
En välsignad jul och ett gott nytt år 
från 
klostret i
Östanbäck

Pax

måndag den 19 
december 2016

Vi i Östanbäcks 
kloster önskar alla 
vänner, grannar, 
och bekanta en 

god jul
 och 

ett gott nytt år 
i stor tacksamhet 

för året 
som har gått.

Utan varandra 
hade det inte gått!

Bön och arbete är 
klostrets och 

munkarnas främsta uppgift. De flesta böner ber vi i 
Kyrkan och sjunger även vigilia och laudes där. 
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JULAFTON 24/12
5.00! VIGILIA

7.00! LAUDES
                 Frukost
ca. 8.00  TERS

12.00! SEXT
!         Middag
!          NON

15.00! VESPER   
               med MÄSSA
                Kvällsmat
21.00! VIGILIA

Obs. ingen midnatsmässa!

JULDAGEN 25/12

7.00! JULOTTA
! ! LAUDES 
                med Mässa
                Frukost
    
                
12.00   HÖGMÄSSA
!       Julbord
        ! NON

17.00! VESPER
               Kvällsmat
! COMPLETORIUM

ÖSTANBÄCKS KLOSTER 
Dagordning under julen från   24/12 2016 - 13/1 2017
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Vardagar
5.00! VIGILIA

7.00! LAUDES
                
8.00  MÄSSA 
            med TERS
!     Brunch
            SEXT

15.00 NON

18.00! VESPER
                Kvällsmat
! COMPLETORIUM

Söndagar
5.00! VIGILIA

7.00! LAUDES
                Frukost

9.00! MÄSSA  
!        med TERS     
                
11.00   SEXT
!       Middag
        ! NON

18.00! VESPER
               Kvällsmat
19.30
! COMPLETORIUM

torsdag den 15 december 2016

ÖSTANBÄCKS KLOSTER 
Dagordning under julen från   24/12 2016 - 13/1 2017
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I år har vi valt att inte fira midnattsmässa på julnatten, i 
stället firar vi en julaftonsmässa. På detta sätt kan vi på 
klostret bättra samles kring de viktigaste gudstjänsterna. 

Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda 
förgäves. Psaltaren 127:1
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Under gångna år har vi försökt att hälsa på hos grannar 
tyvärr inser vi att tiden inte räcker till men kanske vi kan 
ses vid något evenemang i klosterkyrkan fram över.
 Vi önskar att julens fred må sprida sig över klostret och 
alla dess vänner, grannar och bekanta. 

I Kristi kärlek och frid
Bröderna i Östanbäcks Kloster

Låt oss fullborda Enhetens Kyrka! under 2017
Om vi blir 400 personer som varje månad ger 100 kr är detta fult 
möjligt

Se även vår hemsida ostanbaeck.se rundbrev
Du kan även följa oss på https://www.facebook.com/
broder.birger

Enhetens kyrka bg 715-9195   
                         PG 61 64 95-8   
                    SWISH 123 389 80 38
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