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Kära församling! 

 

Advent betyder ankomst. Ett ord fyllt av förväntan. Ett vackert ord. Försök göra 

årets adventstid till en förberedelsetid inför Kristi födelses fest. Gärna genom ett 

litet tecken. Ett korstecken, en regelbunden bön. Ett leende. En utsträckt hand. I 

en inomvärldslig kultur behöver vi heliga tider, heliga ting och heliga tecken 

som hjälper oss att gå mot strömmen. Adventskrubborna, liksom ljusen, blom-

morna och musiken i både Sankt Lars och Sankt Ilian vill förbereda oss inför 

julens mysterium, att Gud blir en av oss. 

 

Vi behöver tid för eftertanke. Behöver återvända till våra rötter. Upptäcka vad 

det betyder att vara kristen. Börja vandringen på nytt upp mot Jerusalem och 

mot Bethlehem. Göra som de visa männen, söka efter Jesus, inte främst i det 

förflutna utan här idag. Låt oss göra det tillsammans först och främst i 

söndagarnas mässor i Uppsala och Enköping. 

 

Vår tid är fylld av svårigheter. Kriget i Ukraina, liksom pandemin och övriga 

konfliktpunkter och sår i världen gör att vi måste vara realister. Vår värld är 

skadad, och det är lätt att bli förtvivlad. Vår Frälsare och Kyrkans många mar-

tyrer vet det sedan första början. Vår tro har sin grund i Korset, i martyrernas 

blod. Vi delar vår tids lidanden med många. Men vi vet också något annat. 

Himlen har landat. Gud är här. I sin Kyrka, mitt ibland oss. En plats där alla får 

känna sig välkomna. Under adventstiden inträffar också basaren i Sankt Lars, en 

mötesplats där vi kan dela adventsglädjen under de dagarna. 

 

Under adventstiden förbereder vi oss alltså inför julen. Vi förbereder oss inför 

Kristi födelse i historien, då när Augustus var kejsare i Rom och Qvirinius 

ståthållare över Syrien. Vi påminner oss själva om att vår tro har historiska röt-

ter, att Gud valde att solidarisera sig med oss, valde att bli vår bror, vår vän. Vi 

påminner oss också att han denna advent vill komma oss till mötes. Vi minns till 

sist att denne Kristus hör framtiden till, att vi väntar på den som ”gör allting 

nytt”, väntar efter morgonrodnaden. 

 

Att vara kristen är alltså att minnas honom i historien, se fram mot morgondagen 

och glädja oss över att han kommer i sin Kyrka, där han träder fram inför våra 

häpna ögon. Inte minst i Altarets Sakrament. 

 

En välsignad adventstid och en god Kristi födelses fest! 

 

Fader Magnus Nyman 



 

 

Försoningens sakrament hör till adventstiden. Vi förbereder julhelgen 

på många sätt. En andlig julstädning med botens sakrament bör också 

ingå i dessa förberedelser. Tillfällen till bikt finns varje söndag kl. 10.15-

10.45 och varje tisdag kl. 17.30-18.00 samt även andra tider efter överens-

kommelse med någon präst. Utnyttja möjligheten till rannsakan och ett 

hjälpande samtal. 

 

Att skicka julkort med kristna motiv är ett vackert sätt att förkunna 

Guds glada budskap. I församlingen kan man köpa kort av hög kvalitet 

med ett stort antal olika julmotiv. 

 

Julklappar kan även vara en gåvoprenumeration på de katolska tid-

skrifterna Katolskt magasin, Signum eller Karmel. 

 

I Enköping firas tolvårsdagen av invigningen av S:t Ilians kyrka med 

högmässa söndagen den 11 december kl. 11. Högmässa firas varje sön-

dag kl. 11.00. Dessutom firas mässa torsdagen den 8 december kl. 18.00. 

Alla mässtider under jultiden står i kalendariet. 

 

S:t Nikolaus kommer till S:t Lars! I samband med familjemässan lör-

dagen den 3 december kl. 11.00 besöker S:t Nikolaus vår församling. 

Efter mässan möter han alla barnen på kyrktorget. Sin vana trogen delar 

han ut presenter. För att han skall ha något att dela ut ber han varje barn 

att ta med sig en inslagen gåva, värd omkring 30 kr., till ett annat barn. 

Barn i alla åldrar är välkomna. S:t Nikolaus är ett av kyrkohistoriens 

mest omtyckta helgon. Han var biskop av Myra i det nuvarande Turkiet 

på 300-talet och är i viss mån en förebild för vår jultomte. 

 

S:t Nikolaus möter småbarnsfamiljer. I församlingen finns en grupp för 

familjer med barn i åldrarna 0-5 år, som träffas för både barnens och de 

vuxnas skull för att utbyta erfarenheter, be, leka och ha det trevligt till-

sammans. Lördagen den 10 december kl. 13.30-15.00 ordnar vi en träff 

dit även S:t Nikolaus är inbjuden. Ta med någon liten gåva (till eget barn) 

som du har slagit in och skrivit namn på. Vi lägger paketen i S:t Nikolaus 

säck, så att han kan dela ut gåvorna. Alla föräldrar med små barn är 



 

 

hjärtligt välkomna. 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 

aktiviteter. Denna månad blir det två sammankomster. Den 2 december 

kommer stiftsungdomskonsulent Elin Jönsson på besök för att informera 

om den kommande Världsungdomsdagen i Lissabon, Portugal 25 juli-8 

augusti 2023. Den 16 december blir det julfest. 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 en bokpresentation av professor Ulf 

Jonsson S.J. onsdagen den 7 december kl. 19.00. Bokens titel är Gud och 

andra orsaker. Vad är orsaker och hur fungerar de? Kan Gud ingripa i 

händelserna i världen? Är Gud orsak till det som finns? En ny teori om 

kausalitet förändrar vår världsbild och öppnar för tanken att Gud hand-

lar i världen. Boken kommer att finnas till försäljning under kvällen. 

Föredraget kan även följas via Zoom. Länken kommer på församlingens 

hemsida. 

 

Bibelsamtalen under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter varan-

nan onsdag jämna veckor kl. 19.00-20.30. Terminens sista sammankomst 

hålls onsdagen den 14 december kl. 19.00. Vi går igenom mässans läs-

ningar för de kommande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs. 

Bibelsamtalen kommer att fortsätta under vårterminen 2023 med början 

onsdagen den 11 januari. 

 

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, kl. 12.15, ger Respekts 

generalsekreterare Benedicta Lindberg en presentation av Respekt. 

Överläkare Mikaela Luthman håller ett föredrag med titeln När livet går 

mot sitt slut. Hur skall vi förhålla oss inom vården? Om palliativ vård och 
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dödshjälp. Mikaela Luthman är överläkare på Stockholms sjukhem och 

diplomerad i palliativ vård. Se även affisch på anslagstavlan. 

 

Basarens resultat för 2022 blev 106 044 kr. (2021 blev det 85 793 kr.). Ett 

stort tack till alla som har bidragit på olika sätt genom gåvor, inköp och 

arbetet före, under och efter basaren. 

 

Julkollekten till Caritas Sveriges adventsinsamling upptas i vår försam-

ling på juldagen. I år insamlas pengarna till stöd för barns och ung-

domars skolgång och utbildning i Haiti, som är ett av världens fattigaste 

länder. De flesta barn och ungdomar lider av undernäring och saknar 

tillgång till utbildning. Endast hälften av landets alla barn går i skolan. 

Katolska kyrkan och Caritas Haiti hjälper till att utbilda lärare och byg-

ger skolor, så att fler barn skall få möjlighet att skaffa en utbildning. 

Genom att bidra till adventsinsamlingen hjälper vi barnen i Haiti att få 

en bättre start i livet. Under hela adventstiden kan man även sätta in 

bidrag på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789 eller via 

Swish 900 4789. Skriv att gåvan går till ”Advent 2022”. 

 

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. 

 

Påvens böneintentioner för december: Att ideella organisationer som 

främjar mänsklig utveckling finner personer som är villiga att engagera 

sig för det allmänna bästa och ständigt söker nya vägar till internationellt 

samarbete. 

 

 

Kalendarium för december 2022 och t.o.m. 8 januari 2023 

 

December 

To 1 Studentföreningen 19.00 

Fr 2 Ljuvlingens fredagsträff 18.00 

Lö 3 Familjemässa 11.00 och S:t Nikolausfirande,    

  söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 4 Andra söndagen i advent. Mässa 9.00, 11.00, 16.30 kroatiska,

  18.15 engelska, Enköping 11.00  



 

 

On 7 Forum Catholicum: Bokpresentation av pater Ulf Jonsson S.J., 

  Gud och andra orsaker 19.00 

To 8 Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet.   

  Högmässa 18.15, Enköping 18.00. Studentföreningen 19.00 

Lö 10 Familjemässa 11.00, 14.30 kirundi, söndagsvigiliemässa 17.15, 

  Enköping familjemässa 11.00. S:t Nikolausfirande för  

  småbarnsfamiljer 13.30-15.00 

Sö 11 Tredje söndagen i advent. Mässa 9.00, 11.00, 14.00  

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

  11.00 med tolvårsminnet av invigningen av S:t Ilians kyrka. 

  Respekts 20-årsjubileum, föredrag i S:t Lars 12.15 

Må 12 Katolska kyrkans lära och liv 19.00 

On 14 Bibelsamtal 19.00 

To 15 Studentföreningen 19.00 

Fr 16 Ljuvlingens fredagsträff 18.00 

Lö 17 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15.   

  Församlingens dag för Ständig bön för äktenskap och familj  

Sö 18 Fjärde söndagen i advent. Mässa 9.00, 11.00, 16.30 kroatiska, 

  18.15 engelska, Enköping 11.00.  

Lö 24 Julafton. Julbön för barn i S:t Lars 11.00. Midnattsmässa i S:t 

  Lars 23.00 

Sö 25 Juldagen – Kristi födelse. Mässa 9.00, 11.00, 16.30   

  kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11.00 

Må 26 Annandag jul – S:t Stefanos, martyr. Mässa 11.00, 16.30 polska 

Ti 27 S:t Johannes, apostel och evangelist. Mässa 18.15 

On 28 De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer. Mässa 18.15 

Fr 30 Den heliga familjen. Mässa 12.15 

Lö 31 Nyårsafton. Mässa 11.00 

 

Januari 2023 

Sö 1 Nyårsdagen – Guds heliga moder Marias högtid. Mässa 

  9.00, 11.00, 18.15 engelska, Enköping 11.00 

To 5 Vigiliemässa inför Epifania – Herrens uppenbarelse 18.15 

Fr 6 Trettondedag jul, Epifania – Herrens uppenbarelse.  

  Högmässa 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 



 

 

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 bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli 

månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på 

kyrktorget. Tack för din gåva. 

 

 

 



 

 

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 

 

Vikarierande kyrkomusiker 

Daniel Ohlrich 

072-223 81 31 

Daniel.Ohlrich@web.de 
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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 


