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DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN
S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING
25 januari – 28 mars 2021

Bromölla
Söndagar

S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla

Torsdagar

Mässa på kroatiska
Mässa på polska

16.30 Rosenkransbön (under fastetiden korsvägsandakt)
17.00 Mässa
16.30 Rosenkransbön
17.00 Sakramental tillbedjan
18.00 Mässa
Bromölla – 3:e söndagen i månaden - kl. 10.00 (Ej juni – augusti)
Kontakt: F. Vladimir Svenda, tel. 040 – 21 46 43
Tredje söndagen i månaden kl. 17.00

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hässleholm
Söndagar
Onsdagar

4:e lördagen i månaden
Mässa på polska

S:t Andreas katolska kapell, Högalidsgatan 1, 281 38 Hässleholm

11.30 Rosenkransbön
12.00 Mässa
16.30 Rosenkransbön
17.00 Sakramental tillbedjan
Under fastetiden: 17.30 Korsvägsandakt
18.00 Mässa
18.00 Vigiliemässa
1:a lördagen i månaden kl. 18.00

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kristianstad
Söndagar
Tisdagar
Fredagar

3:e lördagen i månaden
Mässa på polska
Den gudomliga liturgin
på ukrainska:
Mässa på arabiska
Mässa på tagalog

S:ta Marias katolska kapell, Kanalgatan 40, 291 34 Kristianstad

9.30 Rosenkransbön
10.00 Mässa
kl. 8.00
16.30 Rosenkransbön
17.00 Sakramental tillbedjan
Under fastetiden: 17.30 Korsvägsandakt
18.00 Mässa
18.00 Vigiliemässa
Lördagar kl. 15.00
5:e söndagen i månaden kl. 13.00
För mer information var god ring: Rektor. F. Miroslaw Kostiw
0735 – 79 72 49
3:e söndagen i månaden kl. 12.15 (ej juli och augusti)
Kontakt: Rektor Antoine Arab BA 0768 – 55 66 11
2:a söndagen i månaden, varannan månad kl. 17.00

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S:t Andreas Katolska församling, Kanalgatan 40, 291 34 Kristianstad
Kyrkoherde: P. Wiesław Badan OMI, Telefon: 044-103026 Mobil: 0707-358447
E-post: kristianstad@katolskakyrkan.se, Hemsida: www.st-andreas.se

Förändringarna i församlings- och gudstjänstlivet
På grund av de restriktioner som infördes 24 november 2020 är
alla offentliga gudstjänster inställda tills vidare. Det innebär att
ordinarie mässordningen enligt ovan inte gäller så länge
restriktionerna gör det. Våra kapell och kyrka hålls öppna för
enskild bön och för sakramental tillbedjan med tillfälle till bikt
enligt följande:
Bromölla:
Söndagar kl. 17.00 - 18.00 Enskild bön
Torsdagar kl. 17.00 - 19.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle
till bikt
Hässleholm:
Söndagar kl. 12.00 - 13.00 Enskild bön
Onsdagar kl. 17.00 - 19.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle
till bikt
Kristianstad:
Söndagar kl. 10.00 - 11.00 Enskild bön
Fredagar kl. 17.00 - 19.00 Sakramental tillbedjan med tillfälle till
bikt
Obs! Max 8 personer får uppehålla sig i kapellet samtidigt
med minst 1 meters avstånd (i alla riktningar)
Trosundervisningen är inställd tills vidare.
Fastetiden
Fastetiden är en förberedelsetid inför påskens högtid. Genom vår
40 dagar långa fasta följer vi Jesu exempel som själv fastade 40
dagar i öknen. Fastan hjälper oss att frigöra oss från ett alltför stort
beroende av materiella ting. Genom att till exempel avstå från
olika godsaker eller underhållning kan man skänka den insparade
summan till fattiga och behövande. Två dagar under fastetiden är

särskilda faste- och abstinensdagar: Askonsdagen och
Långfredagen. På dessa dagar äter man ett fullständigt mål mat
och avhåller sig helt från kött.
På fredagarna under fastetiden tänker vi särskilt på Herrens
lidande och död. På grund av restriktionerna finns det inte
möjlighet att delta i offentliga korsvägsandakter, men det hindrar
inte att man ber korsvägen som privat andakt i hemmet eller i
kyrkan/kapellen. Det är också varmt rekommenderat att delta en
stund i sakramental tillbedjan. Men den allra viktigaste
förberedelsen är påskbikten. Gud väntar på oss med öppna armar
och förlåter oss varje gång vi uppriktigt bekänner och ångrar
våra synder i bikten.

Välsignad och nåderik Fastetid!

