Tredje söndagen i fastan – 7/3
1:a läsningen
2:a läsningen:
Evangeliet:
kk

2 Mos 20:1-17
1 Kor 1:22-25
Joh 2:13-25

Livesänd högmässa

– Ordinarium XVII: Cecilia 593-595
Psalmer: 262, 619, 794, 263, 610, 472
Körensemble

Mässa firas med max åtta personer
(förutom präst och funktionärer)
Obs! Föranmälan och bekräftelse från expeditionen

Ge gärna kollekt via plusgiro eller swish (se rutan nedan). Tack!
Söndag

Kl 8, 9, 11 (livesändning), 12.30, 18 (in English, live broadcast)

Måndag

Kl 7.30, 12, 18 (livesändning)

Tisdag

–”–

Onsdag

–”–

Torsdag

–”–

Fredag

–”–

Lördag

Kl 8, 9.30

S:ta Eugenia Veckoblad – vecka 10, 2021
Vardagsmässorna kl 18 och söndagsmässorna kl 11 och 18 livesänds från länk:
https://www.sanktaeugenia.se/livesandning
Mass in live broadcast: Sunday-Friday at 6 pm and Sunday at 11 am (for digital link,
please, see above).
Mässor med 8 personer firas nu i S:ta Eugenia. Efter föranmälan och bekräftelse från
expeditionen infinner man sig senast 15 min. före mässans början. Tider: Söndag kl 8, 9,
11, 12.30, 18 (eng). Må-fr: kl 7.30, 12, 18. Lördag: kl 8, 9.30.
Mass for 8 people will be celebrated from March 1. For participating, please register with
the Parish Office by e-mail or telephone. After having an answer, please appear at a quarter before the Mass starts. Schedule: Sundays at 8, 9, 11 am, 12.30 noon, 6 pm. Weekdays
at 7.30 am, 12 noon, 6 pm. Saturdays at 8, 9.30 am.
Bikt efter överenskommelse med präst / Confession by appointment with a priest.
Korsvägsandakter sänds digitalt fredagar kl 18.45 (svenska) / Way of the Cross will be
digitally broadcasted. Some Wednesdays at 6.45 pm.
Trosundervisning för barn och unga - tider i Eugeniabladet. Grupper med högst åtta barn.
Katolskt forums program - www.sanktaeugenia.se. Enbart livesändning eller zoommöte.
Kassar med mat och hygienartiklar kan lämnas till pastorsexpeditionen under öppettid.
Gärna konserver, matolja, pulverkaffe och duschkräm. De som är inbokade till mässor på
söndagar kan också lämna kassar i kyrkan. Tack för din gåva!
Onsdag

Torsdag

10/3

11/3

Fredag

12/3

Lördag
Söndag

13/3
14/3

Way of the Cross – at 6.45 pm. Please, use the first link for participating in real time and the second for watching after the event.
https://us02web.zoom.us/j/642318239
https://www.youtube.com/channel/UC0Bxp90YU-yug6biYPQF4gg
Samtal om dagens evangelium – Stora salen kl 11-11.45 (max 8 p).
Påvens ofelbarhet. Dominik Terstriep S.J. I Stora salen (max 8 pers)
efter föranmälan: katolsktforum@sanktaeugenia.se, Livesändning:
www.sanktaeugenia.se . Kl 19.
Korsvägsandakt – kl 18.45. Sänds digitalt (se länkar ovan ”Way of
the Cross”: övre länken för realtid, undre för att se i efterhand).
Trosundervisning – klass 7-9.
4:e söndagen i fastan

Bikt efter överenskommelse med präst (se hemsidan eller Eugeniabladet för mailadress
eller telefon)
Confession by appointment with a priest. (Please, see the website or the Parish Paper for email or mobile number).

Pastorsexpeditionen: måndag, onsdag, torsdag, kl 9-13; tisdag kl 14-17; fredag stängt.
Tel: 08-505 780 00 E-post: exp@sanktaeugenia.se Hemsida: www.sanktaeugenia.se
Bokhandeln: måndag-fredag kl 11-18; lördag stängt; söndag ca 12-13. www.katolskbokhandel.com
S:ta Eugenias swish-nummer: 1231051507. Ange vad pengarna ska gå till. S:ta Eugenias plusgiro: 514 45-5.
Ange vad pengarna ska gå till.
Katastrof- och utvecklinskontots plusgiro: 479 16 67-1.

