Maj – Marias månad
Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är
du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår
dödsstund. Amen.

Månadsbrev för maj 2018
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Telefon expedition: 036 12 06 57
e-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se
Välkommen att besöka vår hemsida:
http://franciskus-jonkoping.net/
här kan du lyssna på predikningar och föredrag, se foton från
klostrets och församlingens liv, finna användbara texter mm.
YouTube, sökord: katolsk horisont
Detta är Gråbrödernas YouTube kanal med mer än 200 filmer
som tar upp: katekes, andliga råd, bibelundervisning,
familjeliv, franciskansk andlighet mm. Du kan också söka på
YouTube under: Gråbröderna
Se även Facebook: Gråbröderna
Twitter: @grabroderna
S:t Franciskus Kloster - Gråbröderna
Klostergatan 70 B, 553 35 Jönköping
Telefon expedition och kloster: 036 – 12 06 57
E-post klostrets guardian och församlingens kyrkoherde
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv:
joseph.nilsson@gmail.com
OBS! Kyrkoherden besvarar inga SMS!
Församlingens informationshäften som finns i
entréhallen vid anslagstavlor och ingången till klostret:
1) För adresser i församlingen se: Kontaktlista
2) För de olika grupper som är verksamma inom vår
församlingse: Grupper och Andliga Rörelser
3) För mer information angående undervisning för barn och
ungdomse: Undervisning i vår katolska tro för barn och
ungdomar

2

4) för regler angående lokalerna och bokning av dessa
se: Ordning och reda
5) För unga män som vill tjänstgöra vid Herrens altare
se: Att vara ministrant
6) För att ta del av kyrkoherdens vuxenkatekes,
bibelmeditationer, reträttdagar etc. se Månadsbrevet
Vill du ha snabb information om församlingens liv och
aktiviteter: ge oss din e-post adress för att få månadsbrev och
annan information via e-post. Skriv till:
jonkoping@katolskakyrkan.se
Eller: skriv ner ditt namn och e-post adress på en lapp (finns
färdiga vid entrén) och lägg dem i expeditionens vita brevlåda
eller i klostrets brevlåda (grå brevlåda vid klostrets ingång).

Församlingens kalender för maj 2018
Tillfälle till gemensam bön som inte skrivs in i programmet
för varje dag:
Rosenkransen ber vi vanligtvis en halvtimme före Mässorna
på vardagar, 10.30 söndag (om ingen Mässa firas den tiden).
När Mässan firas på morgonen beds Rosenkransen vanligen
efter Mässan.
Sakramental Tillbedjan: vanligtvis ställs Sakramentet ut i
monstrans för tillbedjan direkt efter Mässor på tisdagar,
torsdagar och fredagar.
På lördagar ställs Sakramentet ut om någon kommer för
tillbedjan senast kl. 8.00 (då vi Gråbröder avslutar vår
gemensamma bön). Finns ingen i kyrkan vid den tiden ställs
Sakramentet inte ut.
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1 tisdag Josef Arbetaren
* Mässa 18.00
2 onsdag Athanasios
* Mässa 12.00
* Uganda-gruppen 9.00-12.30 S:t Antoniusrummet
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00
* Kaldeisk kör, S:ta Clarasalen 17.30-19.30
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Kör syrisk grupp, S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
3 torsdag Apostlarna Filippos och Jakob d.y. Fest
(Maria, Polens Drottning)
* Mässa 18.00
4 fredag: (Jesu Hjärta fredag)
* Bön för kallelser (till äktenskap, ordensliv och prästämbetet)
inför Sakramentet, 17.00
(Rosenkransen börjar 17.30)
* Mässa 18.00
* Ungdomar, syrisk grupp, S:t Antoniusrummet 18.00-20.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00
5 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag)
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Lilla Karmelgruppen, S:t Nikolausrummet 10.00-14.30
* S:t Antoniusrummet 10.00-11.00 Filippinska gruppen
* Mässa 11.00-12.00 (filippinsk)
S:ta Clarasalen11.00-14.00 filippinska gruppen
* Dop 13.00-14.00
* Dop 14.30-15.30
* Mässa kaldeisk rit 16.30, efteråt S:ta Clarasalen till 20.00
* Undervisning för kaldeisk barn, 15.30-16.30, alla rum
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* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nikolausrummet 17.00
* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet, 18.00
Neokatekumenat
6, 1:a söndagen i månaden: Sjätte Påsksöndagen
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Konfirmandundervisning 10.00 (Pater Wladyslaw och
Emanuel Sennerstrand anvisar vilka rum som används)
* Mässa på polska 10.00, efteråt S:ta Clarasalen
* S:t Antoniusrummet 12.00-13.15 Polska föreningen
* Högmässa 11.00
* Mässa syrisk katolsk rit 13.00, efteråt S:ta Clarasalen
* Mässa i Nässjö 17.00
7 måndag, prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
8 tisdag (Rosenkransens Drottning av Pompeji)
* Polska kvinnogruppen, S:ta Clarasalen 11.00-13.00
* Mässa 18.00
* Pastoral- och Ekonomirådets sammanträde 18.30
* S:t Antonius Bokklubb, S:t Antoniusrummet 19.00
9 onsdag
* Mässa 12.00
* Uganda-gruppen 9.00-12.30 S:t Antoniusrummet
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00
* Kaldeisk kör, S:ta Clarasalen 17.30-19.30
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Kör syrisk grupp, S:t Antoniusrummet17.00-19.00
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
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10 torsdag Kristi Himmelsfärdsdag, Högtid
* Rosenkransvallfärd med kyrkoherden till Södra Fågelås
(Hjo) 8.30
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Högmässa 11.00
11 fredag
* Mässa 18.00
* Syriska barn inför Första Kommunion, S:t Antoniusrummet
9.00-16.00 samt 18.00-20.00
12 lördag Leopoldo av Castelnuovo
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Övning inför Barnens Första Kommunion direkt efter
Mässan 10.00 och sedan barnens bikt
* Mässa kaldeisk rit 16.30 (S:ta Clarasalen till 20.00 inställt
pga. barns övernattning i kyrka)
* Barnens kyrka, S:t Antoniusrummet 17.00
* Undervisning för kaldeisk barn, 15.30-16.30
* Eritreanska Rosenkransgruppen,
S:t Nikolausrummet, 17.00 utgår!
* Barnens övernattning i kyrkans lokaler, S:ta Clarasalen
från 17.00
* Mässa, Oratoriet 18.00 Neokatekumenat
13, 2:a söndagen i månaden: Sjunde Påsksöndagen
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Barn- och Familjemässa 10.00 OBS!
* Högmässa 11.00 med bön till Vår Fru av Fatima
* OFS S:t Antoniusrummet 12.00-15.00
* Mässa syrisk katolsk rit 13.00
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* Mässa på engelska 16.00, efteråt CuperTino grupp S:t
Antoniusrummet17.00-19.00
* Ungersk protestantisk gudstjänst 17.30
S:ta Clarasalen 17.00-20.00 Ungerska föreningen
* Mässa i Vetlanda 16.00
14 måndag Aposteln Mattias Fest
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00
* Årsmöte Brf-söderport 2 i S:ta Clarasalen 18.00-21.00
15 tisdag
* Mässa 18.00
16 onsdag Margherita av Cortona
* Mässa 12.00
* Uganda-gruppen 9.00-12.30 S:t Antoniusrummet
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00
* Kaldeisk kör S:ta Clarasalen 17.30-19.30
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
17 torsdag Pasquale Baylon
* Mässa 18.00
18 fredag Erik, Sveriges Skyddspatron och Felice av
Cantalice – till minne av Helige Felice välsignas vid Mässan
matolja denna dag. Ta med dig en eller flera flaskor olja och
ställ vid bordet nedanför koret.
* Mässa 18.00
* Syrisk ungdomsgrupp, S:t Antoniusrummet, 18.00-20.00
* Kaldeisk ungdomsgruppen, Obs! Oratoriet 17.00-21.00
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* Föreläsning av Syster Malgorzata Krupecka, S:ta Clarasalen
18.00-21.00 Polska Föreningen (på polska, men svensk text
delas ut)
19 lördag Pingstafton
* Bikt 10.00
* Rosenkrans 10.30
* Högmässa med barnens Första Heliga Kommunion 11.00
* Dop 14.00
* Mässa kaldeisk rit 16.30, efteråt S:ta Clarasalen till 20.00
* Undervisning för kaldeisk barn, 15.30-16.30, alla rum
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nikolausrummet 17.00
20, 3:e söndagen i månaden: Pingstdagen
Med Pingsten avslutas det liturgiska påskfirandet
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Konfirmandundervisning 10.00 (Pater Wladyslaw och
Emanuel Sennerstrand anvisar vilka rum som används)
* Mässa på slovenska 10.00
* Högmässa 11.00
* Mässa på kroatiska 12.30, efteråt S:ta Clarasalen
* Mässa på polska 14.00
* Mässa Syrisk katolsk rit 16.00,
efteråt S:ta Clarasalen med katekes
* Mässa i Eksjö 16.00
21 måndag, Maria Kyrkans Moder
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00
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22 tisdag Rita av Cascia (det omöjligas skyddshelgon)
* Mässa 18.00
* S:t Antonius Bokklubb, S:t Antoniusrummet 19.00
23 onsdag
* Mässa 12.00
* Uganda-gruppen 9.00-12.30 S:t Antoniusrummet
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00
* Kaldeisk kör, S:ta Clarasalen 17.30-19.30
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
24 torsdag
Vår Herre Jesus Kristus, den Evige Översteprästen Fest
* Mässa 18.00
25 fredag Maria Magdalena de´ Pazzi
* Mässa 18.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00
26 lördag
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Körkurs, kaldeisk grupp S:t Antoniusrummet 10.00-14.00
* Äktenskapsförberedande kurs 11.00-13.15,
S:t Nikolausrummet
* Mässa 12.00-14.00, S:ta Clarasalen 14.00-15.00, Eritreanska
gruppen
* Mässa kaldeisk rit 16.30, efteråt S:ta Clarasalen till 20.00
* Undervisning för kaldeisk barn, 15.30-16.30, alla rum
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nikolausrummet 17.00
* Mässa, Oratoriet, S:t Nikolausrummet, 18.00
Neokatekumenat
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27, 4:e söndagen i månaden: Heliga Trefaldighets Dag
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Undervisning för barn – avslutning för terminen 10.00
* Högmässa 11.00
* Kyrkoherdens katekes för vuxna 12.30, Oratoriet
* Mässa syrisk katolsk rit 13.00
* Mässa på vietnamesiska 16.00
* Mässa på engelska 16.00 (Oratoriet),
efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet, 17.00-19.00
* Mässa i Vetlanda 16.00
28 måndag, prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00
29 tisdag
* Mässa 18.00
30 onsdag
* Mässa 12.00
* Uganda-gruppen 9.00-12.30 S:t Antoniusrummet
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00
* Kaldeisk kör, S:ta Clarasalen 17.30-19.30
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande, Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00
Neokatekumenat
31 torsdag Den Saliga Jungfrun Marias Besök Fest
* Mässa 18.00
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Vår Helige Fader Franciskus´ böneintentioner
för maj 2018:
Evangelisationen: Att lekmännen troget följer sin kallelse
genom att, på ett kreativt sätt möta dagens utmaningar.
Daglig Offerbön

Jesu Gudomliga Hjärta, genom Marie Obefläckade Hjärta
offrar jag Dig mina böner, mitt arbete och mitt lidande denna
dag som gottgörelse för våra synder och i förening med de
intentioner med vilka Du själv offrar Dig ständigt i Altarets
Allraheligaste Sakrament. Särskilt gör jag detta offer enligt
den Helige Faderns böneintentioner för denna månad. Amen.
Eller (annan version)

Kärleksfulle Fader, jag offrar åt Dig denna dags böner, arbete,
glädjeämnen och lidande i förening med Din Sons Jesus
Kristi, världens Frälsares, offer. Må den Helige Ande ge mig
styrka att vittna om Din kärlek. Med Maria, vår Herres och
Kyrkans Moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner.
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Ett stort och varmt tack!
Ett innerligt tack till alla er som bett för Pater Wladek och
gratulerat honom på olika sätt med anledning av hans 50 års
dag. Ett stort tack till husmor Gunilla Ronquist som
tillsammans med Kerstin, Ulf, Fabiola och Hanna förberett
festen i S:ta Clarasalen. Varmt tack till Kristina Sebastian och
kören som medverkade för att det skulle bli en ”festmässa”!
Tack till mina trogna ministranter för tjänst vid Herren altare.
Gud välsigne er som på detta sätt har visat uppskattning till en
av ”Herrens smorde”.

En utmaning för alla: parkering på Torpa
Som kyrkoherde har jag full förståelse för alla som tycker att
våra möjligheter till parkering är minst sagt undermålig. Men
det hjälper inte om vi förbiser det vi kan göra för att underlätta
trafiksituationen kring vår kyrka. Jag ber er att följa dessa
riktlinjer:
Ni som går till fots till eller från kyrkan: använd alltid
gångvägen där anslagstavlan finns. På denna gång får INGA
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bilar parkeras – detta har brandmyndigheten krävt. Detta gör
det också säkrare för dem som backar ut sina bilar från
parkeringsplatsen. Ibland kan man inte se barn och andra som
går eller springer bakom bilarna.
Alla som har församlingens s.k. ”förtroendenycklar” har
även möjlighet att låsa upp bommarna. När ambulans eller
annat utryckningsfordon ska komma ber jag dem som har
nycklar att rusa ut och lås upp. Egentligen ska ambulans kunna
komma fram på gånguppfarten, men då måste bommen vara
upplåst och ingen bil blockera gången.
Dubbelparkera aldrig! Många gånger ser man bilar ställa
sig bakom andra parkerade bilar eller blockera infarten vid de
båda bommarna. Ambulanspersonalen var ursinnig de båda
gånger i april månad då de behövde komma in på parkeringen.
De visste inte hur de skulle manövrera ambulansen. Tänk så
här: Om det vore jag som behövde ambulans…
Det finns faktiskt möjlighet att parkera gratis på
Torpaskolans parkering under helgerna.
Det finns faktiskt en busshållsplats precis utanför vår
kyrka: ”Katolska kyrkan”
Det finns faktiskt möjlighet att starta hemifrån lite
tidigare så att man inte behöver stressa alltför mycket för att
hitta en parkeringsplats lite längre bort – och några steg dödar
ju ingen…

Vett och etikett i kök och S:ta Clarasalen
På förekommen anledning känner jag mig nödgad att även
skriva några rader om vett och etikett i kök och
församlingssal. När jag som kyrkoherde inbjuder till
samlingar, fester mm. är det jag personligen som organiserar
och anlitar dem som jag önskar ska ta hand om det praktiska.
Ingen annan ska lägga sig i!
Om du INTE har blivit tillfrågad att hjälpa till:
Då har du ingenting i köket att göra!
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Om det bjuds på mat går man inte fram och tar för sig
innan jag har sagt: Varsågod! Det är mer än underligt att man
ska behöva påpeka en sådan fundamental regel. Tyvärr är det
vuxna och ultra-vuxna (läs: äldre) som inte kan uppföra sig i
civiliserade sällskap. Detta gör mig mycket upprörd. Om du
inte kan uppföra dig: stanna hemma!
En sak till: Ingen ”välkomnar” mig som kyrkoherde i något
sammanhang i församlingen. Det är alltid jag som kyrkoherde
som är värd och det är alltid kyrkoherden som i biskopens
namn reglerar när, var och hur man får använda församlingens
lokaler. Det finns vissa som inte har förstått detta heller.

Vallfärder och utflykter
Maj månad är vallfärdsmånaden för Maria-vallfärder framför
alla andra. Sedan många år nu åker vi till Södra Fågelås för en
fem kilometer promenad utmed Vättern då vi ber
Rosenkransen, firar Mässa i Södra Fågelås 1600-tals kyrka,
har picnic vid församlingsgården och åker till Hjo marknad.
Bussbiljetter köper du på kontoret eller i sakristian efter
Mässorna. Pris: 150 kronor.
Sista lördagen i maj är det alltid vallfärd till Oskarström. Om
du vill följa med kontakta Raffo Marcos från kaldeiska
gruppen.
Barnens utflykt till High Chaparral lördagen den 2 juni är
mycket populär. Anmäl ditt barn till Iwona på kontoret. Vi
behöver också ett antal vuxna som är ansvariga för var sin
liten grupp barn. Tala med Iwona om detta. Buss och inträde
står församlingen för. Mat och andra utgifter betalar man dock
själv.

Majandakter
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I vår församling har vi under många år nu avslutat maj månads
Mässor med en majandakt. Jag tar med texten till denna
andakt så att de som inte har möjlighet att vara med i kyrkan
kan be den hemma. I flera länder brukar katoliker samlas vid
ett Maria-altare i byn eller vid hemmen för att tillsammans be
majandakter. Har du en granne som är katolik, varför inte
komma överens om att be andakten tillsammans då och då
(om man inte kan göra det dagligen). Åtminstone kan ni som
är en familj högtidlighålla maj genom att be majandakt. Det
finns också ett särskilt häfte i kyrkans hall som ger alternativa
böner och som beskriver majandaktens historia och mening.

+ + +
F. Maria, vår Himmelska Moder, under denna månad,
som är särskilt vigd till dig, bär vi fram våra
böneintentioner till ditt Smärtfyllda och Obefläckade
Hjärta:
Alla Be för Kyrkan och alla dess tjänare.
Beskydda vår Påve N.
Välsigna alla Kyrkans biskopar, präster och diakoner.
Led alla Gudsvigda bröder och systrar på helighetens
stig.
Omslut med din moderliga omsorg alla familjer, alla
ofödda barn, alla sjuka, lidande, ensamma, betryckta, de
döende och alla dem som ingen ber för.
Befria, genom din förbön, alla som är fångar under synd
och onda och orena böjelser.
Maria, skänk oss den sanna glädjen i Kristus och visa
oss att du är vår verkliga Moder.
Ta till ditt Moderliga Hjärta alla våra böneintentioner
och låt oss få tillhöra dig, nu och för evigt. Amen.
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Sub Tuum Praesidium

F. Heliga Maria, Guds Moder, med kärlek och tillförsikt
vänder vi oss till dig och viger oss till ditt Obefläckade
Hjärta för att ära dig och be om ditt moderliga beskydd
och din välsignelse för oss, för Kyrkan, för Guds folk
och hela mänskligheten.
Till ditt beskydd flyr vi, Heliga Guds Moder.
Alla Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria
oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade
Jungfru. Amen.
Lauretanska Litanian
Avlatsbön (Part. Avl. Ench. nr. 22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig
Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig
Kristus, hör oss, Kristus, hör oss
Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss
Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss
Gud Son, världens Frälsare
Gud, Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria, be för oss
Heliga Guds Moder
Heliga Jungfru över alla jungfrur
Kristi Moder
Kyrkans Moder
Den gudomliga nådens Moder
Du rena Moder
Du kyska Moder
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Du okränkta Moder
Du Moder utan fläck
Du högt älskade Moder
Du underbara Moder
Du det Goda Rådets Moder
Du Moder till vår Skapare
Du Moder till vår Frälsare
Du visa Jungfru
Du vördnadsvärda Jungfru
Du högtlovade Jungfru
Du mäktiga Jungfru
Du milda Jungfru
Du trogna Jungfru
Rättfärdighetens spegel
Vishetens säte
Orsak till vår glädje
Du Andens kalk
Du dyrbara kalk
Du hängivenhetens kalk
Du hemlighetsfulla ros
Du Davids torn
Du elfenbenstorn
Du gyllene hus
Du Förbundets ark
Du Himmelens port
Du morgonstjärna
Du de sjukas hälsa
Du syndarnas tillflykt
Du de bedrövades tröst
Du de kristnas hjälp
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Änglarnas Drottning
Patriarkernas Drottning
Profeternas Drottning
Apostlarnas Drottning
Martyrernas Drottning
Bekännarnas Drottning
Jungfrurnas Drottning
Alla de heligas Drottning
Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck
Du Drottning upptagen i Himmelen
Du Drottning av den Heliga Rosenkransen
Du familjernas Drottning
Du fredens Drottning
Guds Lamm som borttager världens synder,
förskona oss, o Herre
Guds Lamm som borttager världens synder,
bönhör oss, o Herre
Guds Lamm som borttager världens synder,
förbarma Dig över oss, o Herre.
F. Be för oss, Heliga Guds Moder,
Alla att vi blir värdiga Kristi löften
F. Låt oss be. Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid
glädjas åt både själens och kroppens hälsa, och låt oss
på den heliga alltid rena Jungfru Marias förbön, befrias
från all bedrövelse och få njuta den eviga glädjen.
Genom Kristus vår Herre.
Alla Amen.
Marie Själ
Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.). Förebilden för denna
mycket älskade bön har den Helige Louis haft den medeltida bönen Kristi Själ.
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F. Marie Själ, helga mig.
Alla Marie Hjärta, brinn i mitt hjärta.
Dina händer Maria, var mitt stöd.
Din vilja Maria, led allt jag gör.
Marie obefläckade ögon, vänd dina blickar till mig.
Dina läppar Maria, tala för mig.
Dina sorger, Maria, styrk mig.
O Moder Maria, hör mig.
Maria, dra mig till ditt Hjärta
så att jag för Jesu Hjärta blir
en av de heliga som alltid prisar dig
nu och i all evighet. Amen.
Memorarebönen

F. Påminn dig, milda Jungfru Maria,
Alla att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon
som tagit sin tillflykt till dig och anropat din hjälp har
blivit övergiven.
Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma
syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.
Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp
mig, du Ordets Moder, Maria.
F. Med Barnet du på armen bär,
Alla välsigna + oss, o Moder kär.

Till sist…
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Omkring Askonsdagen 1993 kom jag till denna församling på
Biskop Brandenburgs vädjan. Det har nu gått 25 år som jag
har varit verksam som präst här i Jönköping.
Tack alla ni som gav mig stöd genom uppmuntran och
samarbete och bett för mig under dessa år!
Guds välsignelse över er alla – jag ber dagligen för er.
Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
När jag kom till Jönköping 1993 införde jag bönen Anima
Christi - Kristi Själ efter Kommunionen för att få fred och frid
församlingen. Bönen rekommenderas särskilt av Helige
Ignatius av Loyola men den har medeltida ursprung. Bönen
har hittats i bönböcker från 1300-talet.
Låt oss fortsätta att be den – inte bara efter Kommunionen –
för hela vår församling, präster och lekmän. För fred och frid i
våra hjärtan och sinnen.

Kristi Själ, helga mig.
Kristi Lekamen, fräls mig.
Kristi Blod, uppfyll mig.
Vattnet från Din sida, rena mig.
Kristi lidande, styrk mig.
O gode Jesus, bönhör mig.
I Dina Heliga Sår, inneslut mig.
Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig.
Mot den onde fienden, försvara mig.
I min sista timma kalla mig, och låt mig komma till Dig,
för att med Dina heliga få lova Dig i evigheters evighet.
Amen.
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