Advent och jul 2015
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Åkergränd 12,

Kära bröder och systrar
Nu börjar vi komma till slutet av

Vi är kallade under barmhärtig-

advent 2015. Advents centrala

hetens år för att inse vårt behov

budskap är att vi ber och vakar,

av Guds barmhärtighet, att erfara

Midälvavägen 2,

och kyrkan uppmuntrar oss un-

den och att hängivet sprida och

853 53 Sundsvall

der adventstiden att vara förbe-

dela den med våra medmänni-

Tel: 060 61 71 10

redda att välkomna Jesus, Guds

skor.
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Kyrkans adress

Mobil: 070 767 92 46
E-post

son, på ett nytt sätt i våra liv och

Stockholms katolska stift i sam-

sundsvall@katolskakyrkan.se

För många i vår församling har

Hemsida

denna förberedelse inför julen

http//sundsvall.rkkweb.nu

bland annat omfattat bön, biktens

Kyrkoherde
p. Livinus Torty MSP
E-post
owemsp@yahoo.co.uk

Sankt Josefsystrarna

En rad olika aktiviteter planeras i

i vår värld.

sakrament,

band med barmhärtighetens år. I
Nacksta S:t Olof katolska kyrka
Sundsvall

adventsreträtt och

kommer vi vid olika tillfällen att
samtala, meditera och be om

regelbundet deltagande i den
heliga mässan.

vår församling här i Sundsvall

Guds barmhärtighet.
Det är glädjande att barmhärtig-

Kära bröder och systrar, det är

Snart kommer vi att fira jul - Jesu

hetens år som Påven Franciskus

min bön att vi ständigt växer i

födelses högtid. Julen handlar

utropat har nu inletts. Barmhär-

Guds nåd och att få erfara hans

först och främst om Guds under-

tighetens år är en tid för oss att

godhet och barmhärtighet.

Riddargatan 15 A,

bara kärlek och gränslösa barm-

reflektera djupt om Guds fader-

856 45 Sundsvall

härtighet. Gud som i sin stora

liga omsorg och barmhärtighet.

S:t Josefsystrarna och jag önskar

Tel: 060 15 53 44

barmhärtighet och kärlek sände

Barmhärtighetens år är också en

Församlingsassistent

sin ende son Jesus till världen

tid för oss att bli försonade med

p. Livinus Torty MSP

som vår frälsare.

Gud som aldrig upphör att visa

(Kyrkoherde)

Ewa Söderberg

er alla God Jul och Gott Nytt År.

oss sin barmhärtighet.

Citat ur biskopens herdabrev för livets söndag 2015—Barmhärtighetens år
Allt i vår kristna tro är präglat av

tycker är obehaglig eller besvärlig?

Bikten gör det möjligt för oss att

Guds barmhärtighet.

Ofta är det där Gud väntar på oss,

förvandlas av Guds förlåtelse och så

om vi lyckas övervinna vår motvilja

få erfara hans barmhärtighet på ett

eller likgiltighet.

helt påtagligt sätt.… Det glada

Genom dopet är vi ett tempel, där
den treenige Guden bor. Därför
måste vi också lära oss att leva i

I vårt samhällsklimat är de ofödda

enlighet med denna stora värdighet.

barnen ofta icke-sedda, icke-

I vårt sätt att handla, tala och tänka

önskade och icke-välkomnade. Men

måste Guds barmhärtighet komma

de har liksom varje människa ett

till uttryck.

okränkbart värde i Guds ögon som

Finns det någon i vår närhet som vi
sluter vårt hjärta för? Någon som vi

är oberoende av om människor vill
ha dem eller inte.

budskapet blir helt konkret i detta
sakrament, där vi förvandlas från
syndare till heliga för att vi i vår tur
skall helga världen och sprida Guds
barmhärtighet till allt och alla.

Sida 2

F ö r s a m l i n g s b rev
Mässtider och trosundervisning (Reservation för eventuella ändringar)
Sundsvall

6 jan. - Epifania
kl.11.00—Mässa

17 jan., 7 feb., 21 feb., 6 mars,

24 dec. - Julafton
kl. 21.00 - Julnattens mässa

25 dec. - Juldagen
kl. 9.30 - Juldagens mässa
kl. 11.00 - Juldagens mässa

26 dec. - Annandag Jul
kl.10.00 - Mässa

31 dec. - Nyårsafton
kl. 18.00 - Tacksägelse mässa
Adventsljus
Nacksta S:t Olof kyrka
Sundsvall

Söndagsmässa
kl. 9.30 och kl. 11.00

Trosundervisning för blivande katoliker (kl.10.15)

Tisdagar och fredagar: kl.18.00

10 jan., 31 jan., 14 feb., 13 mars

Rosenkrans
Tisdagar: kl.17.30

Eukaristisk tillbedjan
Fredagar: kl. 17.00
Bikt

kl. 11.00 - Mässa

Fredagar: kl. 18.30

Östersund (Gamla kyrkan)
25 dec. - Juldagen

Trosundervisning

kl. 15.00 - Juldagens mässa

( första kommunion):
kl.13.00
6 feb., 5 mars

Mässa (kl. 14.00)

5 mars, 19 mars,

Trosundervisning
(konfirmation)
kl.13.00
16 jan., 20 feb., 19 mars

27 mars - Påskdagen
kl. 15.00 - Mässa

Örnsköldsvik (Örnsköldsviks kyrka)
26 dec. - Annandag Jul
kl.15.00 - Mässa

Trosundervisning
(kl.13.30)
9 jan., 13 feb (OBS. Sörlidens
församlingsgård), 12 mars,

Mässa (kl. 15.00)
9 jan., 13 feb (OBS. Sörlidens
församlingsgård), 12 mars,

28 mars - Annandag Påsk
kl. 15.00 - Mässa

20 mars

Vardagsmässa

1 jan. - Nyårdagen

2 jan., 16 jan., 6 feb., 20 feb.,

Trosundervisning för barn
och ungdomar (kl.9.45)

Sida 3

Härnösand (Brunnskyrkan)
26 dec. - Annandag Jul

Trosundervisning

kl.12.00 - Mässa

(kl. 15.00)
10 jan., 14 feb.,13 mars,

Mässa (kl. 16.00)
10 jan., 14 feb 13 mars,

28 mars - Annandag Påsk
kl. 12.00 - Mässa

Sollefteå

Kramfors

(Församlingshemmet)

(Gudmundrå församling)

Vänligen kolla på
församlingens hemsida:
http://sundsvall.rkkweb.nu/
eller ring till expeditionen

Mässa (kl. 15.00)

(060-61 71 10) för senaste

3 jan., 31 jan., 6 mars

17 jan., 21 feb., 20 mars

information om mässtider

Bräcke

Ånge

Fränsta

(hos Guiral)

(hos Freddy)

(hos Nikolic)

Mässa (kl. 17.15)

Mässa (kl. 17.30)

Mässa (kl. 17.00)

2 jan., 6 feb., 5 mars

25 dec., 16 jan., 20 feb.,

31 jan., 28 feb.

Mässa (kl. 16.00)

och trosundervisning.

19 mars

S:t Olofs Katolska Församling, Sundsvall
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
S:t 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.

Vi finns på nätet!
http//
sundsvall.rkkweb.nu

Församlingens byggnadsfonder

Sundsvall

Östersund

Pg 105413-9

Bankgiro 801-5265

(Det ska märkas med

Maria Immaculatas kapellför-

”Byggnadsfonden”)

samling i Jämtlands län

