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Gud ger klara svar 

 

Det pågår en kosmisk kamp mellan ljus och mörker, mellan gott och ont. 

Den utspelas inom var och en av oss. Vi kan tillsluta eller öppna oss för 

ljuset. 

 

Om du öppnar dig och tar emot Guds ljus blir Kristi ord den yttersta 

normen i ditt liv. Då får du del av hans säkerhet, sanning, pålitlighet. De 

stora livsfrågorna får i honom sitt definitiva svar. Du behöver inte mer 

söka eller tvivla. 

 

Varifrån kommer jag? Du kommer från Gud, du är en frukt av hans 

kärlek. - Vart är jag på väg? Till Gud. Han har kallat dig från mörkret till 

sitt underbara ljus (1 Pet. 2:9). - Vad är min uppgift i livet? Att älska. - 

Vad är kärlek? Att ge ditt liv, att ge dig själv. Detta är klara och otve-

tydiga svar som alla kan förstå. 

 

Vad kommer att hända med mig efter döden? Om du i ditt liv har försökt 

att vara ett ljusets barn kommer du efter döden att tillsammans med 

Jesus lysa som solen i Faderns rike (Matt. 13:43). Du kommer att se Gud 

ansikte mot ansikte. Det blir aldrig mer natt, Herren Gud skall själv lysa 

över dig (Upp. 22:4-5). 

 

Livet är inte en olöslig gåta. I stället för att leva i våra ständiga frågor, 

kan och får vi leva i Guds svar. Det är möjligt för människan att leva i 

trygg och fast förvissning och klarhet. Vi vet att Guds ljus har övervunnit 

vårt mörker. Det enda som återstår är att ta emot det. 

 

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

Bokförlaget Libris 1994, texten för 11 mars) 

 

 



 

 

 

Katolsk studiebibel – Bibel 2000 med katolska kommentarer kan köpas 

på expeditionen till introduktionspriset 595 kr. så långt lagret i försam-

lingen räcker. Det finns fortfarande några få exemplar kvar. Ordinarie 

pris är 695 kr. 
 

Missade du pater Fredrik Heidings föredrag Fasta med kropp och själ 

den 15 februari? Hans bok Låt kroppen tala. Dominikus nio sätt att be kan 

fortfarande köpas till specialpriset 235 kr. så långt församlingens lager 

räcker. Ordinarie pris är 295 kr. 
 

Forum Catholicum inbjuder alla intresserade till tre föredrag denna 

månad. Tiden är onsdagar kl. 19.00. 

Den 1 mars håller musiklärare och körledare David Anstey ett föredrag 

med titeln Polyfonins magi – musik i det elizabethanska England (1500-talet). 

David leder kören Oriana, som har gett flera konserter i S:t Lars, bl.a. 

under Kulturnatten. 

Den 15 mars talar vår kyrkomusiker Alexander Kegel om Sång och musik 

i mässan – hur, vad, varför? 

Den 29 mars föreläser professor Eva Lindqvist Sandgren om Ett pilgrims-

besök i Vadstena år 1470. 
 

Bibelsamtalen under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter var-

annan onsdag jämna veckor kl. 19.00-20.30. Denna månad hålls samman-

komsterna den 8 mars och den 22 mars. Vi går igenom mässans läs-

ningar för de kommande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs. 
 

Kyrkkaffe med program äger rum efter mässan kl. 12.15 fredagen den 

24 mars. Fader Magnus Nyman berättar om Mariafromhet i Sverige efter 

reformationen. Alla intresserade är välkomna att delta. 
 

Korsvägsandakt under fastan hålls i S:t Lars kyrka på måndagar efter 

kvällsmässan. De som vill leda den ombeds att anteckna sig på den lista 

som finns på anslagstavlan. 
 

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 lördagen i månaden kl. 11.00. Korsvägsandakt hålls på 

onsdagar  kl. 18.30 fr.o.m. den 8 mars. Mer information om 

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

http://www.sanktilian.nu/


 

 

 

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

tolska familjer med små barn i åldrarna 0-5 år som har bildats för några 

månader sedan. De träffas för att utbyta erfarenheter, leka och ha det 

trevligt tillsammans. Om du har frågor eller tips på program kan du 

kontakta Jim Lagerlöf, tel. 070-350 24 35. 
 

Ungdomsföreningen Underbara föreningen Ljuvlingen träffas vanligtvis 

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

aktiviteter. Vårens träffar hålls udda veckor. Föreningens årsmöte äger 

rum den 3 mars, och därefter träffas ungdomarna den 17 mars och den 

31 mars. Se anslagstavlan under rubriken Ung i församlingen eller hem-

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

ungdomssekreterare Rolf Ström. 
 

Fasteoffret upptas vid palmsöndagens kollekt den 2 april.  I år går det 

till Caritas Sveriges stöd till Caritas arbete för att hjälpa de personer med 

funktionsnedsättningar som har drabbats av kriget i Ukraina. Över sju 

miljoner människor har flytt till andra länder sedan krigsutbrottet för ett 

år sedan. Minst lika många är flyktingar inom sitt eget land. De som har 

nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga eller en mental funktionsnedsättning 

drabbas extra hårt. Caritas i Ukraina har alltid fokuserat på dessa utsatta 

människor och fortsätter nu under kriget att ge dem skydd, mat, hjälp-

medel och psykosocialt stöd. Under hela fastetiden kan man sätta in 

bidrag på Caritas Sveriges bankgiro 900-4789 eller Swish 900 4789. Märk 

gåvan ”Fastan 2023”. 

 

Caritas S:t Lars höll sitt årsmöte söndagen den 26 februari. Då valdes en 

ny styrelse bestående av följande personer:  

Alina Maric, ordförande 

Georg Stenborg, vice ordförande 

Bodil Frankow Lindberg, sekreterare 

Kurt Löfgren, kassör 

Jan Rutkowski, ledamot 

Josef Luthström, suppleant 



 

 

Om du vill veta mer om Caritas S:t Lars, bli medlem eller medverka som 

volontär kan du kontakta Alina Maric, tel. 072-323 48 06. 

 

En konsert med kören Camerata Englund och instrumentalister äger 

rum i S:t Lars kyrka fredagen den 24 mars kl. 19.00 och i S:t Ilians kyrka i 

Enköping lördagen den 1 april kl. 15.00. Den spanske renässanskomposi-

tören Tomás Luis de Victorias Officium defunctorum, Requiem från 1605 

framförs.  

 

Är du försenad till någon kvällsaktivitet i S:t Lars? Om ytterporten är 

låst kan du ringa på någon av dörrklockorna till höger om porten. De går 

till församlingssalen, våningsplanet en trappa upp respektive vå-

ningsplanet en trappa ned. 

 

Pater Fredrik Heding håller ett föredrag med titeln Hädelse och helig-

het i ett pluralistiskt samhälle på Katedralkaféet vid Uppsala domkyrka 

måndagen den 13 mars kl. 18.15. Han talar utifrån ett kristet perspektiv 

om begreppen helighet och hädelse och hur deras respektive innebörd 

har skiftat under olika århundraden och på olika platser. Alla intressera-

de är välkomna. 

 

Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i Baptistkyrkan på 

Dragarbrunnsgatan 54 fredagen den 3 mars kl. 17.00. Årets tema är Jag 

har hört om er tro. Kollekten går till stipendier för unga kvinnor i lågin-

komstländer.  

 

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

Uppsala domkyrka. Uppsala kristna råd (UKR) ansvarar för denna eku-

meniska bönestund, som tillkom på initiativ av representanter för vår 

församling i UKR. Alla intresserade församlingsmedlemmar är mycket 

välkomna att delta. 

 

Påvens böneintentioner för mars: Att de som utsatts för övergrepp av 

Kyrkans medlemmar inom Kyrkan kan finna ett konkret svar på all 

smärta och allt lidande.  

 



 

 

Kalendarium för mars 2023 

 

On 1 Handarbetsgruppen 12.00. Forum Catholicum: David Anstey 

  om musiken i det elizabethanska England 19.00 

To 2 Studentföreningen 19.00 

Fr 3 Ljuvlingens årsmöte 18.00. Världsböndagen i Baptistkyrkan 

  17.00 

Lö 4 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 5 Andra söndagen i fastan. Mässa 9.00, 11.00, 16.30 kroatiska, 

  18.15 engelska, Enköping 11.00 

Må 6 Korsvägsandakt efter kvällsmässan varje måndag. Katolska 

  kyrkans lära och liv 19.00 

On 8 Bibelsamtal 19.00. Enköping: Korsvägsandakt onsdagar 18.30 

To 9 Studentföreningen 19.00 

Lö 11 Familjemässa 11.00, 14.30 kirundi, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 12 Tredje söndagen i fastan. Mässa 9.00, 11.00, 14.00 syro- 

  malabarisk rit, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11.00 

On 15 Handarbetsgruppen 12.00. Forum Catholicum: Alexander 

  Kegel om sång och musik i mässan 19.00 

To 16 Studentföreningen 19.00 

Fr 17 Församlingens dag för Ständig bön för äktenskap och  familj. 

  Ljuvlingens fredagsträff 18.00 

Lö 18 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 19 Fjärde söndagen i fastan. Mässa 9.00, 11.00, 16.30 kroatiska, 

  18.15 engelska, Enköping 11.00 

Må 20 S:t Josef. Mässa 18.15. Katolska kyrkans lära och liv 19.00 

On 22 Bibelsamtal 19.00 

To 23 Studentföreningen 19.00 

Fr 24 Mässa 12.15 med  kyrkkaffe och föredrag om  Mariafromhet 

  efter reformationen. Konsert med Camerata Englund 19.00 

Lö 25 Jungfru Marie Bebådelsedag – Herrens Bebådelse.  

  Familjemässa 11.00, 13.30 tagalog, söndagsvigiliemässa 17.15 

Sö 26 Femte söndagen i fastan. Mässa 9.00, 11.00, 18.15 engelska, 

  Enköping 11.00. 

On 29 Forum Catholicum: Eva Lindqvist Sandgren om medeltida 

  pilgrimsbesök i Vadstena 19.00 

To 30  Studentföreningen 19.00 

Fr 31 Ljuvlingens fredagsträff 18.00 



 

 

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 

Pater Andreas Bergmann SJ 

018-12 44 42 eller 070-281 91 61  

kyrkoherden@stlars.org 

 

Subsidiar 

Fader Jan Byström 

073-905 91 52  

jan.bystrom@katolskakyrkan.se 

 

Studentpräst 

Pater Fredrik Heiding 

070-346 12 55  

fredrik.heiding@newman.se  

 

Rektor, S:t Ilian, Enköping 

Fader Magnus Nyman 

073-707 26 00 

magnus.nyman@newman.se 

 

Fader Anders Ekenberg 

072-553 87 89 

anders.ekenberg.uppsala@gmail.com 
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Vikarierande kyrkomusiker 

Daniel Ohlrich 

072-223 81 31 

Daniel.Ohlrich@web.de 

 

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 
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