”Barmhärtig och nådig
är Herren”
(Psaltaren 130)

Välkommen till vallfärd till Gällivare 2016,
Barmhärtighetens År!
Vallfärden arrangeras av Pilgrimstid Sverige i samarbete med Bilda,
tillsammans med medlemmar i katolska församlingarna i Gävle, Sundsvall, Umeå och Luleå
Varmt välkommen önskar vi alla katoliker med familj och vänner, även dem som inte är katoliker!

14-16 juni 2016, Gällivare och Lannavaara
Temat för vallfärden är ”Barmhärtig och nådig är Herren”!

Preliminärt program:
14 juni
Resdag från Gävle upp via E4 mot Gällivare dit vi anländer på kvällen
På vägen till och från Gällivare försöker vi stanna och besöka de katolska kyrkorna.

15 juni

Program Gällivare under förmiddagen. Den Heliga Mässan, gemensam bön, sång och
delanden. Det finns tillfälle till bikt för dem så önskar!

Under eftermiddagen/kvällen besöker vi tillsammans Marias Lamm, systrarna i Lannavaara.
Vi ska även fira vårt nya svenska helgon, Moder Elisabeth Hesselblad! Fler programpunkter planeras.

16 juni

Återresa, eventuellt delvis en annan väg

Medverkande:

Pater Damian Eze MSP, Fader Gene Dyer, Elisabet Finné,
Antonius Almaleh från studieförbundet Bilda, Tord Svensson, m fl

Vallfärd till Norrland? - Om man inte kan finna Guds barmhärtighet i Gällivare
kan man inte finna den i Jerusalem, Rom eller Santiago de Compostela heller!
Vi ber tillsammans för Norrland, speciellt om fler präst- och ordenskallelser
och minns bland andra samekvinnan Margareta, som i slutet av 1300-talet arbetade och
bad för sitt folks möjlighet till Mässa och själavård.
Vi firar även heliga Elisabeth Hesselblad, vårt nya helgon, och ber om hennes förbön!

Gemensam buss ordnas från Gävle och E4 norrut till Gällivare och Lannavaara och åter.
Preliminärt pris för bussresan: ca 1.000 kr/per person. Det beror också på antal deltagare.
Boende ordnas genom Eva Dynesius, som har förbokat olika alternativ och priser
Anmälan till resan till Elisabeth Andersson pilgrimstid@hotmail.com 076-133 07 08.
Anmälan för boende till Eva Dynesius evadynesius@yahoo.se 070-383 51 54
OBS! Du måste anmäla dig senast 15 april till båda, men vi garanterar inte att det finns platser
kvar då!

Välkommen!
Pilgrimstid
www.pilgrimstid.nu
Vi samarbetar med studieförbundet Bilda

