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Jubileumsmässa i Katarinakapellet

Hej!

Vilket fantastiskt jubileumsfirande vi fick i helgen som gick. Först var det Öppet hus på
Lukasgården där församlingen bjöd på kaffe med tilltugg. Det blev många kära
återseenden.

Dagen efter begav sig drygt 40 personer ut på pilgrimsvandring i Heliga Birgittas fotspår,
en vandring som avslutades i Birgittahuset där vi firade en enkel mässa. På kvällen blev
det sedan en stor mottagning på ambassadörens residens. God mat, härlig solosång och
fin gemenskap gjorde detta till en härlig kväll för de drygt 90 personer som hade
samlats.

På söndagen fick vi slutligen fira en jubileumsmässa i det nyrenoverade
Katarinakapellet. När biskop Tuulikki välsignat oss alla fortsatte festligheterna med en
välsmakande lunch.
 
Trötta och glada kan vi konstatera att det verkligen blev en minnesvärd helg. Tack till
alla som på olika sätt bidragit till att göra vårt jubileum så lyckat och tack till alla er som
ville vara med oss dessa dagar.

Som du säkert vet har vi till vårt jubileum tagit fram en fantastisk oljelampa, designad
och skapad av keramiker Karin Lindström, och en jubileumsbok som dokumenterar vår
historia.
Efterfrågan har varit stor, men det finns några exemplar kvar så hör av dig om du är
intresserad.
Lampan kostar 40€ och boken 20€ (köper du båda betalar du 50€). 

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=512068&userid=0&readid=9879AF2985A9&umailid=0


Många kära hälsningar till er alla!

Olof - Marie - Maria

olof.e.olsson@svenskakyrkan.se - 366 4430906
marie.olsson@svenskakyrkan.se - 345 8830244
maria.patrizi@svenskakyrkan.se - 340 9579300

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 11 maj

11.15 MORGONREFLEXION (Lukasgården)
Vill du vara med på Zoom så klicka här

ÖPPET HUS på Lukasgården 12.00-17.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lördag den 14 maj

LÖRDAGSTANKAR
Vi delar en enkel andakt med tankar inför söndagen på kyrkans Facebook. Andakten
finns också på en app som heter "Utlandskyrkan". Du kan också gå med i vår
"Andaktsgrupp" på WhatsApp där vi lägger ut alla våra gudstjänster och andakter. Hör i
så fall av dig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag den 18 maj

11.15 MORGONMÄSSA (Lukasgården)
Vi sänder på zoom och länk kommer i nästa tisdagsmail

ÖPPET HUS på Lukasgården 12.00-17.00

18.30 KYRKOSTÄMMA I MILANO (Zoom)
Länk och dagordning skickas ut till församlingens medlemmar.

Birgittasystrar på vår pilgrimsvandring

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=512068&userid=0&linkid=40545119&readid=9879AF2985A9&test=&umailid=0


Ett glatt gäng på residenset!
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