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Herdabrev för fastetiden 2017

Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift,
fastetiden är en nådens tid, då vi får öppna oss för Guds faderliga och moderliga
omsorg om sina barn. ”Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har
förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon än kunde glömma sitt barn, så skulle
dock jag inte glömma dig” (Jes 49:15). För att kunna ta emot Guds kärlek i fullt
mått och förvandlas av den, måste vi välja sida. ”Ni kan inte tjäna både Gud och
mammon” (Matt 6:24), säger Jesus. Aldrig har denna uppmaning varit mer aktuell
än i vår tid och miljö, där materialism och konsumism hotar att göra många till
mammons trogna tjänare. Ekonomi måste alltid syfta till det allmänna bästa, inte
bara till egen vinning. Penningen får inte ta över makten och reducera
människan till konsument, producent ‐ och patient. Människan kan bara finna
sitt fulla värde och sin sanna lycka i mötet med den levande Guden. Därför är
fastetiden så viktig. Den hjälper oss att skaka av oss tyranniet under penningen. I
dagens evangelium vill Jesus hjälpa oss att våga lita på Guds försyn och inte bara
bekymra oss om det materiella. Samtidigt vet vi att det inte är så lätt att alltid
leva tillitsfullt och bekymmersfritt. Därför behöver vi omvändelse och bot.
Varje fastetid får vi öva oss på nytt i att leva som Guds älskade barn och bli
befriade från materialismens förslavande ok. Hur skall vi då bete oss för att leva i
enlighet med vår värdighet som ”söner i Sonen”, som Jesu systrar och bröder?
Hur kan vi låta oss ledas av den helige Ande för att komma Fadern allt närmare?
Vi kan få hjälp av fyra verb på t: vi får tjäna Gud, tro på allt vad han har
uppenbarat om sig själv, tacka honom för allt vad han gör för oss och tillbe
honom som är världens Skapare, vår Herre och Gud. Dessa verb kan hjälpa oss att
växa in i en levande relation till Gud. Vi gör ett målmedvetet och helhjärtat val
för den treenige Guden och ger oss helt till honom.
Vid fastetidens början är det viktigt att verkligen sätta igång på allvar. Vi vill gå
med Jesus på hans väg upp till Jerusalem. Vi vill följa i hans spår, kosta vad det
kosta vill. Vi vill lämna det gamla, själviska och syndiga bakom oss genom en
ångerfull bikt.
Vi kan också ha nytta av tre substantiv på b: vi vill gå botens, bönens och
barmhärtighetens väg. Vi tillhör den korsfäste och uppståndne Herren. Redan
genom dopet har vi fått del av hans mysterium. Under faste‐ och påsktiden får vi
år efter år leva oss in detta mysterium, så att vi kan förvandlas till en allt djupare
Kristus‐likhet.

Varje dag under fastans fyrtio dagar kan bli till ett äkta möte med Jesus Kristus.
Men då måste vi också gå in i fastetiden med ”beslutsam beslutsamhet” som
Teresa av Avila säger. Varje dag kan vi börja om på nytt och göra ett medvetet val
för Jesus. Tre små ord kan hjälpa oss, så att vår omvändelse blir daglig, ja, varje
morgon ny och frisk. Det är de tre orden: be, se, ge. Vi kan behöva sådana små
pedagogiska knep för att överlista vår lättja och likgiltighet, ja, också för att stå
emot frestarens alla finter. Med hjälp av dessa små ord kan vi göra varje fastedag
till en reträtt i all enkelhet.
Be är alltid det första vi skall göra på morgonen. Så fort vi öppnar ögonen kan vi
be: ”Herre, vi tackar dig för denna nya dag. Den är din gåva till oss, låt allt vad vi
gör bli vår gåva till dig”. Börjar vi dagen i bön, är det lättare att bli kvar i bönens
atmosfär under resten av dagen. Vi lever vår dag i gemenskap med Gud. Vi är inte
ensamma om att bära dagens börda. Vi får glädja oss över att vi ständigt är burna
av Guds nåd. Vi är inte hänvisade bara till oss själva och andras godtycke. Vi får
ständigt förnya vår relation med honom, som alltid är med oss. Vi kan tillbe och
falla ner i vördnad för hans majestät. Vi kan be om hans hjälp för oss själva och
för människor i nöd. Vi kan be honom om förlåtelse för vår synd och för hela
världens bortvändhet. Vi kan bönfalla honom om fred på vår jord. Bönen kan
anta olika gestalter: ordlös förtröstan och överlåtelse likaväl som tidegärdens och
rosenkransens rytmiska upprepande. Börjar vi dagen med bön, går det sedan
vidare av bara farten, i Andens egen fart.
Se är det andra steget. Vi måste lära oss se på oss själva och vår nästa med Guds
ögon. Att tro är att dela Guds sätt att se på sig själv och hela verkligheten. Vi kan
använda våra ögon för att komma Gud närmare. Allt vi ser är skapat av Gud och
kan hjälpa oss att komma honom närmare. Vi gläds över det fina och vackra vi ser
och tackar Gud för det. Vi sörjer över det hemska och tragiska vi ser på nätet eller
på TV och ber om Guds förbarmande. Vi ser med kärlek på vår nästa och försöker
se Guds spår i henne. Det är omvälvande, när vi upptäcker Jesus fördold i vår
nästa, inte minst i den lidande medmänniskan. Genom att se på människor på
bussen eller på gatan, kan vi överlämna dem åt den Gud som vill frälsa dem.
Ge blir allt mer naturligt och nödvändigt för oss, när vi lever i Guds närvaro. Vi
har redan gett Gud vår dag. Allt vad vi gör under dagen blir vår gåva till honom.
Våra misslyckanden och svagheter behöver inte vara förgäves, om vi kan ge dem
till Gud. Vi kan ge oss själva till honom, ögonblick för ögonblick. Det blir vår
stora glädje att vi kan ge något av vad vi är och har till vår nästa. Våra pengar får
störst värde när vi ger bort dem till de behövande. Vår tid blir allt mer dyrbar ju
mer vi avstår från att ägna den bara åt oss själva. Fadern har gett oss sin Son, ja,
han har utgivit honom på korset för vår frälsnings skull. Också vi får leva i denna
självutgivande kärlek och vittna för världen om Guds oändliga barmhärtighet. Må
fastetiden bli en andlig förnyelsetid för hela vårt stift, så att vi kan ge människor i
vår närhet en aning om den katolska trons skönhet och sanning!
Med min förbön och välsignelse till er alla,
Stockholm, Petrus Biskopsstol, den 22.2.2017

+Anders Arborelius ocd

Barnens Korsvägsandakt
Långfredagen 14 april kl. 11:00
Barn och unga med sina föräldrar inbjuds att medverka vid en barnens
korsvägsandakt i vår kyrka på Långfredagen. Vi uttrycker vår tacksamhet till Jesus
genom att vara med honom då han för vår skull vandrar på sitt lidandes väg fram
till korset – korset, som är tecknet på att Gud har segrat över ondskan och döden.
Tillfälle till bikt efter andakten

Församlingsreträtt
Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner
Joh 15:13

under ledning av fader Marcus Künkel, Stockholm

Lördag 8 april
Kl. 14:00

Föredrag I

Kl. 15:00

Tillbedjan
Tillfälle till bikt

Kl. 16:00

Paus

Kl. 16:15

Föredrag II

Kl. 17:00

Tillfälle till bikt

Kl. 18:00

Kvällsmässa på latin
enligt extra ordinarie form (Tridentinsk rit)

(Utdrag ur Hans Helighet Påve Franciskus fastebudskap 2015)

”Visa fasthet!” (Jak 5:8)
Också som individer frestas vi av likgiltighet. Översköljda som vi är av nyhets‐
reportage och upprörande bilder av mänskligt lidande, känner vi ofta en
oförmåga att kunna hjälpa. Vad kan vi göra för att undvika att fastna i denna
spiral av bedrövelse och maktlöshet?
För det första kan vi be i gemenskap med Kyrkan på jorden och i himlen. Vi får
inte underskatta kraften i så många röster som är förenade i bön! Initiativet ”24
timmar för Herren” som jag hoppas kommer att äga rum 13 – 14 mars i hela
kyrkan, också på stiftsnivå, vill vara ett sådant uttryck för detta behov att be.
För det andra kan vi göra barmhärtighetsgärningar och genom Kyrkans många
hjälporganisationer nå både de som är nära och fjärran. Fastan är en gynnsam tid
för att visa denna omsorg om andra genom små men konkreta tecken på att vi
hör till en och samma mänskliga familj.
För det tredje kallar de andras lidande oss till omvändelse, eftersom deras behov
påminner mig om mitt eget livs osäkerhet och mitt beroende av Gud och av mina
bröder och systrar. Om vi ödmjukt ber om Guds nåd och erkänner våra egna
begränsningar kommer vi att lita på de oändliga möjligheter som Guds kärlek
erbjuder oss. Då kan vi också stå emot den djävulska frestelse som ligger i att vi
tror att vi kan frälsa världen och oss själva av egen kraft.
Som ett sätt att övervinna likgiltighet och våra anspråk på självtillräcklighet vill
jag inbjuda alla att göra denna fastetid till en tid då vi ger oss hän till det som
Benediktus XVI kallade en hjärtats fördjupning (jfr Deus Caritas Est, 31). Ett
barmhärtigt hjärta betyder inte ett svagt hjärta. Alla som vill visa barmhärtighet
måste ha ett starkt och beslutsamt hjärta, stängt för frestaren men öppet för Gud.
Ett hjärta som låter sig genomborras av Anden för att sprida kärlek längs med
vägarna som leder till våra bröder och systrar. Och, slutligen, ett hjärta som är
fattigt, ett som inser sin egen fattigdom och i full frihet utger sig självt till andra.
‐‐‐‐‐
Det är min förhoppning och bön att denna fastetid ska bära andlig frukt hos varje
troende och i varje kyrklig gemenskap. Jag ber er alla att be för mig.
Må Herren välsigna er och må Vår Fru bevara er.
Vatikanen, Den Helige Franciskus festdag 2014
+Franciskus

Ordinarie Mässtider
Lördagar

Vigiliemässa kl. 18.00
Söndagar

Högmässa kl. 11.00 (maj‐september kl. 10.00)
Hällefors: 4:e söndagen i månaden, kl. 15.00

Mässtider vardagar

Onsdagar kl. 18.00
Torsdagar kl. 18.00
Fredagar kl. 12.00
1:a fredagen i månaden firas votivmässa till Jesu Heliga Hjärta
samt sakramental tillbedjan efter mässan.
Fredagar i fastetiden – korsvägsandakt kl. 11:30

Tillfälle till bikt alltid i samband med mässorna
Mässfirande på olika språk
Polska
1:a söndagen i månaden kl. 13.30
Kroatiska
2:a söndagen i månaden kl. 13.00
Franska
2:a söndagen i månaden kl. 15.00
Ukrainska
3:e söndagen i månaden kl. 13.00
Filippinska 3:e lördagen i månaden kl. 11.00
Kaldeiska
4:e lördagen i månaden kl. 16.00
Gheez
4:e söndagen i månaden kl. 14.00
För upplysningar om mässfirande på teckenspråk,
samt enligt tridentinsk rit (latin)
‐ var god ta kontakt med expeditionen

Fastan & Påsken i S:t Eskils församling 2017
Lördag 8 april
Trosundervisning för barn och unga 10.00‐ca 13.00

14.00‐ca 19.00 Församlingsreträtt
under ledning av f. Marcus Künkel (se s. 4)

PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN
Söndag 9 april

11.00 Högmässa med palmvigning
Fasteoffret upptas för Caritas

SKÄRTORSDAGEN 13 april

18.00 Mässa med fottvagning
till minne av Eukaristins och prästämbetets instiftande
Sakramental Tillbedjan till kl. 21.00

LÅNGFREDAGEN 14 april – HERRENS LIDANDE OCH DÖD

11.00 Korsvägsandakt för barn
Tillfälle till bikt för alla!

15.00 Långfredagsliturgi med Korsets hyllning
PÅSKAFTON 14 april

22.00 PÅSKVAKAN – Påsknattens vigilia
med eldens och påskljusets välsignelse
KRISTI UPPSTÅNDELSE
PÅSKDAGEN söndag 16 april

11.00 Högmässa
ANNANDAG PÅSK måndag 17 april

11.00 Mässa på svenska
13.30 Mässa på polska

Kallelse till församlingsmöte
Härmed kallas till församlingsmöte för S:t Eskils Katolska församling
söndagen 23 april 2017 efter högmässan.
Kallelsen sker enligt Församlingsordningen för Stockholms katolska stift, § 7.1.
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Församlingsmötet öppnas
Fråga om församlingsmötets stadgeenliga utlysande
Val av mötesordförande, sekreterare samt en justeringsperson
Genomgång av förra årsmötets protokoll
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse 2016, Ekonomi‐ och Pastoralrådet
Församlingens årsbokslut
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Övrigt: Motioner och informationer
Datum för nästa församlingsmöte (2018)
Avslutning

Motioner, dvs ärenden som församlingsmedlem önskar få behandlade vid
församlingsmötet under dagordningens p. 11, skall enligt § 8.3 i Församlings‐
ordningen vara inlämnade senast en vecka före utsatt möte till kyrkoherden
eller till Ekonomi‐ och Pastoralrådet. Ärenden som behandlas kan, om
församlingsmötet så beslutar, leda till en rekommendation som sedan åligger
församlingsråden att ta ställning till enligt § 8.4.

Örebro 29 mars 2017
F. Thanh Nguyen, kyrkoherde

