Välkomna till adventsreträtt
om att viga sitt liv åt Jesus
genom Jungfru Marias händer
med p. Mihovil Filipović

”Deras bön i tro skall rädda den sjuke
och Herren skall göra honom frisk...
Och har han syndat skall han få förlåtelse”
Jakobsbrevet 5:15

S:t Andreas katolska församling
Kanalgatan 40
Kristianstad

7 – 9 december 2018
Mer information finns på församlingens hemsida:
st-andreas.se

P. Mihovil Filipović kommer från byn Dervanta i Kroatien där han växte upp i
en stor familj. Han var det sjunde av åtta barn. P. Mihovil sökte länge sin plats i
livet. Först var det militärtjänsten och senare arbete i en kemisk fabrik. Båda
visade sig vara övergående. Den gode och unge Mihovil var djupt rotad i
Montfortrörelsen, där han började 1988 på inrådan av sin kyrkoherde. Hans
religiösa fostran ägde rum i Verona och följdes av teologiska studier på
Lateranuniversitetet i Rom (1990-1995). Efter sin prästvigning tjänstgjorde han
som assistent i andliga rörelser i Kroatien: Neokatekumenatet, förnyelse i den
helige Ande och Marialegionen. Under fyra år var han kaplan på
Militärhögskolan och under mer än fem år arbetade han i Polen. Ärkebiskop
Stanisław Nowak utsåg honom till assistent för den karismatiska förnyelsen i
ärkestiftet Czestochowa. P. Mihovil är också djupt involverad i verksamheten i
Marialegionen och i ”Society of Our Lady Queen of Hearts”.

Program 7-9 /12 2018
Fredag den 7/12
17.00 Tillbedjan av Jesus i det Allraheligaste sakrament, möjlighet till bikt
18.00 Mässa
18.30 p. Mihovil F. predikar
avslutning ca.20.30
Lördag den 8/12
10.00 Rosenkransbön
10.30 p. Mihovil F. predikar
11.30 lunch (Om mat och dryck, se notering nedan)
12.30 p. Mihovil F. predikar
13.30 Fikapaus
14.00 p. Mihovil F. predikar
15.00 Barmhärtighetens rosenkrans
Paus för middag
16.50 Tillbedjan av Jesus i det Allraheligaste sakrament, möjlighet till bikt
18.00 Mässa
19.00 p. Mihovil F. predikar, förbön om helande
avslutning ca.20.30
Söndag den 9/12
kl.10.00 Högmässa, huvudcelebrant kyrkoherde p. Wieslaw Badan tillsammans
med vår predikant p. Mihovil Filipović. Avslutning.
Efter mässan kyrkkaffe med kyrkoherde p.Wieslaw och församlingsmedlemmar
samt möjlighet att få träffa p. Mihovil F.
Reträttspredikningarna kommer att hållas på polska men kommer att tolkas till
svenska. Reträtten är gratis. Ingen anmälan behövs.
Obs! P. Mihovil Filipović talar flera språk bl.a. kroatiska, italienska och polska.
Det kommer finnas möjlighet till bikt under reträtten.
En kollekt tas upp åt p. Mihovil F. för hans fortsatta verksamhet.
Bra att ta med sig bibeln, anteckningsblock och penna.
Med hänsyn till de sjuka vill jag vänligen be alla att undvika starka dofter och
parfym under reträtten! Tack för visad hänsyn till varandra.
Alla är hjärtligt välkomna!
VIKTIGT! Kaffe kommer att finnas, men all mat, fika och övrig dryck
måste varje reträttsdeltagare själv ta med sig. Tillgång till mikrovågsugn är
mycket begränsad.

Huvudarrangör: Eva Johansson email: evajoh1@gmail.com

