

070-274 40 91 

srdorothea@stlars.org 

 

Församlingssekreterare 

Margareta Jaringe 

018-13 35 43 (mån, ons em) 

expeditionen@stlars.org 

 

Barn- och ungdomssekreterare 

Rolf Ström 

070-291 14 44 

ungdomssekreterare@stlars.org 

 

 

Vikarierande kyrkomusiker 

Daniel Ohlrich 

072-223 81 31 

Daniel.Ohlrich@web.de 
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