Kristus är uppstånden,
Han är sannerligen uppstånden, Halleluja!
Vår biskop har igår utfärdat nya bestämmelser, skickat ett nytt dekret kring det offentliga
gudstjänstfirandet i Sverige, eftersom det ser ut som om vi tyvärr får leva med denna farsot en lång
tid framöver. För Vår församling gäller nu följande- det mesta förblir "likadant" med hur vi gjort den
senaste tiden:
- Alla mässor får nu officiellt firas som offentliga mässor. Det offentliga gudstjänstfirandet återupptas
alltså nu på söndag, och så firas den heliga mässan öppen för offentligheten 9.30 och 16.30- på
svenska. Mässa på polska kl. 13.00. Högmässan kl. 11.00 firas men förblir, så som det tidigare
bestämts och kungjorts stängd för offentligheten- endast ministranter och kören deltar liksom ett
fåtal inbjudna personer. Från och med nästa söndag (26 april) kommer dock även Mässan kl. 11.00
att vara tillgänglig för offentligheten- med bevarandet av alla säkerhetsförestkrifter. Det absoluta
antalet deltagare är begränsat till 50. Vår kyrka är dock relativt liten och om vi ska hålla god distans
mellan varandra samt försöka bevara så gott det är möjligt, säkerhet för alla deltagare, måste antalet
personer tyvärr oftast vara mindre än 50. Kyrkvärdar kommer likt det varit under påsken tillsvidare
att tjäntsgöra under söndagarna och större offentliga mässor. De har kyrkoherdens och
kyrkorådens/församlingens mandat och därför måste vi utan förbehåll hålla oss till deras föreskrifter.
De har även mandat att anvisa en person eller familj var de kan sitta under mässan.
- Samtliga deltagare måste hålla minst 1,5 -2 meters avstånd till varandra. därför MÅSTE MAN SITTA
VARANNAN BÄNK I KYRKAN. Reserverade platser finns för kör då de medverkar och vi ber att detta
respekteras utan förbehåll! Var god och använd även församlngssalen. De som kommer från samma
hushåll kan sitta närmare varandra i samma bänk, annars sitter bara EN ENSKILD PERSON I EN
KYRKBÄNK!
- Kollekten lämnas in individuellt på ett bord på kyrktorget eller vid ingången, inne i kyrkan.
- Ingen fridshälsning utdelas.
- Vi ber alla som går fram till den Heliga Kommunionen att utan förbehåll hålla regeln av minst en och
en halv meters avstånd mellan varandra. Vi går ut från vår bänk och går tillbaka på ett sådant sätt att
ej möta en annan person som går fram till kommunionen bakom oss på ett närmare avstånd än en
och en halv meter. Vi ber om att detta verkligen följs! Prästen kan även bedöma att dela ut
kommunionen individuellt efter mässans avslutning.
- Det råder fortfarande ingen officiell mässplikt i Stockholms Katolska Stift så länge pandemin pågår.
Istället uppmuntras vi till fortsatt privat bön och andlig kommunion. Det finns dock möjlighet till
individuellt kommunionsmottagande på söndagar och vardagar mellan mässorna eller efter privat
överenskommelse med prästen.
- Bikt och andlig vägledning sker för närvarande ej i "biktrummet" utan (i enlighet med Biskopens
tidigare anvisningar att bikt ska ske i öppna utrymmen) i församlingssalen, vid utlysta bikttider samt
efter överenskommelse och så gått det går på två meters avstånd. Biktstolen finns utställd i ett hörn
av församlingssalen, det finns ett lila skynke (framöver hoppas vi även kunna installera en platsfolie)
över biktstolen (vi ber att under denna tid uteslutande använda sig av "konfesionalet"- biktstolen.
Om en person har hälsosvårigheter som omöjliggör knäböjande kan man sätta sig på en stol på ett
sådant sätt att biktstolen avskärmar den biktande och biktfadern som sitter på ca. en meters avstånd
från biktstolen.

- Vid olika sorters samtal i sakristian ("beställande" av mässa och dylikt) eller på kyrktorget m.m. var
goda respektera avståndet till prästen, annan personal eller allmänt andra bröder och systrar i Kristus
vi möter i Kyrkan som ej bor i samma hushåll som vi.
- Kansliet fungerar även fortsättningsvis på onsdagar enligt de bestämmelser som gäller sedan
tidigare.
- Respektera dina medmänniskor om du är sjuk och stanna hemma.
- Vi ber också alla bröder och systrar som är över 70 samt i riskgrupperna att utan förbehåll och utan
undantag respektera det att ni för närvarande ej kan komma till kyrkan för er egen hälsas och
säkerhets skull. Man kan komma överens om prästens besök för heliga kommunionen samt bikt och
de sjukas smörjelse hemma (även kommunionsbesök hemma av systrarna eller andra
kommunionsutdelare kan ordnas vid behov).
- Kyrkan förblir öppen för enskild bön på söndagar (närmaste söndag 19 april: kl 9.00-10.45, 12.3014.00. ca.14.45- 17.30) och vardagar enligt kungjorda tider.
- Om ej annat anges gäller framöver de ordinarie tiderna för mässfirande: söndagar 9.30 (denna
mässa tillkommer så länge "coronapandemin" fortsätter- ifall undervisningen (vilket i dagsläget
verkar högst otroligt fram till sommarlovet) åter startar ingång planerar vi att återuppta firande av
Familjemässa,inom ramen för katekesundervisningen, två söndagar i månaden), Högmässa 11.00 och
kl. 16.30 (på olika språk). Kommande söndag 26 april, planerar vi enligt ordinarie ordning fira Mässa
på polska kl. 16.30. Vardagar:onsdag till fredag 18.0, lördag 11.00 (då samma regler för social distans
gäller). Kyrkan förblir öppen en timme förre mässan på vardagar. På onsdagar möjlighet till personlig
bön redan från kl. 16. Tillfälle till bikt en halvtimme före mässan , eller vid behov, efter mässan.
Barmhärtighetens rosenkrans på onsdagar kl. 17.35, Jungfru Marias rosenkrans på lördagar kl. 10.30.
Tillbedjan (i tystnad) på fredagar kl. 17.00- ca. 17.55. Även ytterligare tillfällen av Tillbedjan och/eller
rosenkransbön i intention för hejdandet av pandemin kan komma att förättas och kommer då att
kungöras allt efter. Tills vidare planerar vi att framöver (from. v. 18) "livestreama" våra mässor på
söndagar kl. 11.00 samt onsdagar och fredagar kl. 18.00.
- v. 17 (20- 24 april) är kyrkoherden på sin årliga präst- ordensreträtt med sin salesianska
ordenskommunitet (en reträtt som pg av pandemilägget och omöjligheten för en planerad
reträttpredikant från utomlands att anlända till Sverige pg av situationen, flyttats fram till april) hos
birgittasystrarna i Falun, därför förblir kyrkan stängd för enskild bön 20-24 april och inga mässor
kommer att firas under den veckan på vardagar. Inga mässor direktsänds heller från vår kyrka den
veckan. För eventuellt mässfirande lördag 25 april återkommer vi med information under veckan.
Kansliet fungerar kommande onsdag 22 april som vanligt, enligt de nuvarande förordningarna. Nästa
söndag och därefter framöver(från v.18) planerar vi (som det står överst) återgå till ordinarie
gudstjänsttider i vår församling.
- Information om katekesundervisningen kommer snart att skickas ut av kyrkoherden eller
kateketerna till intresserade barn och deras föräldrar inom snar framtid.
- På grund av det dynamiska läget ber vi om överseende om eventuella ändringar skulle komma att
uppstå.
Låt oss ta hand om varandra och fortsätta be för varandra genom den saliga jungfrun Marias, de
kristnas hjälps, den helige Josefs, den heliga Johannes Boscos samt alla våra våra skyddspatroners,
särskilt de helgon som vårdat de sjuka, förbön och beskydd!

Må den Uppståndne Kristus välsigna oss alla!
Fader Krystian SDB, kyrkoherde

