juli – Jesu Dyrbara Blods månad
Heliga Gertruds offerbön av Jesu Dyrbara Blod
(1256-1306, 16 nov.) Detta är en av de viktigaste bönerna i devotionen
till Jesu Blod. Enligt helgonet räddar och befriar bönen tusen själar var
gång den beds.

Evige Fader, vi offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu
Kristi Dyrbara Blod, i förening med alla Mässor som
firas i dag över hela världen, för själarna i Skärselden
och för syndare, särskilt syndare i min familj. Amen.
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Månadsbrev för juli 2018
Telefon expedition: 036 12 06 57 (sommarstängt 21 junie-post adress: jonkoping@katolskakyrkan.se

Om du behöver präst för bikt
(vanlig bikttid på söndagar 10.00) – eller sjukbesök
Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv
(modersmål: svenska. Talar även engelska, italienska)
mobil 076 555 84 06
e-post: joseph.nilsson@gmail.com

OBS! Kyrkoherden besvarar inga SMS!
Pater Wladyslaw (Wladek) Mezyk OFMConv
(modersmål: polska. Talar även engelska, svenska)
mobil 070 949 71 34
e-post: wladek_mezyk@yahoo.com
Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv
(modersmål: polska. Talar även svenska, engelska)
mobil: 070 471 88 23
e-post: arkadiusz.skodowski@telia.com
Pater Andrzej Walkowiak OFMConv
(modersmål: polska. Talar även tyska, svenska)
mobil 070 735 76 69
e-post: andreas.walkowiak@t-online.de
Pater Marcin Mazur OFMConv
(Modersmål: polska. Talar även spanska, svenska)
mobil 073 980 78 25
e-post: marcinmaz@tlen.pl

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
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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
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
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).
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Församlingens kalender för juli 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.
Obs! Sommartid gäller i juni, juli och augusti
Vardagarnas Mässor:
tisdag, torsdag, fredag (undantag första fredag 18.00) 8.00
måndag, onsdag 12.00
lördag 10.00
Vid högtider som infaller på vardag gäller särskilda tider
1, 1:a söndagen i månaden: XIII Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Mässa på polska 10.00, S:ta Clarasalen till 12.00
* S:t Antoniusrummet 12.00-13.15 polsk förening
* Högmässa 11.00
* Mässa syrisk katolsk rit 13.00, efteråt S:ta Clarasalen
* Mässa i Nässjö 17.00
2 måndag, prästernas lediga dag
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* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00
3 tisdag Aposteln Tomas Fest
* Mässa 8.00
4 onsdag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00-20.00
Neokatekumenat
5 torsdag
* Mässa 8.00
6 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
7 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag)
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* S:t Antoniusrummet 10.00-11.00 filippinska gruppen
* Mässa 11.00-12.00, S:ta Clarasalen 12.00-14.00 filippinska
gruppen
* Dop 12.00-13.00
* Mässa kaldeisk rit 16.30, S:ta Clarasalen till 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Nikolausrummet 17.00
*
Mässa
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00
Neokatekumenat
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8, 2:a söndagen i månaden: XIV Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Högmässa 11.00
* Dop 12.30
* Mässa syrisk rit 13.00
9 måndag Nicola Pick, Willehad och följeslagare
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
10 tisdag Knut
* Mässa 8.00
11 onsdag Benedictus av Nursia – Europas Skyddspatron
Inbjudan till benediktinsystrarna på Omberg för gemensamt
firande av Helige Benedictus. Vi reser från kyrkans
parkeringsplats 7.15 (Mässa 8.30)
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00-20.00
Neokatekumenat
12 torsdag
* Mässa 8.00
13 fredag
* Mässa 8.00
* Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00
14 lördag
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
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* Mässa 10.00
* Mässa kaldeisk rit, 16.30, S:ta Clarasalen till 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00
*
Mässa
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00
Neokatekumenat
15, 3:e söndagen i månaden: XV Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Högmässa 11.00
* Ingen Mässa på kroatiska denna söndag.
* OFS S:t Antoniusrummet 12.00-15.00
* Mässa på polska 14.00
* Mässa syrisk rit 16.00, efteråt S:ta Clarasalen med katekes
16 måndag Den Saliga Jungfrun Maria av berget Karmel
Inbjudan till gemensamt firande hos karmelitnunnorna i
Glumslöv. Vi åker från vår parkeringsplats 9.00, lunch 12.30
på restaurang (Mässa 14.00)
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
17 tisdag
* Mässa 8.00
18 onsdag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit 18.00
* Kör Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00-20.00
Neokatekumenat
19 torsdag
* Mässa 8.00
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20 fredag Thorlak
* Mässa 8.00
* Ungdomar syrisk grupp, S:t Antoniusrummet 18.00-20.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00
21 lördag Lorenzo da Brindisi
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Dop 11.30
* Mässa kaldeisk rit, 16.30, S:ta Clarasalen till 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00
*
Mässa
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00
Neokatekumenat
22, 4:e söndagen i månaden: XVI Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Högmässa 11.00
* Ingen Mässa enligt syrisk rit denna söndag
23 måndag Birgittas himmelska födelsedag
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet, 18.00
24 tisdag Charbel Makhluf
* Mässa 8.00
25 onsdag Aposteln Jakobs Fest
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00-20.00
Neokatekumenat
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26 torsdag Joakim och Anna, Jungfru Marias föräldrar
* Mässa 8.00
27 fredag Marta
* Mässa 8.00
* Vigsel 13.00-17.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00
28 lördag
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Mässa12.00-14.00, S:t Clarasalen 14.00-15.00 eritreanska
gruppen
* Mässa kaldeisk rit, 16.30, S:ta Clarasalen till 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00
*
Mässa
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00
Neokatekumenat
29, 5:e söndagen i månaden: XVII Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Högmässa 11.00
* Ingen Mässa på kroatiska denna söndag
* Ingen Mässa enligt syrisk rit denna söndag
30 måndag Leopold Mandic, Elin av Skövde
prästernas lediga dag
Expeditionen öppnar igen idag efter semester
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 18.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.00
31 tisdag Ignatius av Loyola
* Mässa 8.00

9

Vår Helige Fader Franciskus´ böneintentioner
för juli 2018:
Evangelisationen: att präster som erfar trötthet och ensamhet
i sitt pastorala arbete, ska finns tröst och förtrolighet med
Herren och i vänskapen med sina medbröder.
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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Vallfärder och utflykter
Nu finns bussbiljetter i sakristian till stiftsvallärden med
kardinalen till Vadstena lördagen den 25 augusti.
Mässan firas på slottets borggård 11.30.

Semester
Församlingens expedition är stängd för semester:
21 juni – 30 juli.
Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv är på semester:
1 – 31 juli.
Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv är på semester:
6 juli – 5 augusti, sedan på kurs fram till 25 augusti.

Juli Månad helgad åt Jesu Dyrbara Blod
Det är genom Jesu Dyrbara Blod som vi är frälsta, dvs. Jesu
frälsningsbringande lidande och död. Det finns en lång
tradition i Katolska Kyrkan att uppmärksamma juli månad
som Jesu Dyrbara Blods månad. Varför inte göra som den
Helige påven Johannes XXIII:s familj när han var barn: be
enskilt eller tillsammans:
Litanian till Jesu Dyrbara Blod
Litanian godkändes av den Helige Johannes XXIII (1958-1963) den
24 februari 1960. Den 12 okt. samma år införde den Helige Fadern
åkallan: ”Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod” i De Gudomliga
Lovprisningarna. Påven berättade ofta hur man i hans familj under
hela hans uppväxttid alltid bad denna Litania till Jesu Dyrbara Blod
varje kväll under hela juli månad.
Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. 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
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Gud Son, världens Frälsare,
Gud Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Kristi Blod, den Evige Faderns enfödde Son, fräls oss
Kristi Blod, som rann ner i jorden vid dödsstunden
Kristi Blod, som ymnigt rann ut vid piskrappen
Kristi Blod, som kom fram vid törnekröningen
Kristi Blod, utgjutet på Korset
Kristi Blod, priset för vår frälsning
Kristi Blod, utan vilket det inte finns någon frälsning
Kristi Blod, Dryck och Reningsbad för själarna i Eukaristin
Kristi Blod, Flod av Barmhärtighet
Kristi Blod, som övervinner de onda andarna
Kristi Blod, martyrernas Styrka
Kristi Blod, bekännarnas Kraft
Kristi Blod, som får jungfruligheten att växa till
Kristi Blod, Styrka för dem som är i fara
Kristi Blod, Lindring för de betungade
Kristi Blod, Tröst i all sorg
Kristi Blod, botgörarnas Hopp
Kristi Blod, de döendes Hjälp
Kristi Blod, Frid och Ljuvlighet för våra hjärtan
Kristi Blod, vår Säkerhet för det eviga livet
Kristi Blod, som befriar själarna i Skärselden
Kristi Blod, värdigt all hyllning och ära
Guds Lamm, som borttager världens synder,
förlåt 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. Herre, Du har frälst oss genom Ditt Blod,
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Alla och gjort oss delaktiga i vår Guds Rike.
F. Låt oss be. Allsmäktige och evige Gud, som har gjort Din
enfödde Son till världens Frälsare, och tagit emot Hans
Dyrbara Blod som ett försoningsoffer; Vi ber Dig, låt oss få
vörda priset för vår frälsning och bli beskyddade genom dess
kraft från allt ont på denna jord, så att vi kan glädja oss över
dess eviga frukter i Himmelen. Genom Honom, Jesus Kristus,
vår Herre.
Alla Amen.

FÖRBEREDANDE NOVENA INFÖR HELIGA THÉRÈSE
OCH HENNES FÖRÄLDRARS RELIKFÄRD
Reliker av Heliga Thérèse och hennes helgonförklarade föräldrar, Louis och
Zélie Martin, kommer att gästa Norden (Sverige, Danmark, Norge, Finland och
Island) med början (i domkyrkan i Stockholm) fredag kväll den 28 september.
Samma dag, på kvällen, kommer relikerna till S:t Franciskus katolska
församlingskyrka.
I Jönköping kommer vi att fira detta mycket högtidligt: Vid mottagandet av
relikerna firas Mässa till Heliga Thérèse ära, hela natten blir kyrkan öppen för
att kunna vörda relikerna. På måndag morgon (1 oktober) firas Mässa till Heliga
Louis och Zélies ära innan relikerna förs vidare till karmelitnunnorna i
Glumslöv. Programmet för relikernas vidare färd (september – november)
genom Norden presenteras på separat kalender.
Inför denna nåd vill vi förbereda oss i hela Norden med en nio månaders
novena. Texten är förberedd av systrarna i Glumslöv. Varje månad kommer en
ny text från helgonets självbiografi eller brev att presenteras som underlag för
meditation den månaden.
Den Nordiska Biskopskonferensen har bett mig (Pater Joseph Maria) att aktivt
delta i förberedelserna för denna relikfärd och mitt förslag är att vi använder
novenan på följande sätt:
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 I början på varje månad läser man hela novenans text som kan vara till
inspiration för din privata meditation under den månaden.
 Det är upp till var och en om man vill be själva novenabönen (som är den
samma varje månad) varje dag, en gång per vecka eller endast en gång per
månad.
 Novenan föreslår en böneintention för varje vecka, därför kan det vara
lämpligt att man exempelvis ber novenabönen på en söndag eller måndag
och lägger till böneintentionen för den veckan.
 Om möjligt börja novenan den 2 januari 2018 (Thérèse födelsedag var 2
januari 1873)

Nio månaders novena
inför besöket i Norden
av
Heliga Thérèse av Jesusbarnets och det Heliga Anletets
och hennes föräldrars,
de Heliga Zélie och Louis Martins, reliker

Novena under juli månad 2018
Text: Karmelitnunnorna i Glumslöv
Självbehärskning

Kärleken närs av offer, ju mer en människa nekar sig naturlig
tillfredsställelse, desto starkare och mer oegennyttig blir
hennes ömhet.
Jag minns att jag som postulant ibland var så starkt frestad att
gå in till er (hon skriver om priorinnan) för att få några
droppar glädje, att jag måste rusa förbi ert kontor och klänga
mig fast vid trappräcket. Jag kom på en massa saker att ansöka
om och fann tusen skäl att ge efter för min natur . . . Vad
lycklig jag nu är för att jag redan i början av mitt klosterliv
lärde mig att försaka! Jag njuter redan den belöning som
utlovats dem som kämpar tappert. [...]
När jag förstod att jag inte kunde göra något av mig själv,
verkade uppgiften inte svår längre (Lilla Therese hade
utnämnts till att vara novismästarinnans andra hand), jag
kände att det enda nödvändiga var att alltmera förena mig med
Jesus och att jag skulle få det övriga på köpet (Jfr Matt 6:33).
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Och mina förhoppningar har verkligen inte svikits. [...] På
avstånd kan det väl verka underbart att göra gott för själarna,
att lära dem älska Gud alltmera, att forma dem efter sina
personliga idéer och synpunkter. På nära håll är det precis
tvärtom, det underbara har försvunnit. . . Man känner att det
utan Guds hjälp är lika omöjligt att göra gott som att få solen
att skina om natten . . . Man inser att man ovillkorligen måste
undertrycka sina personliga böjelser och uppfattningar och
leda själarna på den väg som Jesus utstakat för dem och inte
försöka få dem att följa ens egen kurs. Men det är inte det
svåraste; det mest påfrestande är att ge akt på deras fel och
brister och obevekligt bekämpa dem.
[...] Jag skulle tusen gånger hellre ta emot förebråelser än rikta
dem mot andra, men jag känner att detta måste vara ett lidande
för mig, ty om man handlar efter sina naturliga impulser är det
omöjligt för den själ vars svagheter man vill avslöja, att inse
sina fel.
(Ur Självbiografiska Skrifter s. 212-214)

Meditation
Vi skapades till att härska över skapelsen, vi föll, men Han, i
vilken vi skapades, återinsatte oss i friheten och vi kan nu i
den Heliga Anden älska skapelsen genom det sanna nya
herradömet. I denna fulla självbehärskning strålar den nya
människan fram, den nya människan som är Jesus i oss. Vi
kan försöka om och om igen att på egen hand vara herrar, i
högmod kämpa för att nå självförverkligande. Det är först när
vi inser att vi inte kan göra något av oss själva som
självbehärskningens frukt mognar och vi verkligen kan älska
Jesus och vår nästa så som Han, i Honom, förenad med
Honom. Här är man helt i Guds hand, ett redskap som Han
brukar för andras väl. Självförsakelsen kommer då till sin rätt
och får kärleken att ge de mest vackra frukter.
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Böneintentioner:

Vecka 27: Att vi inser vår höga kallelse och vågar leva den.
Vecka 28: Att Lilla Thérèse föredöme i självförsakelse
inspirerar oss till kärleksoffer.
Vecka 29: Att vi i svåra situationer gör som Lilla Therese:
väntar oss allt från Jesus.
Vecka 30: Att vi i bön och gärning låter oss föras av den
Heliga Anden.
Novenabön till
den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet
Denna novenabön bes under nio månader

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och tacksamhet ser
jag fram emot att du, tillsammans med dina heliga föräldrar, ska
besöka vårt land och hela Norden.
Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta emot all
den nåd Gud vill skänka mig genom det.
Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island,
och våra katolska stift här.
Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer – så att de
alltmer liknar din familj.
Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda livet.
Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna.
Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.
Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att göra
gott på jorden, ta också emot denna min särskilda intention som jag
med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).
Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du älska
Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom Jungfru
Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek. Led
mig på din lilla väg, så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga
kärleken. Amen.
Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Novenan kan följas på Katolsk horisont
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