JULBREV
S:T JOSEF ARBETARENS KATOLSKA FÖRSAMLING
LJUS
"Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen" (Joh 1:9). Denna bibelvers
kommer vi att få lyssna till i evangelieläsningen på juldagen, 25 december. Ordet "evangelium" betyder
"glädjerikt budskap". Vad är detta glädjefulla ljus? Ett annat sätt att ställa frågan är: Vem är ljuset?
Naturligtvis är det Jesus, vars födelse vi firar under julen, som avses. Jesu födelse på jorden är en
historisk händelse - en plats - en tid. Samtidigt fortsätter Jesu ljus att lysa överallt och alltid. Särskilt
under jultiden inbjuds vi att på nytt upptäcka Jesus och hans ljus. När vi kommer till gudstjänster får vi
möta och ta emot Jesus - det sanna ljuset - och sedan sprida julglädjen till andra och vara ljus för dem.
LJUSGUDSTJÄNST I VINTERMÖRKRET FREDAG 21 DECEMBER
När påven Johannes Paulus II år 1989 besökte Sverige talades det om "utkanten i centrum". Med det
menades att Sverige, ett land långt uppe i norr, genom påvebesöket kom i centrum för den jättelika
världskyrkans intresse. Norrbottens katolska församling, längst norrut i Sverige, kan geografiskt ses som
"utkanten av utkanten". Ändå kommer vi i centrum, särskilt årets kortaste dag. Då firas strax norr om
polcirkeln först en katolsk Mässa och därefter en ekumenisk gudstjänst med temat: "Jesus är världens
ljus". Redan i tidig kristen tid sågs Jesus som det ljus, den sol, som inte kan besegras. Solens återkomst
sågs som ett tecken på att Jesu ljus, Jesu godhet, övervinner allt. Via media kommer gudstjänsten vid
norra polcirkeln att uppmärksammas både inom Sverige och internationellt. Välkommen alltså, till
Jokkmokks gamla kyrka under vintersolståndet fredagen 21 december, till Mässan kl 17.15 och till
gudstjänsten "Jesus är världens ljus" kl 18.30. Om du inte kan komma, stilla dig en stund den kvällen då
det vänder och solen kommer tillbaka, och upptäck: "Jesus är världens ljus"! Han lyser för dig och i dig!
LJUD
Vi får under jultiden erfara ljus i och genom kyrkan. Däremot får vi vänta med att uppleva ljud från den
högklassiga kyrkorgel som flyttats från den nedlagda Björkskatans kyrka i Luleå till katolska kyrkans
läktare. Att sätta samman den avancerade orgeln är tidskrävande. Det är i dagsläget svårt att beräkna
när det går att spela på orgeln. Det kan ta tid att färdigställa en orgel, men orglar kan användas länge.
Det finns i Norrbotten några kyrkor med orglar från 1600-talet! Kom till våra gudstjänster och var med
och sjung så fylls kyrkan av vackert ljud, även om orgeln ännu inte är färdig att spela på!
UNDERVISNING
Undervisning för barn och ungdomar sker i Luleå en gång i månaden. Barn och ungdomar upp till 18 år är
välkomna till undervisningen, men vi brukar också ha en samtalsgrupp för de vuxna. Alla träffas i kyrkan
13.45 för bön och sång, sedan går vi ut i de olika grupperna. Vi fikar och sedan firar vi Mässan 16.00.
Närmaste undervisningsdagar är: 8 dec, 12 jan, 9 febr, 16 mars, 6 april och 11 maj. Det blir en kurs i Luleå
lö 4 maj 2019 för kateketer, dit vi hoppas få med några från andra platser i församlingen.
VALLFÄRD
Det planeras för en gemensam vallfärd till Skellefteå för alla katoliker i de norrländska församlingarna
den 23-25 maj 2019. Notera gärna dessa dagar i kalendern redan nu. Mer information kommer senare.

KALENDER ADVENT TILL EPIFANIA
Mässa i Luleå alla söndagar 11.00
Lördag 8 dec: Luleå 13.45 undervisning, 16.00 Mässa, därefter barnens Luciatåg
Söndag 9 dec: Luleå 11.00 Mässa; Överkalix 15.00 Mässa
Måndag 10 dec: Övertorneå 16.30 Mässa
Söndag 16 dec: Luleå 11.00 Mässa
Fredag 21 dec: Jokkmokks gamla kyrka Mässa 17.15, Ekumenisk gtj 18.30: "Jesus är världens ljus"
Lördag 22 dec: Luleå 11.00 Mässa på engelska
Söndag 23 dec: Luleå 11.00 Mässa
Julafton 24 dec: Luleå 23.00 Mässa; Arvidsjaur 23.00 Mässa
Juldagen 25 dec: Luleå 11.00 Mässa; Boden (kyrkan) 15.00 Mässa; Lannavaara 15.00 Mässa;
Haparanda/Torneå (Torneå ortodoxa kyrka) 17.00 (finsk tid) Mässa
Annandag jul 26 dec: Luleå 11.00 Mässa; Kiruna 10.30 Mässa; Gällivare 15.00 Mässa
Söndag 30 dec: Luleå 11.00 Mässa
Nyårsafton 31 dec: Luleå 18.00 Mässa
Nyårsdagen 1 jan: Luleå 11.00 Mässa, Arvidsjaur 11.00 Mässa
Torsdag 3 jan: Pajala kyrka 18.00 Mässa
Fredag 4 jan: Lannavaara 12.00 Mässa
Lördag 5 jan: Luleå 18.00 Mässa, Boden 18.00 Mässa
Söndag 6 jan: Luleå 11.00 Mässa, Öjebyn 15.00 Mässa
Normalt firas Mässa i Luleå varje söndag 11.00; samt oftast onsdag, fredag och lördag 18.00.
Det förekommer att mässor på vardagar uteblir, v.g. sök information om mässtider på församlingens
hemsida: www.katolskakyrkanlulea.se. Vi kan även nås via e-mail: lulea@katolskakyrkan.se
Församlingens bankgiro är 5022-3395 om du vill ge en julgåva till församlingen.
S:t Josefs kloster, Lannavaara, har bankgiro 188-9864 och hemsida: www.mariaslamm.se
Församlingens präster:
T f khde f Björn Göransson tel. 0920-197 80
f Eugene Dyer tel. 0960-100 23, 070-606 97 80
f Conny Årlind tel. 070-290 12 46
TILL SIST
Vår församling är stor till ytan, nästan 25 % av Sverige, och det är långt mellan oss rent geografiskt,
men tron, bönen och kärleken till Kyrkans Herre, Guds Moder och helgonen förenar oss i en gränslös
gemenskap. Vi präster som får tjänstgöra i församlingen vill önska er alla en fridfull adventstid, en
välsignad Kristi födelses högtid och ett välsignat nytt Herrens år 2019, och vi vill passa på att tacka alla
som på olika platser och på olika sätt ställer upp för församlingens gemensamma bästa.
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