Treenighetsikon från Novgorod skolan, finns i Moskva

augusti – Gud Faders månad
Allsmäktige Fader, så full av Medkänsla
Heliga Faustina Kowalska (1905-1938, 5 okt.)

Prisad vare Du, Barmhärtige Gud. Du Ende Gud i den Heliga
Treenigheten, ogripbar, oändlig, ofattbar. Änglarna försjunker i Dig,
deras förstånd kan inte fatta Dig. Därför frambär de oupphörligt sitt
eviga: Helig! Äran tillhör Dig, Du vår Barmhärtige Skapare,
Allsmäktige Gud, men så full av medkänsla. Meningen med vår
existens är att älska Dig och vi sjunger vår eviga hymn: Helig, Helig,
Helig Herre, kraftens och maktens Gud, Himlarna och jorden är fulla
av Din härlighet. Hosianna i höjden!

Månadsbrev för augusti 2018
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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
Detta är Gråbrödernas YouTube kanal med mer än 200 filmer
som tar upp: katekes, andliga råd, bibelundervisning,
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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 augusti 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 onsdag
* Mässa 12.00 (Vid detta klockslag inleds Porziunculaavlaten)
* Ordets firande Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00-20.00
Neokatekumenat
2 torsdag Maria, Änglarnas Drottning - Porziunculaavlaten
* Bikt 17.00
* Rosenkransbön 17.30
* Högmässa 18.00
* Högtidlig Vesper efter Mässan med de föreskrivna bönerna
för åtnjutandet av avlaten
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3 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
4 lördag: (Marie Obefläckade Hjärta lördag)
Jean Marie Vianney
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Mässa filippinska gruppen OBS! inställd p.g.a. resa till
Assembly i Uppsala
* Mässa kaldeisk rit, 17.00, S:ta Clarasalen till 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00
*
Mässa
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00
Neokatekumenat
5, 1:a söndagen i månaden: XVIII Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Mässa på polska 10.00, efteråt S:ta Clarasalen till 12.00
* S:t Antoniusrummet 12.00-13.15 polsk förening
* Högmässa 11.00
* Mässa syrisk rit inställd
* Mässa i Nässjö 17.00
6 måndag Kristi Förklarings Fest
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
7 tisdag
* Mässa 8.00
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8 onsdag Dominikus
* Mässa 12.00
* Ordets firande Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00-20.00
Neokatekumenat
9 torsdag
Teresia Benedicta av Korset – Europas Skyddshelgon
* Mässa 8.00
10 fredag Laurentius
* Mässa 8.00
* Syrisk grupp S:t Antoniusrummet 18.00-20.00
11 lördag Clara av Assisi Fest
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Dop 12.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00, S:ta Clarasalen till 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00
*
Mässa
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00
Neokatekumenat
12, 2:a söndagen i månaden: XIX Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Högmässa 11.00
* Mässa syrisk rit inställd
* OFS S:t Antoniusrummet 12.00-15.00
13 måndag, prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
14 tisdag Maximilian Maria Kolbe
* Mässa 8.00
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15 onsdag Jungfru Marias Upptagning till Himmelen
förpliktande kyrkdag
* Mässa 12.00
* Bikt 17.00
* Rosenkransbön 17.30
* Högmässa 18.00
16 torsdag Brynolf av Skara
* Mässa 8.00
17 fredag
* Mässa 8.00
* Ungdomar, syrisk grupp, S:t Antoniusrummet 18.00-20.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00
18 lördag
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00, S:ta Clarasalen till 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00
*
Mässa
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00
Neokatekumenat
19, 3:e söndagen i månaden: XX Söndagen under året
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Högmässa 11.00
* Mässa på kroatiska inställd
* Mässa på polska 14.00
* Mässa syrisk rit inställd
20 måndag Bernhard
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Mässa kaldeisk rit 18.00
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21 tisdag Pius X
* Mässa 8.00
22 onsdag Den Saliga Jungfru Maria Drottningen
* Mässa 12.00
* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00-20.00
Neokatekumenat
23 torsdag
* Mässa 8.00
24 fredag Aposteln Bartolomaios Fest
* Mässa 8.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00
25 lördag Ludvig IX av Frankrike
* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30
* Mässa 10.00
* Mässa 11.00-13.00, S:ta Clarasalen 13.00-15.00 eritreanska
gruppen
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00
* Mässa kaldeisk rit, 17.00, S:ta Clarasalen till 20.00
* Eritreanska Rosenkransgruppen S:t Nikolausrummet 17.00
*
Mässa
Oratoriet,
S:t
Nikolausrummet
18.00
Neokatekumenat
26, 4:e söndagen i månaden: XXI Söndagen under året
(Guds Moder av Czestochowa festdag)
* Mässa 9.00
* Bikt 10.00
* Undervisning för barn börjar för höstterminen 10.00
* Högmässa 11.00
* Mässa syrisk rit inställd
* Mässa på vietnamesiska 16.00
* Mässa på engelska 16.00 Oratoriet
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efteråt CuperTino grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
27 måndag Monica
(Marie Sju Fröjder, gammal franciskansk fest)
prästernas lediga dag
* Mässa 12.00
* Körövning, S:t Antoniusrummet 18.15
(första gången för höstterminen)
28 tisdag Augustinus
* Mässa 8.00
29 onsdag Johannes Döparens Martyrium
* Mässa 12.00
* Onsdagsgruppen, S:ta Clarasalen 13.00
* Kör syrisk grupp S:t Antoniusrummet 17.00-19.00
* Ordets firande Oratoriet, S:t Nikolausrummet 18.00-20.00
Neokatekumenat
30 torsdag
* Mässa 8.00
31 fredag
* Mässa 8.00
* Kaldeiska ungdomsgruppen, S:ta Clarasalen 18.00-21.00
V.g. observera att Mässor enligt kaldeisk rit på måndagar och
onsdagar är borttagna ur kalendern p.g.a. Fader Fadis
semester, likaså Mässor på andra språk under söndagar.
Kyrkoherden är bortrest från den 10 – 24 augusti.
Församlingens expedition är öppen som vanligt under augusti
månad.
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Vår Helige Fader Franciskus´ böneintentioner
för augusti 2018:
Universell: att långsiktiga ekonomiska och politiska beslut
värnar familjen som en av mänsklighetens skatter.
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
Pater Wladyslaw Mezyk OFMConv är på semester:
6 juli – 5 augusti, sedan på kurs fram till 25 augusti.
Kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv är på
semester 10 – 24 augusti.

Ansvarig för församlingen under augusti månad
Kyrkoherdens vikarie för alla ärenden i församlingen under
augusti månad fram till 25/8 är:
Pater Arkadiusz Skodowski OFMConv
(modersmål: polska. Talar även svenska, engelska)
mobil: 070 471 88 23
e-post: arkadiusz.skodowski@telia.com

Den kaldeiska gruppens kalender
Den kaldeiska gruppen i vår församling är bland de största och
deras aktiviteter är många, även tack vare att gruppen har en
egen präst bosatt inom församlingen, Fader Fadi Isho Hana.
Ordinarie kalender för kaldeiska gruppen är som följer:
* Varje onsdag Mässa 17.00
(utom när församlingen firar någon förpliktande högtid)
* Varje lördag Mässa 17.00
* Varje söndag Mässa 17.00 (detta är nytt för hösten)
* Första fredagen i månaden (Jesu Hjärta fredag) 17.00 i
Ekhagen
* Katekes för barn varje lördag 15.30
* Grupp ungdomar varje fredag 18.30
(oftast är ungdomsgruppens program på svenska och andra
ungdomar än kaldéer är varmt välkomna till dessa möten.)
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Augusti Månad helgad åt Gud Fader
Ett särskilt häfte finns i hallen som är ägnat åt tillbedjan och
vördnad till Gud Fader.
Här kommer ett smakprov på de böner som finns i häftet
(inklusive bönen på månadsbrevets framsida)
Litania till Gud Fader
Ur Pregate, Pregate, Pregate, 1981

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, världens Frälsare
Gud, Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Fader, Du som har skapat hela världen
Fader, Du som älskar Din skapelse
Fader, Du eviga Vishet
Fader, Du oändliga Godhet
Fader, Du kärleksfulla Försyn
Fader, Du Källa till allt levande
Fader, Du den Helige
Fader, Du den barmhärtige utan gräns
Fader, Du vår Försvarare
Fader, Du vår glädje och vår ära
Fader, Du som uppehåller allt levande med Din nåd
Fader, Du som har givit oss Kyrkan genom Din Son
Fader, Du de troendes hopp
Fader, Du de troendes glädje
Fader, Du tröst för alla folk
Fader, Du prästernas glädje
Fader, Du folkets ledning
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Fader, Du alla familjers verklige Fader
Fader, Du de fattigas hjälp
Fader, Du de faderlösas Fader
Fader, Du de utsattas vän
Fader, Du frihet för de bundna
Fader, Du ljus för dem som är i mörker
Fader, Du som upphöjer de ödmjuka
Fader, Du som skingrar de övermodiga
Fader, Du som förbarmar Dig över dem som fruktar Dig
Fader, Du som upphöjer de ringa
Fader, Du som mättar de hungriga med Dina gåvor
Fader, Du håller Ditt löfte till våra fäder
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. Fader, Du är vår tillflykt i livets alla skiften.
Alla Din barmhärtighet varar i evighet.
F. Låt oss be. Fader, vi ber Dig för alla Dina barn och särskilt
för dem som behöver Dig allra mest, att Du skänker frid och
frälsning i Din Sons, Jesu Kristi Blods Namn och för vår
Moder, den Obefläckade Jungfru Marias skull. Du som lever
och råder i evigheters evighet.
Alla Amen.

Portiunculaavlaten 2 augusti
Läs mer i häftet som finns i vår hall: Maria Änglarnas
Drottnings Fest.
För att erhålla Portiunculaavlaten gäller följande:
A besök i kyrkan där man reciterar Herrens bön
(Fader vår) och Trosbekännelsen,
13

B vidare tar emot botens sakrament
(bikten ska ske inom en vecka),
C tar emot den Heliga Kommunionen,
D samt ber enligt den Helige Faderns intentioner
(Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern).
Denna avlat kan endast fås en gång per år. Besöket ska ske
mellan kl. 12.00 föregående dag och midnatt själva dagen.
Avlaten kan även fås vid kyrkobesök följande söndag.
Även om avlaten (varför och hur) finns två nya häften att ta
gratis och läsa i kyrkans hall.

Boktips från S:t Maximilians Bok- och Presentbutik
Hålls öppen i samband med Mässor

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletets
självbiografi, dvs. hennes dagbok som först publicerades
under namnet En själs historia finns nu återigen i vår butik.
Passa på, för de är på utgående.
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Denna bok tillhör kristendomens stora ”klassiker”: 1) Bibeln,
2) Kristi efterföljelse av Thomas a Kempis, 3) Lilla Thérèse
självbiografi.
Särskilt aktuell för oss i Norden inför höstens stora händelse
när vi får nåden att ta emot relikerna av Thérèse och hennes
heliga föräldrar i vår församlingskyrka i Jönköping (30
september).

QuickTime och en
-dekomprimerare
krävs för att kunna se bilden.

Kardinal Robert Sarah Gud eller ingenting blev genast en
bestseller när den gavs ut på engelska för något år sedan. Nu
har vi den äntligen på svenska. Den är ett måste för alla som
vill läsa om tron i vår tid. En helt fantastiskt uppbyggande bok
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som borde bli årets julklapp till alla som läser. Har du redan
läst den på engelska, så kan du köpa den på svenska och ge
bort den som present/julklapp!
Den lilla hög vi hade i vår butik gick åt genast, men vi har
beställt hem ännu fler. De kommer snart – håll utkik.

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
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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:
 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 augusti månad 2018
Text: Karmelitnunnorna i Glumslöv
Frid och överlåtelse

När jag började tillverka och sälja Alençon-spets drev jag mig
själv så hårt att jag nära nog blev sjuk; nu är jag mycket
förnuftigare, jag oroar mig mycket mindre över alltsammans
och finner mig i allt det tröttsamma som inträffar eller kan
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tänkas hända. Jag påminner mig själv om att Gud tillåter att
det blir på detta sätt, och så tänker jag inte mer på den saken.
Alla har vi våra problem; och de lyckligaste är inte
nödvändigtvis de som minst drabbas av prövningar. Det
klokaste och rakaste man kan göra är att foga sig i Guds vilja
och förbereda sig på förhand på att bära sitt kors och vara så
modig som möjligt… Gud ger mig nåden att inte vara rädd.
Jag känner ett stort inre lugn. . . Gud är en god Fader; Han
utsätter oss aldrig för större prövningar än vi kan utstå.
(Ur ett brev av Mme Martin i En familjs berättelse s. 115)

Ditt brev gjorde mig så ledsen!... Stackars lilla Pappa!... Nej,
Jesu tankar är inte våra tankar och hans vägar inte våra vägar...
Han räcker oss en kalk som är så bitter att den just fyller
måttet för vad vår svaga natur förmår uthärda... låt oss inte
vända oss bort från denna kalk som är tillredd av Jesu egen
hand...
Låt oss se livet i dess sanna dager... Livet är blott ett kort
ögonblick mellan två evigheter... Låt oss lida i ett tillstånd av
frid...
Jag tillstår att ordet frid tycks mig ganska starkt, men
häromdagen, när jag reflekterade över det, fann jag
hemligheten med hur man kan lida i frid... Den som talar om
frid, talar inte nödvändigtvis om glädje... För att kunna lida i
frid behövs det bara att man gärna vill det som Jesus vill... För
att kunna vara Jesu brud måste man likna Jesus, och Jesus
utgjuter a l l t sitt blod, han är krönt med törnen!...
(Ur Min väg är förtröstan och glädje, brev till Céline, 4 april 1889)

Mitt hjärta är uppfyllt av Guds vilja. Så att när man häller på
något annat, då kan det inte tränga in, det blir till något som
liksom bara rinner undan, liksom oljan som inte vill blanda sig
med vattnet. I mitt inre råder alltid en djup frid, som ingenting
förmår rubba.
(Ur Sista Samtal, 14 juli)
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Meditation

Att gärna vilja det som Jesus vill, hur svårt är det inte för oss
som har så stark egenvilja! Om hjärtat är uppfyllt av Guds
vilja så förblir ens inre alltid i ett tillstånd av djup frid. Hur gör
man då för att komma dit? Överlåtelse, gång efter annan, ja,
och förtröstan. Vi vet ju att Gud inte tillåter mer än vi kan
utstå, han vet vad som är bäst för oss och andra. Hela vårt liv
ligger i Hans hand och Han vill – med allt som sker med oss –
forma oss lika Sin Son. När det blir för tungt får vi blicka upp
på Hans kors och hämta styrka och hopp i förvissningen om
att det inte slutade där. Livet är bara ett kort ögonblick mellan
två evigheter och vi inbjuds att dela Jesu eget liv, vilket alltid
var att göra Faderns vilja. Livet kan då med ens bli så
okomplicerat att vi med de saliga kan leva i den ointagliga
fridens borg som Kristus är, där ingenting förmår rubba oss.
Böneintentioner

Vecka 31: Att vi lär oss att tacka Gud för allt som sker, allt
vad Han tillåter.
Vecka 32: Att vi lever med himlen i sikte, men med fötterna
på jorden.
Vecka 33: Att vi tar vår tillflykt till Jungfru Maria, som stod
kvar under korset för att sedan upptas till himlen.
Vecka 34: Att vi tömmer våra hjärtan på allt som inte är
behagligt inför Gud.
Vecka 35: Att vi i Guds händer överlåter vad som varit, det
som nu är, och det som ännu inte inträffat.

Novenabön till
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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 Gråbrödernas Youtube kanal:

Katolsk horisont

Till sist:
Glöm inte att undervisning för barn på svenska börjar
söndagen den 26 augusti kl. 10.00
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