VÄND OM TILL HERREN FÖR HAN ÄR NÅDIG OCH BARMHÄRTIG
Mina kära bröder och systrar!
Inför den heliga Fastetiden, den nåderika tiden då Herren vår barmhärtige fader kallar oss till
sig, för att vi, hans barn ska få erfara hans barmhärtighet och nåd på ett speciellt sätt.
Fastetiden är en fyrtiodagars andlig vandring som förbereder oss inför vårt stora
frälsningsmysterium och den största händelsen i människans historia, nämligen Påsken, då vi
ska fira Kristi lidande, död och uppståndelse.
Vad förväntar Gud sig av oss under denna tid? ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er
och tro på evangeliet” (Markusevangeliet 1:15). Dessa ord står i centrum av Jesu förkunnelse
och det är vad fastetiden handlar om. Detta förklarar varför prästen brukar säga ”Omvänd er
och tro på evangeliet” när han ger askan på Askonsdagen. Under denna period kallar Gud oss
till omvändelse och till en djupare relation med honom. Vi har alla syndat, och liksom får har
vi alla gått vilse på grund av våra synder (Jes 53:6); men Herren har tagit det första steget att
söka efter oss. Han vill rena oss från våra synder, förnya oss och förena oss med sig själv. För
så säger Herren: Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren: ”Om era synder än är
blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull” (Jes
1:18). Ja, hans barmhärtighet är större än våra synder och hans kärlek varar från släkte till
släkte.
”Vad skall vi göra” och hur? Detta är en viktig fråga som vi måste ställa oss under denna
fastetid. Under denna tid är vi kallade att göra tre viktiga saker på ett speciellt sätt som tecken
för vår omvändelse och vår försoning med Gud och vår nästa. För det första är vi kallade till
att fasta inte bara från mat eller kött, utan också från allt som leder till synd och allt som kan
förslava oss. Vi kan, till exempel, tillbringa mindre tid på sociala medier, och använda tiden för
att läsa bibeln eller hjälpa de som behöver vår hjälp. Genom fastan fostrar vi kroppen så att
själen kan stärkas. För det andra är vi kallade till bön. Vi uppmuntras att be och att komma
närmare Gud i våra hjärtan, och be honom om hjälp att lämna vår syndiga livsstil för att kunna
leva i gemenskap med honom. För det tredje är vi kallade till att ge allmosor, särskilt till de
fattiga. Runt omkring oss och runt om i världen finns det många fattiga människor, många
behövande, de som inte har mat, rent vatten, och skydd. De föräldralösa, de äldre och de sjuka
behöver vår kärlek och vår hjälp. Fastetiden erbjuder oss ett mycket bra tillfälle att komma
dem till hjälp, för i dem väntar Herren på oss.
Må Herren fylla oss med sin nåd så att vi kan komma närmare honom under denna fastetid.
Några informationer
➢ Fastereträtt hålls den 20 mars till den 22 mars 2020. Reträtten kommer att ledas av f.
Ludwik Spalek OMI. Det kommer att finnas även möjlighet till bikt på svenska,
engelska och polska.
➢ Korsvägsandakt hålls varje fredag under fastetiden kl 17:30 och avslutas med
kvällsmässa kl 18:30.
➢ Församlingens bankgiro är 5022-3395. Tack för er gåva till församlingen! Vi ber för er.
Det går även att swisha till swish 1234 136305. Märk “gåva”.

➢ Församlingsmöte hålls den 22 mars 2020 kl 12:30 efter högmässan.
➢ Caritas Sverige samlar in pengar under fastetiden för att hjälpa fattiga barn i
Zimbabwe. Vi är kallade till att vara generösa och ge till Caritas verksamhet.
➢ Det planeras för en gemensam vallfärd till Härnösand för alla katoliker i de norrländska
församlingarna den 4-6 juni 2020. Det finns även tågtids tabell på anslagstavlan för de
som tänker åka med.
➢ Alla andra informationer gällande mässtider och andra aktiviteter i Luleå och på
utestationer
finns
i
programmet
och
på
församlingens hemsida:
www.katolskakyrkanlulea.se

Fader Gene och jag önskar er en välsignad fastetid och en riklig glad påsk!
p. Michael Akpan MSP
(kyrkoherde)

Program 26 februari – 13 april (från Askonsdagen – annandag påsk)
LULEÅ
❖ 26 februari 2020 – Askonsdag
Mässa Kl 18:30

STILLA VECKAN

❖ 28 februari 2020 – vigilemässa
Mässa Kl 18:30

❖ 5 april 2020 – Palmsöndagen
Mässa kl 11.00

❖ 29 februari 2020 – första söndag i fastan
Mässa Kl 11:00
❖ 08 mars 2020 – andra söndag i fastan
Mässa kl 11:00
❖ 14 mars 2020 – vigilemässa
Mässa kl 18:30

❖ 9 april 2020 – Skärtorsdagen
Till åminnelse av den Heliga
Eukaristins instiftelse (och
fottvagning).
Mässa kl 19:00 i Luleå
Mässa kl 19:00 i Arvidsjaur

❖ 15 mars 2020 – tredje söndag i fastan
Mässa kl 11:00

❖ 10 april 2020 – Långfredagen
Gudstjänst kl 15:00 i Luleå
Gudstjänst kl 15 i Arvidsjaur

❖ 20 mars 2020 – Fasteretätt
Korsvägsandakt kl 17:30
Mässa kl 18:30

❖ 11 april 2020 – Påskafton
Påskvakan kl 22:00 i Luleå
Påskvakan kl 22:00 i Arvidjaur

❖ 22 mars 2020 – fjärde söndag i fastan
Mässa kl 11:00
Församlingsmöte kl 12:30

❖ 12 april 2020 – Påskdagen
Mässa kl 11:00

❖ 28 mars – vigilemässa
Mässa kl 18:30
❖ 29 mars – femte söndag i fastan
Mässa kl 11:00

Mässtider på utestationer
ARVIDSJAUR: 14 mars 2020 – Mässa kl 18:00;
BODEN: 7 mars 2020 – Mässa kl 18:00; 4 april 2020 – Mässa kl 18:00
GÄLLIVARE: 21 mars 2020 – Mässa kl 16:00; 13 april – Mässa kl 16:00
JOKKMOKK: 26 mars 2020 – Mässa kl 17:30;
KIRUNA: 21 mars 2020 – Mässa kl 10:30; 13 april – Mässa kl 10:30

ÖJEBYN: 1 mars 2020 – Mässa kl 15:00; 5 april – Mässa kl 15:00
ÖVERKALIX: 15 mars 2020 – Mässa kl 15:30
ÖVERTORNEÅ: 10 mars 2020 – Mässa kl 16:30

