
Bön till Jesusbarnet 
Den Helige Alfons Maria de Liguori (1696-1787, 1 aug.). 

 Bön den 30 dec. 
 

Gudomliga och tillbedjansvärda barn, jag skulle inte våga komma 
inför Dig om jag inte visste att Du själv inbjuder mig att komma 
till Dig. Det är ju för mina synders skull som Du fick gråta så 
många tårar i Betlehems stall, men eftersom Du kom till jorden för 
att förlåta syndare som ångrar sig, vågar jag be om förlåtelse. Jag 
ångrar mig helhjärtat eftersom jag har förolämpat Dig, min Herre 
och min Gud. Du som är så god och som har älskat mig så mycket. 
Jag ber om nåden att i all framtid få älska Dig av hela mitt hjärta. 
Upptänd min själ helt med Din heliga kärlek. Jag älskar Dig, min 
Gud, Du, som blev ett barn för mig. Tillåt aldrig att jag upphör att 
älska Dig.  
Maria min Moder, du förmår allt med din bön. Jag ber dig att 
komma ihåg mig inför Jesus. 
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Jul i Coronakris 
 

Kära församling, 
Vi lever i en värld som har låtit sätta sig i panik av ett virus. 
Hela samhällslivet har reducerats avsevärd. Vi ska hålla avstånd 
till varandra och helst stanna hemma och inte träffa någon. 
Dessa radikala åtgärder har nu även drabbat vårt gudstjänstliv: 
när man hittills åtminstone fick vara 50 personer i kyrkan har 
detta nu reducerats till löjliga 8 personer. Våra kyrkdörrar blev i 
princip stängda av myndigheterna. 
Vad kan vi då göra? Jag tänker då på det som den tyske diktaren 
Angelus Silesius en gång skrev: ”och skulle Jesus ha födds tusen 
gånger i Betlehem men inte inom Dig, då skulle Du ändå gå 
förlorad!” Alltså: Vår Herre Jesus Kristus står vid Din dörr och 
bultar! Öppna Honom! Låt Hans födelse ske i Ditt hjärta! Ingen 
myndighet kan stänga Ditt hjärta, det är Du, en fri människa 
skapad av Gud, som är herre över Ditt hjärta. Öppna Honom 
och låt Julens mysterium ske i Ditt hjärta. 
God och glad Jul trots allt önskar Er alla Er kyrkoherde Fdr. 
Michael och Serafimsystrarna tillsammans med Fdr. Mahir 
Malko och Fdr. Thaddeus Thanh. 
 
Barmhärtighetens Rosenkrans och korspartikel 
välsignelse enligt den helige Maurus är våra vapen mot 
Coronaviruset och all djävulskap i världen. 
Sedan utbrottet av Coronakrisen i våras har vi bestämt oss att ta 
vår tillflykt till Gud, att ställa oss och hela vår församling under 
Hans särskilda beskydd: varje tisdag till fredag kl.15.00 håller vi 
andakt inför vår Eukaristiske Herre i monstransen och med upp 
till himmelen visade armar ber vi den Himmelske Fadern att ta 

emot våra böner på grund av Jesu Kristi smärtorika lidandets 
skull. Vid slutet av den korta andakten välsignas hela 
församlingen av Vår Herre i monstransen. 
    - Och efter varje heliga mässa ger kyrkoherden med den 
Korspartikeln som är församlingens mest värdefulla relik och 
som knyter den på ett hemlighetsfullt sätt till Kristi Kors 
välsignelsen mot pandemier och sjukdomar som går tillbaka till 
den helige Maurus, en lärjunge av den Helige Benedikt på 500 
talet. Också den välsignelsen riktar sig till församlingens alla 
medlemmar och utdelas dagligen. 
Vi vill uttryckligen tacka idag Gud för all den nåd och beskydd 
som Han har utgjutit över vår församling och oss alla genom 
dessa beprövade devotioner. 
Fdr. Michael 
 
Den 8 december kungjorde påve Franciskus att Kyrkan 
kommer att ägna året fram till den 8 december 2021 för att 
ära den helige Josef, jungfru Marias brudgum. Det sker med 
anledning av att det är hundrafemtio år sedan den helige Josef 
utnämndes till hela Kyrkans skyddspatron. 
Det var den 8 december för hundrafemtio år sedan Salige 
påven Pius IX  i dekretet Quemadmodum Deus upphöjde 
helige Josef till hela Katolska Kyrkans skyddspatron. Det 
nya året framställs som en möjlighet för troende att följa 
helige Josefs exempel och under vissa omständigheter även 
kunna få avlat. 
Vi har i vår församling en tradition av devotion till den Helige 
Josef och ber efter varje mässa en bön framför Josefsstatyn 
i vår kyrka. 
 

 
 



UR VÅRA KYRKOBÖCKER 
2020-04 

Guds barn genom dopets sakrament 
 

KIDANE, Nikedimos Abraham 
JOZIC, Nikola Ilija 

SHAMOUN, Cherbel Mateo 
PATROUS, Charbel 

GEORGE BAM, Cynthia Amelia 
ILIA, Benjamin Ghanem 

MAJID, Nathalie <Maria> 
AWRAHA, Charbel 

NABIL HANNA, Rabin 
ALTON SHAMON, Bella 

ISHO, Kylie Isho Loka 
KOTLINSKI, Max 

TOMA, Alex Joseph 
KAMEL, Elisia 

ABDALLA, Sima 
TEWELDE, Rafael 

PATROUS, Noelle <Theodora> 
DNKHA, Gabriel 

PETROS, David Tesfagergish 
TRAN, Jenny <Maria> 

VU, Charlie 
ELIAS, Lorenz <Ishak> 
SAMIR POLES, Angela 
NAMO, Flora Mariam 

ESHO, Lias 
AL-EAKODAH, Kristabella 

SHABO, Eliana 
BRESZKA, Evelin Teresa 

TANG, Huong Thien 
KHUDHUR, Eliana Bella Patricia 

KIFILIZGI, Hani <Marie> 
AL-KRANA, Paulos 

MAJID, Emanuel Dara 
AL-KHUDUR, Louizita 

TALAJIC, Miléa Suzanne 

IVAN ELYA, Isabelle <Maria> 
KHALID, Giovanni 

ORAHA, Elicia Maria 
TOMA, Seline 

KHUONG, Levin 
Herre, gör dem genom dopet till Dina trogna lärjungar! 

 

Genom äktenskapets sakrament har förenats 
 

YOUSEF, Jivara Pola och LIWIZ YOCOUB Liza  
FADHIL NORI, Fade och FARIS ELIAS, Ansam 
SALEH, Peyrau Hamad och SABRI JIRJIS, Nour 

LARSSON ROOS, Robert Karl Edde och SHABA Nour Deya 
HALLAK, Pierre och KANJ, Judy 

SHAHIN, Aboud och KASPO Zohour 

Må de återspegla Guds kärlek till folket! 
 

Gud har kallat från jordelivet 
 

           PRESKAR, Branko                               f. 1931   d. 2020-04-02 
           OLSSON, Edelgard                               f. 1931   d. 2020-04-11  
           MATI MARKOS, Barbara                    f. 1938   d. 2020-04-11  
           JURESIC, Srdjan                                   f. 1986   d. 2020-04-20 
           KARIM YOUSEF, Hanni                      f. 1934   d. 2020-05-11 
           JABO, Thair                                           f. 1959   d. 2020-05-25 
           FREDRIKSSON, Danuta Daniela          f.1927   d. 2020-08-04 
           ELIA, Kali Matti                                    f.1927   d. 2020-08-21 
           LOBENDAHL, Anette                           f. 1945   d.2020-09-02 
           KUSMA, Marianne                                 f.1939   d. 2020-10-02    
           NARECKI, Krzysztof                             f. 1950  d. 2020-12-05                                  

Herre, låt det eviga ljuset lysa för dem! 
 

 



GUDSTJÄNSTORDNING 
FÖR JULTIDEN 2020-2021 

(max. antalet 8 besökare, inte offentliga sammankomster) 
 

4:e SÖNDAGEN I ADVENT 20 DECEMBER 
09.00   Hl. Mässa  
11.00   Högmässa Sänds live på Facebook 
15:30   Hl. Mässa i Katrineholm Vår Fru av Lourdes Kapell 
 
JULAFTON 24 DECEMBER 
14:00-17:00 Julbikt, möjlighet till helig kommunion 
22.00  JULNATTENS MÄSSA (OBS! NY TID) Sänds live på Facebook 
  
JULDAGEN 25 DECEMBER 
09.00   Hl. Mässa 
11.00   Högmässa Sänds live på Facebook 
15:30   Hl. Mässa i Katrineholm Vår Fru av Lourdes 
17:00   Hl. Mässa på kroatiska 
 
ANNANDAG JUL 26 DECEMBER S:t Stefanos, 
 den förste martyren 
09.00   Hl. Mässa 
11.00   Högmässa 
16.00   Hl. Mässa i Strängnäs-Domkyrkan (OBS! TID) (MAX.8 pers.) 
 
DEN HELIGA FAMILJENS FEST DEN 27 DECEMBER 
09.00   Hl. Mässa 
11.00   Högmässa Sänds live på Facebook 
17:00   Hl. Mässa på polska 
 
NYÅRSAFTON 31 DECEMBER 
18.00   Högtidlig avslutning av det gångna året: Hl. Mässa 
            med sakramental tillbedjan och välsignelse TE DEUM. Sänds live på 
            Facebook 
 
NYÅRSDAGEN GUDS MODER MARIAS HÖGTIDSDAG  
1 JANUARI 
11.00   Högmässa Sänds live på Facebook 
19:00   Hl. Mässa 
 

 
6 JANUARI TRETTONDEDAG JUL,  
   HERRENS UPPENBARELSE- EPIFANIA 
09.00   Hl. Mässa 
11.00   Högmässa 
Julbikt, möjlighet till helig kommunion kl.17.00-19:00:  
21/12, 22/12, 23/12 och efter Barmhärtighetens Rosenkrans 
kl.15 på tisdag och onsdag 22/12, 23/12 
 

KOM IHÅG DITT JULOFFER VID KRUBBAN!!! 
 

NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA 
Spanska      2:a lörd i mån. kl.16: v.g. ring Padre Benjamin Tel. 073-979 69 88 
Kroatiska    2:a sönd. i mån. kl.17: 10/1, 14/2, 14/3 
Polska         4:e sönd. i mån. kl.17: 24/1, 28/2, 28/3 
Slovenska   4:e sönd. i mån. kl.10: v.g. ring Fdr.Zvone 070-827 87 57 
Kaldeisk rit: heliga mässor i Mar Aprem (v.g. ring Fdr.Mahir Malko  
                     Tel. 070-415 89 06) 
Syrisk rit i S:t Pauli kyrka (v.g. ring Fdr. Amar B. Antanus Tel.073-704 27 39) 
Syrisk rit i S:t Ansgars kyrka (v.g. ring Fdr. Paul Kass Daoud 079-016 10 16) 

 

GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM VÅR FRU AV LOURDES 
Kroatiska          v.g. ring Msgr. Biletic (Tel: 070-781 56 53)) 
Svenska           1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30: 3/1, 17/1, 31/1 
                          7/2, 21/2, 7/3, 21/3  
                          tisdagar, onsdagar, fredagar kl.18.00 
Vietnamesiska  2:a sönd. i mån. kl.16: 10/1, 14/2, 14/3   
Polska och svenska   4:e sönd. i mån. kl.16: 24/1, 28/2            
 

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS-DOMKYRKAN 
Svenska 2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16: 10/1, 24/1, 14/2, 28/2 (OBS! I HÄRAD 
kyrka), 14/3, 28/3 (OBS! I HÄRAD kyrka) 
                           

VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA: 
 

Vi firar vanligtvis kvällsmässa kl. 19 på måndag, onsdag och 
fredag.Vi firar vanligtvis morgonmässa kl. 07.30 på tisdag, 
torsdag och lördag. På söndag och helgdagar firas helig mässa 
kl.9.00 och högmässa kl.11. 
Aktuella gudstjänsttider finns alltid på vår hemsida på 
www.kyrktorget.se, skriv katolska Eskilstuna i sökrutan och 
klicka sen på ”Kalender”. Kalendern uppdateras varje måndag! 



Edelweiss 

 
 

Edelweiss är för de flesta bara känd som titel av en populär sång 
ur musikalen Sound of Music. Edelweiss är så länge jag kan 
tänka min absoluta favoritblomma. Den växer högt upp i mina 
älskade Alper vid mycket svårt tillgängliga ställen och mången 
ung kille har förlorat sitt liv när han ville plocka blomman för 
sin käraste. Edelweissblomman är på något sätt en symbol för 
korsvägen som leder till härligheten, en besvärlig kärleksstig som 
bara den orkar gå som älskar. Edelweissblomman är även en 
symbol för Gudsmoder Maria som vill leda oss till sin Sons 
härlighet. När jag 2016 för första gången ville utmärka en av 
våra trogna medarbetare så kom jag på tanken att instifta 
Edelweissmärket: det är handsnidad av en duktig träsnidare i 
min hemby Hindelang. Hittills hade vi 12 pristagare: Roselin 
Princis, Ulla Weman Pertoft, Kerstin Byström, Ann-Marie 
Breineder, Rozalia Rotaru, René Zegarra Echalar, Raymond 
Halabi, Andreas Kilström, Ann-Christin Kilström, Alvaro 
Romero Viera, Irene Horanyi, Karoly Horanyi.  Den senaste 
pristagaren är också samtidigt den yngste: vår ministrantledare 
Marco Mansour som tillsammans med sin yngre bror Kristoffer 
har initierat våra Facebooksändningar och på många andra sätt 
har stött mig, systrarna och hela församlingen med frivilliga 
insatser. Trots sin unga ålder är han en duktig och kompetent 

rådgivare till kyrkoherden. Jag tackar hjärtligen alla våra 
medarbetare som tillsammans med systrarna och mig vill verka 
till Guds större ära. 
 

Gudstjänster live på Facebook 

 

Som de flesta av er redan vet sänder vi sedan Stilla veckan 2020 
när Coronakrisen började våra högmässor på söndagar och 
högtidsdagar kl.11 Live på Facebook Man skriver i sökrutan 
”Heliga Korsets katolska Kyrka Eskilstuna” och klickar på 
inlägg eller videoklipps. Sedan ett tag sänder vi även våra 
rosenkransandakter på lördagar kl.18 live på Facebook. För alla 
de som har svårt att be rosenkransen ensam är detta ett utmärkt 
tillfälle att känna tillhörighet och gemenskap och samtidigt 
uppfylla Gudsmoder Marias förmaningar att be mera 
rosenkransen. Även våra tridentinska mässor en gång i månaden 
på fredagar kl.19 sänds live på Facebook. För datum se nedan: 
 

Heliga mässor i den tridentinska riten på latin 
 

 
 

Den tridentinska mässan på latin firas vid särskilda helgondagar 
under våren 2021 kl.19.00: 22/1, 26/2, 19/3, 23/4, 21/5 och 
11/6. 
 



TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR 
 

Kyrkan vill hjälpa er att låta barnen få kunskap om och växa till i 
kyrkans tro. Vi hoppas att detta ska bli värdefullt inför deras 
framtid hur den än gestaltar sig. Vi ber att ni anmäler de barn som 
inte tidigare fått undervisning till kyrkoherden. Söndagens mässa 
är en viktig del av undervisningen. Vi ber alla barn och deras 
föräldrar så vitt möjligt att komma till mässan eller under 
Coronatiden vara med under livesändningen på Facebook. 
 

Ett sakrament för de sjuka 
 

Vår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de 
viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår 
sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas 
smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan 
läsa i Världskatekesen: ”Den främsta nådegåva som förmedlas av 
detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att 
övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt 
sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den 
helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger 
styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och 
dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans 
Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, 
om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse 
(Jak 5:15). 
Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller 
psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! 
Prästen kommer gärna på besök.  
Ring på tel: 016-14 16 66. Eller ha en liten lapp i plånboken med 
anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid 
sjukdom eller olycksfall.  
 
 
 

 

Den katolska tron segrar över Corona 

För en bedjande och troende katolik som ger sig själv till 
Gud genom Maria, vår goda mor, bör det inte finnas 
någon dysterhet och rädsla för Corona som nu dominerar 
världen. Låt oss glädjas i Herren och vara där för våra 
fattiga bröder och systrar som nu är sjuka och hjälplösa. 
Ja, vi bör vara en tröst för alla som drabbas av lidande 
med våra goda ord och gärningar. Ja, det osjälviska offret 
erbjuder oss möjligheten att samla skatter som inte ruttnar 
och förstörs. Låt oss inte vara rädda för den hopplöshet, 
som världens gudlösa system genom politiker och 
massmedia ständigt vill lura oss att tro på. Detta är inte 
katolskt. Låt oss ta den heliga rosenkransen i handen och 
tänka på de underbara löftena från Fatima och Lourdes. 
Vår heliga moder Maria älskar oss och visar vägen till 
himlen på kortast möjliga sätt om vi gör Guds vilja i 
fullständig hängivenhet. Att leva katolskt betyder att gå på 
glädjens väg genom att övervinna mitt lilla jag genom den 
Helige Ande. Detta är vägen för verklig mystik och så vi 
kan förstå Herrens allraheligaste kors. Måtte Guds nåd 
vara med er alla nu i denna tid. 

 

 

 


