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Kära kristna, 

kanske har även ni någon gång kommit i följande situation: en oss 

närstående människa, som egentligen har varit frisk och full av livsglädje 

blev plötsligen svårt sjuk, kanske dödssjuk eller drabbad av ett stort lidande. 

Om vi verkligen älskar denna människa utav ett ärligt hjärta då vill vi 

naturligtvis inte lämna henne ensam i sitt lidande. Att bara trösta, att bara 

fatta vår kärlek till henne i ord, känns då otillräckligt. Vi är beredda att bära 

med den älskade hans smärtor inte endast känna medlidande. Om vi 

verkligen ÄLSKAR denna människa, då önskar man sig att själv ta på sig den 

älskades sjukdom och lidande, att bära det istället för henne, eller 

åtminstone tillsammans med henne. Kanske tycker somliga av er nu att jag 

överdriver, men om man verkligen älskar och har hamnat i ett sådant läge 

då förstår man vad jag vill säga nu. 

Men vi står vanmäktiga bredvid lidandet som har drabbat den vi älskar. Vi 

kan inte förlossa henne från hennes lidande i verklighet och vi frågar oss då 

kanske: Men varför tänker inte Gud likadant som jag? Varför tar Han inte på 

sig detta? Han kan ju det, Han är ju Gud, var är Han nu? 

Kära kristna! 

Gud har kommit! Han har precis gjort detta som vi inte kan! För att Han 

älskar oss verkligen gränslöst och för att Han vill bära med oss våra lidanden 

har Han blivit människa! Detta är jul som vi firar idag. Gud har inte blivit 

människa i en vacker, romantisk och välmående atmosfär (så som vi brukar 

fira Hans födelses fest), utan Han kom till oss på samma sätt som Han dog: i 

stor fattigdom och lidande och köld. Redan vid Hans födelse blir tydlig för 

oss varför Han har kommit: inte för att bara bli lycklig tillsammans med oss, 

utan för att Han älskar oss och ville förlossa oss, befria oss. 

Den första julnatten i Betlehem hade en hård och ogästvänlig karaktär: 

kanske har de äldre bland oss ännu upplevt hur man tidigare gick till fots till 

midnattsmässan, ibland flera kilometer i den iskalla natten. Eller de av oss 

som upplevde jul under ett rasande krig eller på flykten eller i ensamheten i 

ett främmande land.. 

I våra affärer, i våra julpyntade hem, i våra julpsalmer ser julen helt 

annorlunda ut: hemtrevlig, varm och romantisk. Det som vi firar idag är för 

det mesta bara känslor. När denna typiska julkänsla inställer sig hos oss (och 

vi drar verkligen i alla register så att den kommer), då säger vi: det var en bra 

julstämning! 

Vår jul är inte heller mera kärlekens högtid, även om vi försöker fortfarande 

att intala oss detta. Och även om detta står på alla reklambroschyrer av våra 



stora köpcenter så stämmer inte det. Kärlek är nämligen inte känslor, även 

om många tror det, utan kärlek är ett sätt att leva och ytterst beredskapen 

att dö för den man älskar. 

Kanske, kära kristna, håller jag nu på att förstöra er julstämning, men kanske 

kan vi därmed öppna oss för det som egentligen är julens innehåll och 

betydelse. 

Vi firar nämligen ett under som är större än alla julklappar: Gud älskar oss! 

Han vill inte överlåta alla våra lidanden ensam till oss: Han kommer till oss. 

Ofattbart! Så som vi- om överhuvudtaget- älskar mycket få människor, 

nämligen inklusive vår beredskap att lida tillsammans med dem, så älskar 

Han var och en av oss. 

Om julen är kärlekens högtid, då är det först och främst Guds kärlek till oss. 

Och Hans kärlek är inte realitetsfrämmande kärlek som nöjer sig med ord 

och känslor: Gud flyr inte kölden som utbreder sig mer och mer i våra 

hjärtan: Han fryser i sin krubba – tillsammans med oss. 

Han undviker inte det armod och den fattigdom som uppenbarar sig i våra 

påvra handlingar och gärningar: han lider under Hans föräldrars materiella 

fattigdom och under hans första vänners, herdarnas. Han lider för oss, som 

är så fattiga i våra hjärtan och själar. 

Han förbigår inte heller de människors lott som befinner sig vid samhällets 

utkanter, som ingen vill ha att göra med: Han hittar ingen plats i stadens 

härbärgen och hus: Han kastas ut –av oss! 

Gud har inte blivit människa för att göra oss ”lyckliga”, i alla fall inte med det 

som vi förknippar vanligtvis med ordet ”lycka”. Gud är faktiskt inte så mycket 

intresserad i om vi känner oss ”lyckliga” eller inte. Gud blir människa för att 

älska oss för att göra oss kapabla att älska själva. 

Med detta börjar han i Betlehem. All Hans längtan, Hans handlande, Hans 

tankar och Hans känslor är koncentrerade på denna Hans enda budskap till 

oss: Låt mig älska er, av hela mitt hjärta! Och: älska varandra! Inte med 

känslor och ord, utan av hela ert hjärta, med ert liv! 

Kära kristna! 

En julens människa firar jul inte bara en gång om året. En julens människa är 

en människa som under hela sitt liv strävar efter Guds kärlek, låter sig leda 

av den, ger den till andra och gör så allvar med kärleken, även i lidandet. 

Och finner i allt detta sin glädje i Gud. 

Därför säger man: Merry Christmas, Joyeux  Noël, Frohe 

Weihnachten,………. 

Och därför önskar jag er alla nu tillsammans med korbiskop Mahir 

Malko, Fdr. Thanh Tran och Serafimsystrarna en GLAD JUL! Inte bara 

för några dagar, utan en glad jul under hela ert liv! Amen! 
 

 
Bön till den Helige Josef 

 

Till Dig helige Josef har vi tagit tillflykt i våra lidanden och bekymmer. 
Efter att ha åkallat Din allraheligaste makas hjälp ber vi nu, med hjärtan 
fyllda av förtröstan, Dig innerligt att också ställa oss under Ditt beskydd. 
Med den kärlek som förenade Dig med den Obefläckade Gudsmodern 
och med den faderskärlek som Du tog hand om Jesusbarnet ber vi Dig 
ödmjukt att Du nådefullt må se ner på det arv som Vår Herre Jesus 
Kristus friköpte med sitt blod och hjälpa oss kraftfullt i vår nöd. 
Försvara, Du mest vaksamma beskyddare av den Heliga Familjen, Jesu 
Kristi utvalda avkomma. Håll långt ifrån oss, älskade Fader, alla fel och 
allt fördärv. Hjälp oss ovanifrån, Du sanningens försvarare, i detta krig 
mot mörkrets makter. 
Och precis så som Du förr i tiden räddade Jesusbarnet från faran för 
Hans liv, så försvara nu Guds Heliga Kyrka från fiendens snaror och från 
all motgång. 
Beskydda oss alltid genom Ditt patronat, så att vi efter Din förebild och 
styrkta av Din hjälp kan leva ett heligt liv, dö en god död och uppnå evig 
lycksalighet i himmelen. Amen! 



VI INBJUDER ALLA PENSIONÄRER OCH DAGLEDIGA 

TILL PENSIONÄRSMÄSSA MED EFTERFÖLJANDE 

SAMKVÄM   

MED SALLAD OCH TÅRTA OCH UNDERHÅLLNING PÅ 

ALLA HJÄRTANSDAG

14 FEBRUARI KL.14:00 

 
 

 
ALLA ÄR VÄLKOMNA 

 

GUDSTJÄNSTORDNING 
FÖR JULTIDEN 2022-2023 

 

4:e SÖNDAGEN I ADVENT 18 DECEMBER 
09.00   Hl. Mässa  

11.00   Högmässa  

15:30   Hl. Mässa i Katrineholm Vår Fru av Lourdes  
 

JULAFTON 24 DECEMBER 
10:00-12:00  Eritreansk mässa 

18:00   Mässa syrisk rit (OBS! S:t Pauli kyrka!) 

19:00   Julnattens mässa kaldeisk rit (OBS! Kloster kyrka!) 

21:00  (OBS! Tid!) JULNATTENS MÄSSA   
  

JULDAGEN 25 DECEMBER 
09:00   Hl. Mässa 

10:00   Hl. Mässa på slovenska och kroatiska 

11:00   Högmässa 

11:00   Hl. Mässa kaldeisk rit (Mar Aprem)  

15:30   Hl. Mässa i Katrineholm Vår Fru av Lourdes 

17:00   Hl. Mässa på polska 
 

ANNANDAG JUL 26 DECEMBER S:T STEFANOS 
09:00   Hl. Mässa 

11:00   Högmässa  

18:00   Hl. Mässa i Strängnäs-Domkyrkan (OBS! Tid!)   
 

27 DECEMBER S:T JOHANNES, APOSTEL OCH EVANGELIST 
17:00   Hl. Mässa på kroatiska i Katrineholm Vår Fru av Lourdes 

19:00   Hl. Mässa med vigning av Johannesvinet 
 

NYÅRSAFTON 31 DECEMBER 
18:00   Högtidlig avslutning av det gångna året:  

            Andakt med sakramental tillbedjan och välsignelse TE DEUM.  

            Sänds   live på Facebook. 
             

SÖNDAGEN - NYÅRSDAGEN GUDS MODER MARIAS 
HÖGTIDSDAG 1 JANUARI 
09:00   Hl. Mässa 

11:00   Högmässa  

15:30   Helig Mässa i Katrineholm Vår Fru av Lourdes 
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6 JANUARI TRETTONDEDAG JUL,  
   HERRENS UPPENBARELSE- EPIFANIA 
09.00   Hl. Mässa 

11:00   Högmässa 

15:30   Helig Mässa i Katrineholm Vår Fru av Lourdes 

 

Julbikt möjlighet kl.18.00-19:00:  

19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12 och efter Barmhärtighetens 

Rosenkrans kl.15 på tisdag och onsdag 20/12, 21/12 
 

KOM IHÅG DITT JULOFFER VID KRUBBAN!!! 
 

NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA 
Spanska      1:a lörd i mån. kl.16: v.g. ring Padre Benjamin Tel. 073-979 69 88 
Kroatiska    2:a sönd. i mån. kl.17: 8/1, 12/2, 12/3 
Polska         4:e sönd. i mån. kl.17: 22/1, 26/2, 26/3 
Slovenska   4:e sönd. i mån. kl.10: 22/1, 26/2, 26/3  
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: 1/1, 15/1, 29/1 
                          5/2, 19/2, 5/3, 19/3  
                          tisdagar, onsdagar, fredagar kl.18.00 
Vietnamesiska  2:a sönd. i mån. kl.16: 8/1, 12/2, 12/3   
Polska och svenska   4:e sönd. i mån. kl.16: 22/1, 26/3          
 

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS-DOMKYRKAN 
Latin eller Svenska 2:a och 4:e sönd. i mån. kl.16: 8/1, 22/1, 12/2 (OBS 
HÄRAD), 
                                 26/2, 12/3, 26/3  
                           

VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA: 

För att avlasta söndagsmässorna firar vi ofta kvällsmässa kl.19 

och mässa kl.12 eller 12:15 på lördagar. 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! 

Birgittinoblater 

Medlem kan den bli som känner sig manad till ett mer engagerat kristet liv 

och som av vördnad för den heliga Birgitta viger sig till Gud, till Vår 

Allraheligaste Frälsare, till den Saliga Jungfrun Maria och andligen förenar 

sig med denna ordensfamilj.  

Våra träffar under våren på lördagar kl.16-19: 28/1, 25/2,25/3, 22/4, 20/5. 

S:t Tarcisius korgossegille, vår ministrantförening  

Jag vill härmed uttryckligen tacka våra fina korgossar för deras trogna 

tjänster. Ett särskilt tack går till ministrantledare Marco Mansour. 

Pojkar som gärna vill tjänstgöra ombedes att kontakta 

ministrantledaren eller kyrkoherden efter mässorna. 

Eskilstunas Unga Katoliker EUK 

 

Vår ungdomsgrupp för äldre ungdomar efter konfirmationen leds av 

Samuela Gjini. För aktiviteter kontakta henne på e-mail 

samuelagjini@gmail.com  

 

Bön för de Arma själarna i skärselden……. 
…….är en viktig uppgift för oss katoliker, som vi borde tänka på varje 

dag. En särskild effektiv bön verkar vara den Heliga Mechthild von 

Hackeborns Fader Vår. Mechthild var en av medeltidens stora mystiker 

som stod i innerlig relation med Jesu Allraheligaste Hjärta. Varje gång 

hon bad sitt Fader Vår för de Arma själarna såg hon inför sitt inre öga 

hur skaror av själar kunde ingå i himmelen. Kanske kan Du be den 

bönen varje dag? De Arma själarna tackar Dig från hjärtat. 
 

 

http://www.kyrktorget.se/
mailto:samuelagjini@gmail.com


 

Den Heliga Mechthilds Fader Vår 

 

Fader vår, som är i himlen: Vi ber Dig ödmjukt, evige, nådige, barmhärtige 

Fader, förlåt de arma själar som Du själv har tagit till Dina barn, att de inte 

har älskat Dig, att de har förskjutit Dig och att de inte har gett Dig den 

vördnad Du förtjänar. Som försoning och gottgörelse erbjuder jag Dig all 

kärlek och godhet från Din mycket älskade Son, vår Herre Jesus Kristus. 

Helgat varde ditt namn: Jag ber Dig ödmjukt, evige, nådige, barmhärtige 

Fader, förlåt de arma själarna att de inte har förhärligat Ditt heliga namn, 

och att de ofta har uttalat det på ett ovärdigt sätt. Som försoning och 

botgöring erbjuder jag Dig alla de predikningar genom vilka Din högst 

älskade Son, Vår Herre Jesus Kristus, har förhärligat Ditt heliga namn på 

jorden. 

Tillkomme Ditt rike: Vi ber Dig ödmjukt, evige, gode, barmhärtige Fader, 

att Du förlåter de arma själar som inte har längtat efter Ditt rike med 

brinnande kärlek, utan ofta har berikat sig med jordiska ting. För att 

gottgöra och sona dessa många synder erbjuder jag Dig den stora åtrå av 

Din så högt älskade Son, Vår Herre Jesus Kristus, genom vilken han längtar 

efter att få ta emot alla i Ditt heliga rike. 

Ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden: Vi ber dig ödmjukt, 

evige, gode, barmhärtige Fader, förlåt de arma själarna att de inte 

underkastat sig Din heliga vilja utan så ofta har handlat enligt sin egen vilja 

och därmed misslyckats med att uppfylla Din heliga vilja. Som gottgörelse 

och botgöring offrar vi Jesu heliga gudomliga Hjärta och Hans stora 

undergivenhet. 

Vårt dagliga bröd giv oss idag: Vi ber dig ödmjukt, evige, gode, 

barmhärtige Fader, förlåt de arma själarna för att de inte har tagit emot ditt 

vördnadsvärda altarsakrament med fullständig hängivenhet och kärlek. För 

alla dessa synder erbjuder jag Dig Din Sons stora helighet och hängivenhet, 

liksom Hans innerliga kärlek och outsägliga längtan, med vilken Han har gett 

oss denna dyrbara skatt. 

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro: 

Vi ber dig ödmjukt, evige, nådige, barmhärtige Fader, förlåt de arma själarna 

deras svåra syndaskuld, att de inte älskade sina fiender och inte ville förlåta. 

För att sona och gottgöra dessa många synder erbjuder vi Dig de heliga ord 

som Din högst älskade Son, Vår Herre Jesus Kristus, talade på korset: "Fader, 

förlåt dem, för de vet inte vad de gör". 

Och inled oss icke i frestelse: Vi ber Dig ödmjukt, evige, nådige, 

barmhärtige Fader, förlåt de arma själarna för att de inte har stått emot de 

stora frestelserna, utan för att de har följt den ondes lockelser och sedan 

kastats in i fördärvet. Som försoning och botgöring offrar vi Din mest 

älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, Hans lydnad, Hans vedermödor och allt 

Hans bittra lidande och död. 

Utan fräls oss ifrån ondo: Vi ber Dig ödmjukt, evige, nådige, barmhärtige 

Fader, att du förlåter de arma själarna och leder dem och våra själar, genom 

Din så oerhört älskade Son, Vår Herre Jesus Kristus, till Din härlighets rike, 

som är Du själv. AMEN. 

 

 

Syster Krystyna R.I.P.! 
 

 
 

I somras avled vår allas älskade Syster Krystyna efter en kortare tids 
sjukdom och lidande, 83 år gammal. Vi saknar Syster Krystyna jätte- 
mycket och ber för hennes själafrid. Må hon vila i frid och må Gud 
gengälda henne rikligen all den kärlek som hon har sått under över 50 års 
tjänstgöring i Eskilstuna! Tusen tack Syster Krystyna, tusen tack! 
 
Samtidigt hälsar vi hjärtligt välkommen Syster Mateusza i vår församling! 
Ad multos annos! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


