S:t Eskils Katolska församling
ÖREBRO

Aktuell information
Veckobladet
Information om
valet till ekonomirådet och
pastoral rådet.

Trons År
2012—2013
Kyrkan firar Trons År som den Helige Fadern påven Benedikt
XVI har utlyst med anledning av att det i år är femtio år sedan
Andra Vatikan konciliet högtidligt öppnades av den dåvarande
Påven Johannes XXIII.
Under Trons År kallas vi till sann omvändelse och förnyelse
genom att:
Värna om tron
Bekänna tron
Vittna om Tron
MÅ TRON SPRIDA SITT LJUS
ALLTID OCH ÖVERALLT
……………………………………………………………
Val
Ekonomirådet och Pastoralrådet.
Söndagen den 17 mars 2013.
Församlingen söker kandidater till ekonomiråd och pastoralråd.
Alla katoliker har ansvar för kyrkan och församlingens verksamhet!!
Valnämnden tar emot förslag på lämpliga kandidater.
Valnämnden består av Ladislaw Krakowsky, Berry Keller, och
Kyrkoherde Kurt Fors.
Ekonområdet ansvarar för församlingens ekonomi och egendom.
Ekonomirådet ska visa omsorg om församlingslivet och för dess
utveckling.
Pastoralrådet ska främja och utveckla församlingslivet bl.a. genom trosundervisningen och integration av alla katoliker.
Ställ upp som kandidat till valet!!!!!!

Den Heliga Mässan
Måndagen den 21 januari, mässa kl.18.30
Tisdagen den 22 januari, mässa kl.18.30
Onsdagen den 23 januari, mässa kl. 18.30
Fredagen den 25 januari, mässa kl.12.00
Söndagen den 27 januari
Mässa kl.11.00.
Mässa på slovenska kl.14.00

Rosenkransbön
Tisdagen den 22 januari kl.18.00
Vesper
Onsdagen den 23 januari kl.18.00
Ekonomirådet
Sammanträder tisdagen den 22 januari kl.19.00

Näst efter den heliga mässan är tidegärden, kyrkans bön, vilken vesper är en del av, en oumbärlig del i kyrkans liv. Genom att be kyrkans böner sträcks eukaristins lovprisning och
förbön till dygnets alla timmar. Alla kristna är kallade till att
göra, tidegärden, kyrkans bön till sin egen bön.

Trosundervisning
Vi söker fler barn och ungdomar som vill delta i undervisningen.
Nästa gång lördagen den 9 februari 2013
Tid: kl. 10.00 –13.00.
Följande undervisningsgrupper finns:
Första kommunionsgrupp barn från 7 års ålder.
Mellangrupp för barn 10—13 års ålder.
Konfirmandgrupp från 13—15 års ålder.
Föräldragrupp
samlas i samband med undervisningen.
Den heliga Mässan firas alltid i samband med undervisningen.
……………….

Vuxenkatekes
Denna grupp för vuxna är öppen för alla som vill fördjupa sin
kristna tro och lära sig mer om kyrkans tro och lära.
Detta är speciellt viktigt under Trons År då kyrkan kallar oss till
omvändelse och förnyelse.
Måndagen 21 januari kl. 16.30
Vi blir aldrig fullärda.
Vi behöver lära oss mera.

S:t Eskils Katolska Församling
Tel. exp. 019 – 611 13 60.
E-post: orebro@katolskakyrkan.se
Hemsida: www.sankteskil com
Kyrkoherde Kurt Fors tel. 019 – 10 12 56 (bostad)
Expeditionstid och telefontid:

måndagar –tisdagar – fredagar kl. 10 –12.

