
D      DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN 

             S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 

25 januari – 28 mars 2021 

Bromölla S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 

Söndagar 16.30 Rosenkransbön (under fastetiden korsvägsandakt) 

 17.00 Mässa 

Torsdagar 16.30 Rosenkransbön  

 17.00 Sakramental tillbedjan 

 18.00 Mässa 

Mässa på kroatiska  Bromölla – 3:e söndagen i månaden - kl. 10.00 (Ej juni – augusti) 

 Kontakt: F. Vladimir Svenda, tel. 040 – 21 46 43  

Mässa på polska  Tredje söndagen i månaden kl. 17.00  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Söndagar 11.30 Rosenkransbön 

 12.00 Mässa 

Onsdagar 16.30 Rosenkransbön  

 17.00 Sakramental tillbedjan 

  Under fastetiden: 17.30 Korsvägsandakt 

 18.00 Mässa 

4:e lördagen i månaden 18.00 Vigiliemässa  
 

Mässa på polska 1:a lördagen i månaden kl. 18.00 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Söndagar 9.30 Rosenkransbön  

 10.00 Mässa  

Tisdagar kl. 8.00 

Fredagar 16.30 Rosenkransbön 

 17.00 Sakramental tillbedjan  

 Under fastetiden: 17.30 Korsvägsandakt 

 18.00 Mässa 

3:e lördagen i månaden 18.00 Vigiliemässa  
 

Mässa på polska Lördagar kl. 15.00   
 

Den gudomliga liturgin  5:e söndagen i månaden kl. 13.00 

på ukrainska: För mer information var god ring: Rektor. F. Miroslaw Kostiw 

 0735 – 79 72 49 

Mässa på arabiska 3:e söndagen i månaden kl. 12.15 (ej juli och augusti) 

 Kontakt: Rektor Antoine Arab BA 0768 – 55 66 11  

Mässa på tagalog  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  
 

 

mailto:kristianstad@katolskakyrkan.se
http://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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2021 – den helige Josefs år 
 

Kära systrar och bröder, 

Påve Franciskus sätter den helige Josef mycket högt. 

Därför har han gett oss ett Josefsår från den 8 december 

2020 - 8 december 2021. Detta med anledning av att det är 

150 år sedan som den helige Josef utnämndes till hela 

kyrkans skyddspatron. 

Avlat. Under detta år kan man erhålla en särskild avlat om 

man tillsammans med bikt, mottagande av den heliga 

kommunionen och bön för påvens intentioner, samt något 

av följande 

Mediterar över Fader vår i minst 30 minuter 

Deltar i en reträtt över den helige Josef under en dag 

Gör en kroppslig eller andlig barmhärtighetsgärning 

Vänder sig till de helige Josef för att hitta ett värdigt arbete 

Ber rosenkransen tillsammans i familjen eller som 

förlovade 

Ber S:t Josefslitanian eller andra böner i den liturgiska 

traditionen 

Andra möjligheter att få avlat är om man ber för den 

förföljda kyrkan och för alla de kristna som lider av olika 

former av förföljelse. Man erhåller fullständig avlat om 

alla kraven är uppfyllda, annars erhåller man partiell avlat. 

Josef är skyddshelgon för arbetare. Säkert fick han jobba 

hårt för att försörja Jesus och Maria, men i deras närhet 

blev det något underbart. Alla som arbetar kan göra det 

under Josefs beskydd! Men den helige Josef är även 

skyddshelgon för döende, han hjälper oss i vår dödsstund. 

Vi vet att det var under sin sömn som Josef två gånger fick 

viktiga uppdrag av Gud. Josef kan hjälpa oss integrera 



sömn och drömmar i ett andligt liv. Om vi har svårt att 

sova, kan vi be Josef om hjälp! 

Helige Josef, be för oss, be för kyrkan! 

Hjälp oss att arbeta och dö! 

In Christo   +Anders Arborelius ocd 

 

Litania till den Helige Josef 
 

Herre, förbarma dig Herre, förbarma dig 

Kristus, förbarma dig Kristus, förbarma dig 

Herre, förbarma dig Herre, förbarma dig 

Kristus, hör oss Kristus, hör oss 

Kristus, bönhör oss Kristus, bönhör oss 

Gud Fader i himmelen förbarma dig över oss 

Gud Son, världens frälsare  

Gud Helige Ande  

Heliga Treenighet, en ende Gud 

Heliga Maria bed för oss 

Helige Josef 

Du Davids upphöjde ättling 

Du glänsande ljus bland patriarkerna 

Du Guds moders brudgum 

Du den renaste jungfruns beskyddare 

Du Guds Sons fosterfar 

Du Kristi ivrige beskyddare 

Du den heliga familjens huvudman 

Josef, du rättfärdige man 

Josef, strålande i kyskhetens glans 

Josef, mönster av klokhet 

Josef, du starke hjälte 

Josef, lydnadens mönster 



Josef, trohetens förebild 

Du tålamodets spegel 

Du fattigdomens vän 

Du arbetarnas föredöme 

Du familjelivets förebild 

Du jungfrurnas värn 

Du familjernas stöd 

Du de olyckligas tröstare 

Du de sjukas hopp 

Du de döendes skyddshelgon 

Du de onda andarnas skräck 

Du den heliga Kyrkans beskyddare 
 

Guds lamm, som borttager världens synder 

skona oss, o Herre 

Guds lamm, som borttager världens synder 

bönhör oss, o Herre 

Guds lamm, som borttager världens synder 

förbarma dig över oss, o Herre 
 

V. Han satte honom till herre över sitt hus 

R. och till härskare över all sin egendom 

Låt oss bedja. Gud, du har i din outgrundliga försyn utsett 

den helige Josef till din heliga moders brudgum. Vi ber dig 

om nåden, att förtjäna att ha honom som förespråkare i 

himmelen, då vi på jorden ärar honom som beskyddare, du 

som lever och regerar från evighet till evighet. 

R. Amen. 

Bön till den Helige Josef 

Helige Josef, i all vår nöd kommer vi till dig och ber om 

ditt beskydd och din hjälp. Du är Jesu fosterfar, därför ber 

vi dig: beskydda våra familjer i alla faror, 



hjälp alla barn, födda som ofödda i deras svårigheter,  

bevara de unga i deras tro, kyskhet och entusiasm, stöd de 

gifta i deras ömsesidiga kärlek och enhet. 

Du är kyrkans beskyddare, därför ber vi dig: 

överge inte Kyrkans skepp på detta stormiga hav, 

hjälp påven och biskoparna att stå fasta i tron och förmedla 

den till alla: ge oss mod att vittna om Gud och hans 

sanning.  

Du är arbetarnas skyddshelgon, därför ber vi dig: 

var nära alla som arbetar och bemödar sig, ge alla arbetare 

rättvisa och styrk dem i deras värdighet som Guds 

medarbetare.  

Du är de döendes hjälp, därför ber vi dig: överge ingen i 

hans dödsstund, styrk de döende i tron, hoppet och 

kärleken och ge dem kraft att överlåta sig helt åt Gud. 

Amen. 


