Fasta/Påsk 2015

Församlingsbrev

e-version

S:t Olofs Katolska
Församling Sundsvall
Expeditionens adress
Åkergränd 12,
853 53 Sundsvall
Kyrkans adress
Midälvavägen 2,
853 53 Sundsvall
Tel: 060 61 71 10
Telefontider (Må- fr 9-11)
Mobil: 070 767 92 46
E-post
sundsvall@katolskakyrkan.se
Hemsida
http//sundsvall.rkkweb.nu
Kyrkoherde
p. Livinus Torty MSP
E-post
owemsp@yahoo.co.uk

S:t Olofs Katolska Församling, Sundsvall

Sankt Josefsystrarna
Riddargatan 15 A,
856 45 Sundsvall
Tel: 060 15 53 44
Församlingsassistent
Ewa Söderberg

Kära bröder och systrar...
Snart är det påsk då vi firar Herrens ärorika uppståndelse från de döda. Kristi uppståndelse är grunden för vår tro och
vårt hopp som kristna. Vägen till påsken går igenom fastan, en tid av nåd som Gud ger oss ”för att våra hjärtan skall
förnyas i glädjefylld väntan på påskens högtid” (Prefation 1 för fastan). Fastetid är botens, bönens och barmhärtighetens
tid. Under fastetiden är vi alla kallade att be och att fasta, att vända oss bort från synd och att växa ständigt i kärlek till
Gud och till vår nästa.
Vi är också kallade under denna heliga tid att visa solidaritet med våra medmänniskor som lider. Idag finns det många
i världen som drabbas av konflikter och naturkatastrofer. Fastetiden är en tid för oss att be för dem och att hjälpa dem.
Jag vill uppmuntra alla att stödja Caritas arbete i vår församling och i stiftet. Genom våra gåvor till Caritas kan vi dela
påskens glädje med våra behövande bröder och systrar världen över.
Sist vill jag betona att det finns möjlighet till bikt (kolla på månadens kalender eller ring till prästen), korsvägsandakt
(fredagar, kl.17.30) och fastereträtt (28 mars, kl.11.00).
Glad påsk tillönskas ni av systrarna (Lila och Beatriz) och mig.
Pater Livinus Torty MSP
Kyrkoherde
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Mässtider/trosundervisning (april - juni 2015)
(Med reservation för eventuella ändringar)
SUNDSVALL (Midälvavägen 2)
02 april, Skärtorsdagen: Mässa med fottvagning kl. 19.30
03 april, Långfredagen: Långfredagens liturgi kl. 15.00
04 april, Påskvakan: Mässa kl. 21.00
05 april, Påskdagen: Mässa kl. 9.30 och kl. 11.00
06 april, Annandag Påsk: Mässa kl. 10.00
Stilla mässa: söndagar - kl. 9.30; Högmässa: söndagar - kl.11.00
Vardagsmässa: tisdagar och fredagar - kl. 18.00; Rosenkrans: tisdagar - kl. 17.30
Eukaristisk tillbedjan: fredagar - kl. 17.00
Trosundervisning för barn och ungdomar (kl. 9.45)
19 april, 03 maj, 17 maj, 07 juni.
Trosundervisning för blivande katoliker (kl. 10.10)
12 april, 10 maj, 14 juni
ÖSTERSUND (Gamla kyrkan, Kyrkgatan 41 A, 831 34)
Påskdagen 05 april (obs. Mässa kl. 15.00)
Mässa (kl. 14.00)
18 april, 02 maj, 6 juni.
Trosundervisning (kl.13.00)
18 april, 02 maj, 6 juni.
HÄRNÖSAND (Brunnskyrkan, Brunnshusgatan 5)
Annandag påsk 06 april (obs. Mässa kl.12.00),
Mässa (kl.16.00): 12 april, 10 maj, 14 juni.
Trosundervisning (kl.15.00): 12 april, 10 maj, 14 juni.
ÖRNSKÖLDSVIK (Örnsköldsviks kyrka, Storgatan 29)
Mässa (kl.15.00): 6 april (Annandag påsk), 9 maj, 13 juni.
Trosundervisning (kl.13.30): 09 maj, 13 juni.
SOLLEFTEÅ (Församlingshemmet, Kyrkvägen 18)
Mässa (kl.16.00): 03 maj, 07 juni.
KRAMFORS (Gudmundrå församling, Jättestagatan 13)
Mässa (kl. 15.00): 19 april, 17 maj.
FRÄNSTA (Hos Familjen Nikolic, Lägdevägen 5): Mässa (kl. 17.30): 18 april, 24 maj.
BRÄCKE (Hos familjen Guiral, Vinkelgatan 15):
Mässa: 05 april (Påskdagen kl. 18.00), 02 maj, 06 juni (kl. 17.00)
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Kommande aktiviteter
Fastereträtt 2015
Årets fastereträtt för församlingen äger rum i Sundsvall lördagen den 28 mars, kl.11.00 och leds av pater
Damian Eze MSP kyrkoherde i S:t Pauli katolska församling, Gävle.
Församlingens årsmöte 2015
Församlingens årsmöte 2015 håller i Sundsvall söndagen den 26 april efter högmässan.
Konfirmation
Sundsvall: 16 maj 2015, kl. 14.30
Första kommunion
Örnsköldsvik: 06 april 2015, kl.15.00
Härnösand: 10 maj 2015, kl. 16.00
Sundsvall: 07 juni 2015, kl.11.00

Församlingens byggnadsfonder
Sundsvall: Pg 105413-9

Östersund: Bankgiro 801-5265

(Det ska märkas med ”Byggnadsfonden”)

Maria Immaculatas kapellförsamling i Jämtlands län

Caritas S:t Olof behöver din hjälp - Caritas S:t Olof hjälper
Du kan vara med och hjälpa till: - Genom att bli medlem. Medlemskap kostar 100.- per år. Betala till pg:
13 30 964-6 eller kontant till någon av oss i Caritas St Olof. Vi ses varje söndag vid kyrkkaffet. - Genom
att delta i Caritas aktiviteter, i lotteri, umgås med andra vid kyrkkaffet på söndagar. Baka inför och servera
vid kyrkkaffet på söndagar. Kontakta oss: telefon 060-15 53 44 (St Josefsystrarna) eller skicka e-post:
caritas.stolof@gmail.com.

Vänligen kolla på församlingens hemsida: http://sundsvall.rkkweb.nu/
eller ring till expeditionen (060 61 71 10) för senaste information om mässtider och trosundervisning
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