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Biskopens brev vid höstens början till våra församlingar
Kära kyrkoherdar, kära bröder och systrar i våra församlingar!
Först av allt vill jag välkomna er alla till Stiftsvallfärden till Vadstena lördagen den 29 augusti. Jag hoppas att många av
er har möjlighet att delta. Under vallfärden tackar vi Gud för det Gudsvigda livet och för alla som på detta sätt ger sitt
liv för att tjäna Gud och sin nästa. Samtidigt ber vi om kallelser för vår Kyrka, vi ber för familjesynoden och för våra
trosfränder och alla andra som drabbats av krig och förföljelse i Irak, Syrien och andra länder. Vi visar vår solidaritet
genom att bidra till vallfärdens kollekt för den kaldeiska Jungfru Maria-kyrkan, som skall byggas i Södertälje/Hovsjö.
Höstens början är ett gynnsamt tillfälle för att omvända oss till ett mer helhjärtat liv i gemenskap med Kristus.
Vallfärden kan hjälpa hela vårt stift att ta evangeliet på större allvar och ge oss kraft att vittna om vår tro. Det är viktigt
att vi alla försöker se hur vi kan växa i kärlek till Vår Herre och efterfölja honom i hans barmhärtighet. Senare i höst
börjar det Barmhärtighetens år som vår påve Franciskus har utlyst. Det påminner oss om Faderns oändliga
barmhärtighet, han som har utgett sin älskade Son för vår frälsnings skull. Det uppmanar oss att sätta barmhärtighet
och godhet i centrum för vårt sätt att leva. Som Faderns barn får vi ständigt ta emot hans barmhärtighet. Därför måste
vi också låta Anden förvandla oss, så att vi i vår tur kan visa barmhärtighet mot all dem som behöver vår hjälp.
Stiftets Caritas vill förmedla Guds omsorg och barmhärtighet. Jag är mycket tacksam för att så många vill delta i Caritas
arbete på olika sätt. Från stiftets sida vill vi också erbjuda våra församlingar och missioner hjälp för att bygga upp sitt
karitativa arbete. Barmhärtighetens år är verkligen ett gyllene tillfälle för att förstärka stiftets karitativa engagemang.
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Det är glädjande att se att stiftskollekterna för Caritas nödhjälp har ökat markant. Det är viktigt att bygga ut vårt
inlandsarbete, eftersom det också på nära håll finns stora behov. Det är min förhoppning och bön att vi överallt i vårt
stift försöker se hur vi som den barmhärtige Faderns älskade barn kan översätta vår tro till handling och så bli trovärdiga
vittnen om Guds barmhärtighet.
I ett tidigare brev uppmanade jag alla våra församlingar att utse en person för att vara församlingens
”flyktingansvarige”, eftersom så många flyktingar och asylsökande strömmar in i vårt land. Många av dem är katoliker
och de behöver få kontakt med sin egen Kyrka. Jag ber att varje församling meddelar vilken person man utsett till detta
hedersuppdrag.
Med min förbön och välsignelse till er alla,
Stockholm den 20 augusti 2015
+Anders Arborelius ocd

Mässtider/trosundervisning (september - november 2015)
(Med reservation för eventuella ändringar)
SUNDSVALL (Midälvavägen 2)
Söndagsmässa
kl. 9.30 och kl.11.00
Vardagsmässa
Tisdagar och fredagar - kl. 18
Rosenkrans
Tisdagar - kl. 17.30
Eukaristisk tillbedjan
Fredagar - kl. 17.00
Trosundervisning för barn och ungdomar
kl.9.45: 6 sept., 20 sept.
kl.9.30: 4 okt., 18 okt., 1 nov., 15 nov., 6 dec., 20 dec.
Trosundervisning för blivande katoliker
kl. 10.10: 13 sept., 11 okt., 8 nov., 13 dec.
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ÖSTERSUND
(Gamla kyrkan, Kyrkgatan 41 A, 831 34)
Mässa (kl.14.00)
5 sept., 19 sept., 3 okt., 17 okt., 7 nov., 21 nov.
Trosundervisning (kl.13.00)
5 sept., 19 sept., 03 okt., 17 okt., 7 nov., 21 nov.
HÄRNÖSAND
(Brunnskyrkan, Brunnshusgatan 5)
Mässa (kl.16.00)
13 sept., 11 okt., 8 nov.
Trosundervisning (kl.15.00)
13 sept., 11 okt., 8 nov.
ÖRNSKÖLDSVIK
(Örnsköldsviks kyrka, Storgatan 29)
Mässa (kl.15.00)
12 sept., 10 okt.(obs: Sörliden), 14 nov.
Trosundervisning (kl.13.30)
12 sept., 10 okt.(obs: Sörliden), 14 nov.
SOLLEFTEÅ
(Församlingshemmet, Kyrkvägen 18)
Mässa (kl.16.00)
6 sept., 4 okt., 1 nov.
KRAMFORS
(Gudmundrå församling, Jättestagatan 13)
Mässa (kl. 15.00)
20 sept., 18 okt., 15 nov.
FRÄNSTA
(Hos Familjen Nikolic, Lägdevägen 5)
Mässa (kl. 17.00)
27 sept., 25 okt., 22 nov.
BRÄCKE
(Hos familjen Guiral, Vinkelgatan 15):
Mässa (kl. 17.15)
5 sept., 3 okt., 7 nov.
ÅNGE
(Ring till expeditionen för mer info)
Mässa (kl. 17.30)
19 sept., 17 okt., 21 nov.
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Minnesord: Kjell Viklund
En av vår församlings äldsta medlemmar, Kjell Viklund, är död. Han dog den 27 mars, nästan 86 år gammal. Kjell var
inte bara äldst till åldern, han var också en av vår församlings första medlemmar. Kjell är född och uppvuxen i
Sundsvall. Han har själv berättat att han fick kontakt med katolska kyrkan redan som tonåring. Efter att ha fått
undervisning i katolsk troslära konverterade Kjell till katolik 1952.
Detta innebar, att när St Olofs katolska församling i Sundsvall grundades 1954, var Kjell en av de första då ca 300
medlemmarna. Han valdes in i församlingens första kyrkoråd tillsammans med bl.a. sin svärmor Sara Bergius.
Kjell har tillsammans med hustrun Mary varit St Olofs katolska församling trogen i alla år. I samband med
församlingens 50-årsjubileum 2004 var han nog den ende som “överlevt” församlingens alla olika kyrkoherdar och som
kunde berätta om hur församlingslivet var ända från början.
Trots stigande ålder och diverse hälsobekymmer fortsatte Kjell att tillsammans med Mary regelbundet komma till
mässan, den sista tiden i rullstol och med hjälp av färdtjänst. Det märktes att han också var glad över att få dricka
kyrkkaffe efter mässan och prata litet med övriga församlingsmedlemmar.
För Kjells familj och även för oss i församlingen är det naturligtvis en stor förlust att Kjell lämnat oss. Han verkade alltid
glad och hade ett vänligt ord över till alla. Men vi kan alla vara övertygade om att Kjell fått en plats i Herrens hus och
att han efter ett långt liv kan få njuta av den eviga vilan.
Monika Forsslund (Sundsvall)

Kommande aktiviteter
Caritas kulturafton
09 oktober 2015 (kl. 19.00)

Caritas basar
22 november 2015 (kl.12.00)

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

