HELIGA TREFALDIGHETS KATOLSKA FÖRSAMLING
NYA CORONA-RESTRIKTIONER. Hur gör vi i vår församling?
Regeringen har bestämt nya restriktioner för att hejda
smittspridningen av covid-19. De går ut på att allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100
deltagare kräver antingen vaccinationsbevis eller – om man inte vill
kontrollera – avståndskrav. I enlighet med dessa och stiftets direktiv
och efter rådslagning gäller från och med den 1 december 2021, tills
vidare, följande regler för församlingen:
1. Vardagsmässorna är öppna för alla. Inta bara markerade sittplatser.
2. Under Söndagsmässorna måste vi införa markerade sittplatser. Det
gäller varje gång vi är fler än 100 personer. Vi räknar med att de flesta
familjemässor 9.00 och då mässa firas 13.00 eller 17.00 att vi ej
kommer vara fler än hundra. Under högmässan kan vi dock räkna med
att vi i princip alltid är fler än 100. Vi ska försöka återinföra
kyrkvärdar. Senast 10.50 kollar de hur många vi är i kyrkan och har vi
överstigit 100 får vi omgruppera oss så att vi sitter varannan bänk med
högst 8 personer från samma sällskap i en bänkrad, alternativt 2
personer från skilda sällskap i en bänk med 1,5 meters avstånd. Så
som det varit tidigare under restriktionerna. Vi sitter då endast på
anvisade platser men vi planerar inte i nuläget lägga band på varannan
bänk.
3.I nuläget inför vi ingen extra mässa. Men vi ska utvärdera efter
kommande söndag och kan då komma att sätta in extra mässor under
de kommande söndagarna i december och julhögtiden.
4. Kyrkkaffet fortsätter, tills vidare, som vanligt.

5. Undervisning och andra aktiviteter fortsätter som vanligt.
6. För alla sammankomster gäller de vanliga hygien- och
avståndsreglerna. I synnerhet att man stannar hemma vid
förkylningssymptom eller om någon i hushållet har sådana symptom,
innan man har testat och fått negativt besked om covid-19. Vi
poängterar alltså att om någon i ens hushåll är sjuk eller uppvisar
symptom måste ni stanna hemma. Detta gäller även undervisning och
alla andra aktiviteter.
Jag vädjar om förståelse för att denna ordning gör det möjligt för
många att kunna fortsätta delta i församlingens liv, i synnerhet i
mässfirandet. Låt oss i en anda av bot, omvändelse och förväntans
glädje förbereda oss inför Herrens ankomst.
Er kyrkoherde,
f. Krystian Zacheja SDB

