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Amor mei Crucifixus est
Min kärlek är korsfäst - men min kärlek har också förnyats i Jesus Kristi uppståndelse från de döda. Han har gett det nya livet. Han är det nya livet, som vi
tog emot då vi döptes. Under Påskhögtiden står dopet i centrum. Vi förnyar
våra doplöften i Påsknattens vigilia. Påven Benedikt skriver i sitt fastebudskap
att ”Kyrkan har alltid associerat påskafton med firandet av dopet. I detta sakrament förverkligas det stora mysterium då människan dör för synden och blir
arvinge till ett nytt liv i den uppståndne Kristus.”
Vad skulle kunna vara bättre än att låta sig vägledas av Guds ord för att seriöst
kunna närma Påsken och förbereda oss att fira den uppståndne Herren, skriver
Påven i sitt fastebudskap. Påsken är den mest glädjefyllda och högtidliga tid
under hela kyrkans år.
Påven skriver, ”genom att fördjupa oss i Kristi död och uppståndelse genom
dopets sakrament befrias vi dagligen från bördan av materiella saker och från
ett självcentrerat synsätt till världen som utarmar oss och hindrar oss från att
bli tillgängliga och öppna för Gud och vår närmaste”.
Därför kan vi använda den tid som är kvar av fastetiden och sedan hela påsktiden att öppna vårt hjärta och sinnen för Guds närvaro i våra liv. Det gör vi bäst
och främst när vi i församlingens mitt firar den heliga mässan, som är vårt
möte med Jesus Kristus. Vi möter honom också i våra medmänniskor. Han
kommer till oss och är med oss i våra lidande och fattiga medmänniskor, som
finns i världen och runtomkring oss. Det är där Kristus finns och det är bland
dem vi möter den uppståndne Kristus. Han uppstod från de döda för att hela
världen skulle fyllas av glädje och hopp.
Det är nu mitt och ditt uppdrag att för världen berätta om detta hopp och
glädje. Världen är de människor som vi möter på våra gator och torg, med
andra ord de människor vi möter i vår vardag,
Låt oss därför under den tid som återstår till Påskens Heliga Högtid, tänka på
vilket uppdrag vi är kallade till. Därför anförtror vi oss åt Jungfru Maria, och
hennes böner för oss, som lät Guds Ord bli människa, så att vi, som hon, kan
fördjupa oss i hennes sons död och uppståndelse, och ta del av det eviga livet
som Gud ger oss. Gud är livets källa och dess mål.
Er Kyrkoherde Kurt Fors

Herrens lidande tjänare.
Jesaja53
Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var Herrens makt uppenbar?
Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark.
Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende
som tilltalade oss.
Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom
en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra
ögon. Men de var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi
trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad.
Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att
vi skulle helas, hans sår gav oss bot.
Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men herren lät vår
skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon
klipps, han öppnade inte sin mun.
Han blev fängslad och dömd och fördes bort, men vem ägnade hans öde
en tanke?

Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Han
fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han
aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun.
Men Herren tog sin an den han sargat, botade den som gjort sig till ett
skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall
förverkligas genom honom.

Sankt Eskils Katolska Ungdomsförening!
Ungdomsträffar. Våren 2011
Fredagen den 4 mars. Fredagen den 11 mars
Fredagen den 25 mars. Fredagen den 8 april
Fredagen den 29 april. Fredagen den 6 maj
Fredagen den 13 maj. Fredagen den 27 maj
Tider: kl.18.00 –20.00

Nytt medlemssystem i SUK!
Med det nya systemet är tanken att medlemmen går in på vår nya hemsida
www.suk.se, skriver in sina uppgifter, väljer lokalförening och tar ställning för
att blir medlem. Uppgifter och ställningstagandet går då direkt till ett medlemsregistret.
” Men ni skall få kraft när den Helige Ande kommer över er,
och ni skall vittna om mig.” (Apg1:8)

Så firar vi fastan 2013
Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition att fasta och göra bot som
förberedelse för Påskhögtiden. Jesus fastade själv 40 dagar i öknen och vi ska
förena oss med honom. Fastan hjälper oss att inse att det materiella inte får
göra oss till sina slavar. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen.
Numera är det endast askonsdag och långfredag som är faste- och abstinensdagar för alla. Då äter vi högst ett mål mat och avstår helt frånkött. Detta gäller
inte sjuka, personer som har tungt arbete och barn under uppväxtåren. Den som
påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta.
Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från
sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför
mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande.
Varje fredag kan bli till åminnelse av Herrens lidande och död.
På fredagarna ska alla som fyllt 14 år fullgöra den botgöring som kyrkan föreskriver. Detta kan ske genom att till exempel:




Avstå från kött, eller någonting annat som tillhör matbordet
Avstå från alkohol, rökning eller någon annan njutning
Begränsa måltiderna, äta mindre.

Men den av kyrkan föreskrivna botgöringen fullgörs också genom att det religiösa livet intensifieras, till exempel genom att man

Ägnar särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma böneliv

Delta i den heliga mässa, sakraments tillbedjan eller korsvägsandakten

Visar sjuka, fattiga, gamla, ensamma särskild värme och kärlek.
Låt oss därför göra något det är bättre än ingenting!

Fasteinsamlingen år 2013
På Palmsöndagen den 24 mars upptas fastekollekten. Många i Syrien är
utsatta för inbördeskrigets fasor. En miljon människor är på flykt i sitt
eget land och många har flytt till andra länder. Förnödenheter och annat
behövs för att hjälpa dem som är på flykt. Årets fasteinsamling anslås
till att hjälpa det nödlidande i Syrien.
Stöd stiftets fasteinsamling!
Bg 5810-1312 eller Pg 31 71 76-6
Bön.
Du högste, allsmäktige gode Herre,
ditt är lovet och priset, din är äran och välsignelsen.
Dig allena, du den högste,
tillkommer allt detta och ingen människan
är värdigt att nämna dig vid namn.
Lovad vare du, min Herre, med hela din skapelse.
Lovad vare du, min Herre för dem som förlåter av kärlek till dig
och tåligt bär sjukdom och andra vedermödor.
Saliga de som håller ut i frid, ty du,
den allra högste, skall ge dem livets krona.
Lova och välsigna min Herre
och tack honom och tjäna honom i stor ödmjukhet.
Bikten –
försoningens sakrament
Biskop Anders Arborelius skriver inför fastetiden också detta år,att gå till
bikt är en stor nåd.
Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskbikt och
kommunion utsträckt till 14 veckor, från och med den första söndagen i
fastan 17 februari till och med den 26 maj 2013.

Ta vara på denna möjlighet!!!

PÅSKEN 2013 I S:T ESKILS FÖRSAMLING
PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN
Söndagen den 24 mars 2013.
Kl. 11.00 Mässa med välsignelse av palmkvistar, procession.
Obs! egna kvistar medtas!
Fasteoffret upptas.
SKÄRTORSDAGEN den 28 mars 2013.
Kl.19.00 Mässa till minnet av Eukaristin och
Prästämbetets instiftande, fottvagning, och
sakramental tillbedjan.
LÅNGFREDAGEN den 30 mars 2013
HERRENS LIDANDE OCH DÖD
Kl.10.00 Barnens korsvägsandakt. Tillfälle för bikt.
Kl. 15.00 Långfredagsliturgin:
Gudstjänst till minnet av Herrens lidande och död.
Korsets liturgi.
PÅSKNATTENS MÄSSA den 31 mars 2013
Kl. 22.30 Påsknattens vigilia med eldens och påskljusets välsignelse. Mässa, förnyelse av doplöften.
KRISTI UPPSTÅNDELSE
Påskdagen söndagen den 1 april 2013.
Mässa kl. 11.00
Sannerligen är Kristus uppstånden!
ANNANDAG PÅSK måndagen den 2 april 2013.
Högmässa kl. 11.00
Mässa på polska kl. 13.30

Tider för mässans firande

Söndagar kl. 11.00
Måndagar – onsdagar kl. 18.30. Fredagar kl. 12.00
Vesper: Onsdagar kl. 18.00
Rosenkransbön: Tisdagar kl. 18.00
Korsvägsandakt: Onsdagar kl. 17.45 (under fastetiden)
Mässa på andra språk
Mässa på polska kl. 13.00 första söndagen i månaden
Mässa på kroatiska kl. 13.00 andra söndagen i månaden.
Mässa på ukrainska kl. 13.00 tredje söndagen i månaden
Mässa på slovenska: udda månader, fjärde söndagen.
Mässa på kaldeiska: kungöres på söndagar
Mässa övriga orter
Mässa i Laxå tredje söndagen i månaden kl. 15.30
Lokal: Ramundeboda församlingshem
Tips:
tider för mässans firande meddelas alltid via församlingens telefonsvarare – ring 019 – 611 13 60.

Kallelse församlingsmöte
Härmed kallas till församlingsmöte i S:t Eskils Katolska
församling söndagen den 28 april 2013 - efter högmässan – kallelsen sker enligt § 7.1 i församlingsordningen för Stockholms Katolska
Stift.
Förslag till dagordning
1. Församlingsmötet öppnas.
2. Församlingsmötet finner om den varit stadgeenligt utlyst.
3. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare.
4. Förra årsmötets protokoll genomgås.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Pastoralrådets verksamhetsberättelse föredrages.
7. Ekonomirådets verksamhetsberättelse och bokslut.
8. Revisionsberättelsen.
9. Förtroende revisorns berättelse.
10. beslut om ansvarsfrihet.
11. Val av förtroende revisor.
12. Aktuella ärenden från medlemmar.
13. Information och samtal om församlingens verksamhet.
14. Övriga ärenden.
15. Datum för nästa församlingsmöte 2014
16. Församlingsmötet avslutas.
Ärenden som önskas bli behandlade vid årsmötet, enl. punkt
12 på dagordningen, måste enligt församlingsordning § 8.3
vara inlämnad senast 1 vecka före utsatt möte till kyrkoherden eller till ekonomi- respektive pastoralrådets vice ordföranden. Ärenden som behandlas kan, om församlingsmötet
så beslutar, leda till formulerande av en rekommendation
som sedan åligger församlings– respektive kyrkorådet att ta
ställning till enl. § 8.4
Örebro den 11 mars 2013.
Kurt Fors, kyrkoherde.

Barnens korsvägsandakt
Långfredagen den 29 mars kl. 10.00
Barn och unga och föräldrar inbjuds att medverka vid barnens korsvägsandakt
i S:t Eskils Katolska kyrka. På så sätt uttrycker vi vår tacksamhet och är med
Jesus då han för vår skull vandrar på sitt lidandets väg som går till korset, som
är tecknet på att Gud har segrat över ondskan och döden.
Tillfälle till bikt efter andakten.
Mässa på teckenspråk
Onsdagen den 3 april kl.18.30.
Onsdagen den 1 maj kl. 18.30
Onsdagen den 22 maj kl.18.30
Kyrkoherde Gene Dyer
Församlingsbladet
och övrig information om församlingen
och om katolska kyrkan i Sverige finns
på församlingens hemsida:
www.sankteskil.com

En välsignad fastetid och Glad Påsk önskas Er alla!
Kurt Fors, kyrkoherde

S:t Eskils Katolska Församling
Box 276, 701 45 Örebro
Tel. exp. 019 – 611 13 60
E-post: orebro@katolskakyrkan.se
Expeditions och telefontid :
Mån. – Tis. kl. 10.00 – 12.00
Fre. 10.00 – 12.00

