KLARGÖRANDE OCH REGLER ATT FÖLJA UNDER GUDSTJÄNSTER OCH KYRKOBESÖK I VÅR
FÖRSAMLING, EFTER BISKOPENS SENASTE KLARGÖRANDE BREV GÄLLANDE DE SENASTE
RESTRIKTIONERNA:

Efter att vår Biskop, kardinal Anders Arborelius i början av vecka 7 utfärdat ett brev där han klargör
att maxgränsen på 8 personer måste hållas restriktivt under våra gudstjänster, särskilt då det till
Stiftet inkommit många klagomål från församlingsmedlemmar, grannar och "förbipasserande",
myndigheter och polis att restriktionerna ej följs i vissa av våra kyrkor och församlingar, känner vi
oss tvungna att klargöra och ge nya direktiv gällande vårt mässdeltagande och våra vistelser i vår
kära församlingskyrka.

Vi har under den senaste tiden, efter jul, tolkat det, liksom St:a Eugenia och vissa andra
församlingar, att vi firar våra mässor privat och de troende som vill kommer, för att kyrkan är
öppen, för enskild bön (då räknas det ej som allmän sammankomst), som ofta sammanfaller med
prästens, diakonens, den liturgiska tjänstens, körens, de troende som beställt mässans, privata
mässa. Detta har nu klargjorts att det ej är fallet och alltså inte är möjligt.

Därför klargör vi följande:
1.) Vi känner oss i nuläget tvungna att poängtera och markera att ENDAST 8 personer kan delta i
var och ett av utrymmena i vår kyrka. Vi räknar med att vi har tre utrymmen: a) det egentliga
kyrkorummet, b) församlingssalen, c) kyrktorget. Vi kommer även försöka ha
undervisning/samtalsrummet närmast parkeringen (i vår församlings folkmun ofta känt som
"diakon Panchos rum") öppet under mässorna: där kan antingen en familj (eller högst två
främmande personer på minst 2m avstånd) vistas. Likaså i gången som leder till kyrktorget från
parkeringen kan en familj eller enstaka personer på minst 2m avstånd från varandra vistas. Vi ber
att ej be om att få kunna vara i köket, då det är viktigt att sanitära åtgärder hålls särskilt strikta i
köket, som i nuläget ENDAST används av kyrkans personal, eventuellt vid särskilda omständigheter
efter kyrkoherdens personliga tillåtelse.
Till de 8 personerna RÄKNAS EJ funktionärer: präst(er), diakon(er), ministranter, kör,
kyrkomusiker/försångare, lektorer, eventuella kommunionsutdelare, kyrkvärdar, personen(erna)
som hjälper till med inspelning/livestreaming av mässor och gudstjänster, kateketer (då de deltar
i mässan med sin undervisningsgrupp), volontärer - de flesta av dessa har på sig antingen ämbets/tjänstedräkter eller har brickor som beskriver deras funktion. Dessa räknas enligt lag INTE in i
gruppen 8 personer. Med 8 personer avses endast (då lagen tyvärr ej särskiljer gudstjänster utan
jämställer med kultur-/sportevenemang) "publik" som sitter i bänkarna eller på stolarna.

2.) Vi ska även försöka tillhandahålla utrymmet på nedre våningen - "Don Bosco oratoriet", för att
där kunna inhysa en familj eller maximalt 8 personer att delta i mässan. Detta kommer dock endast
vara möjligt då det ej är undervisning. Nu på söndag (21.02) är undervisningen som vanligt, så det
finns ej möjlighet för de troende att delta i mässorna på B.V. under mässorna 8.30, 9.30 och 11.00.
Vi ska efter sportlovet utvärdera om det är möjligt ha projektor på nedervåningen under 11.00mässan (och kanske 9.30-mässan), annars finns det högtalare så man kan i alla fall följa mässan
ljudmässigt. En kommunionsutdelare kommer ner för att förmedla den Heliga Kommunionen eller
så ombeds de troende som deltar i mässan på nedre våningen att komma till kyrkan och ta emot
kommunionen efter mässan.
Vi får inte röra oss mellan våra tre rum, utrymmen under gudstjänsternas gång!

3.) Eftersom en del mässor i princip sker direkt efter varandra och det är lönlöst att hålla strikt på
antalet personer (8) under själva mässan medan människor sedan "går in" i varandra, avlöser
varandra, samtalar på kyrktorget. Därför inför vi nu en regel att då två mässor firas endast med en
halvtimmes mellanrum eller direkt "efter varandra" kommer kyrkans dörrar vara låsta så länge
mässan pågår och öppnas av kyrkvärdarna för att först släppa ut de som varit i mässan genom
KYRKANS HUVUDPORT/DÖRR, först de som är i kyrksalen därefter de som är i församlingssalen
(man får alltså INTE GÅ UT VIA PARKERINGEN om man deltagit i mässan i församlingssalen). och
först därefter släpps nya personer in till den kommande mässan ENDAST VIA PARKERINGEN och
går till av kyrkvärdarna ANVISADE PLATSER (gäller söndags- och helgdagsmässorna) I KYRKSALEN
eller FÖRSAMLINGSSALEN och om det blir fullt på KYRKTORGET eller övriga möjliga utrymmen. Vi
ber att vi utan förbehåll lyssnar till kyrkvärdarna som har kyrkoherdens och församlingens mandat
till att utföra sin i nuläget viktiga tjänst, vilket vi är ytterst tacksamma för.
Även om mässorna i vår kyrka nu officiellt räknas som offentliga, kommer vi i princip ATT FIRA
MÄSSAN MED STÄNGDA KYRKDÖRRAR. Kyrkportarna stängs senast 5 minuter efter utsatt mässtid.
Var därför goda och kom i god tid, verkligen senast 5 minuter innan mässan början. Vi ber om
förståelse!

4.) VI PÅMINNER ATT VI I ALLA LÄGEN HÅLLER MINST 2 METERS AVSTÅND FRÅN PERSONER FRÅN
ANDRA HUSHÅLL. VI MÅSTE SPRITA HÄNDERNA NÄR VI KOMMER IN I KYRKAN. VI SITTER (OM EJ
ANNAT SÄGS) KVAR PÅ VÅRA PLATSER OCH PRÄSTEN ELLER ANNAN KOMMUNIONSUTDELARE
KOMMER OCH GER OSS HERREN I DEN HELIGA KOMMUNIONEN. VI SKA VARA I STÅENDE ELLER
KNÄBÖJANDE POSITION NÄR VI TAR EMOT DEN HELIGA KOMMUNION. MAN FÅR EJ TA EMOT
HERREN I EUKARISTIN SITTANDE! I princip säger kyrkans regler att man tar emot handkommunion
stående, de som tar emot direkt i munnen kan antingen knäböja eller stå.

5.) Tills vidare, om ej annat anges, gäller gudstjänstprogrammet för februari med de ordinarie
mässtiderna: onsdag - fredag 18.00, lördag 11.00, söndagar enligt schema angivet i månadens
gudstjänstprogram, men i princip firas mässan på söndagar numera alltid: 8.30, 9.30, 11.00 - på
svenska (oftast tillkommer mässa på svenska även 13.00 eller 16.30), samt 2 mässor på polska
enligt schemat, 16.30 - på olika språk enligt det schemat som gällt tidigare (I sönd-spanska, II sönd
-engelska, III & V sönd-svenska, IV sönd-polska). Från och med MARS ÄMNAR VI ATT (så länge 8
personers-restriktionen gäller) FLYTTA FRAM MÄSSORNA SOM HITTILS FIRATS 16.30 PÅ
SÖNDAGAR TILL 17.00 men håll utkik i månadens gudstjänstblad för mars eller annan information
på kyrktorget, kyrkportarna, facebook- eller hemsidan.

6.) Från och med lördag 27 februari (så länge 8-personersrestriktionerna varar) kommer vi även
att fira två söndagsmässor till för att på så sätt möjliggöra för så många som möjligt att delta i
söndagens mässor. Dessa vigiliemässor kommer alltså fullgöra söndagsplikten (vi påminner
samtidigt att det hela tiden är officiell dispens från söndagsplikten) p g a pandemiläget. Vi planerar
att lördag 27 februari och kommande lördagar fira söndagens vigiliemässa på polska kl. 17.00 samt
på svenska kl. 18.30.

7.) Vi ber alla våra kära bröder och systrar i Kristus att ni försöker fördela ER JÄMNT mellan
mässorna. Vi skriver detta klargörande bl. a. så att ingen känner sig besviken om man blir avvisad
då det redan är fullt i Kyrkan. I nuläget tycker vi det är för komplicerat med att ta in anmälningar
till mässorna, men om vi efter en eller två veckor ser att det är ohållbart kommer vi försöka
återinföra anmälningar till mässorna: åtminstone Högmässan 11.00 och söndagsmässan 9.30.

8.) Undervisningen planeras hittills att fortsätta. Vi ska dock utvärdera med kateketerna och efter
sportlovet komma med eventuella nya lösningar. En del av grupperna har delvis undervisning online. Kateketerna återkommer med information till sina respektive grupper: barnen och
föräldrarna.

9.) Vi fortsätter även med hittillsvarande gudstjänster och andakter: Sakramental Tillbedjan:
fredagar 17.00 - till mässans början, i tystnad. Torsdagar tillsammans med rosenkrans i intention
för pandemins hejdande och Kyrkans enhet etc. efter mässan, onsdagens bönemöte med
Sakramental tillbedjan efter mässan, rosenkransen på lördagar 10.30, barmhärtighetens
rosenkrans på onsdagar ca 17.40, korsvägsandakt varje fredag i fastan efter kvällsmässan.
Korsvägen och onsdagens och torsdagens tillbedjan streamas.

10.) P g a att det nya restriktionsförtydligandet tyvärr kan medföra att många av oss ej kommer
kunna delta i mässorna fysiskt planerar vi att från och med v. 8 streama även alla våra
vardagsmässor. Det är dock volontärer, församlingsmedlemmar som hjälper med det, efter tid och
förmåga, så vi ber om förståelse, överseende.

11.) Vi uppmuntrar att förutom att fördela sig jämnt mellan söndagsmässorna ibland kanske
komma på en vardag till mässan istället, så länge det nuvarande läget gäller.

12.) Vi tackar så mycket våra volontärer som hjälper på olika sätt, främst som sakristaner och
kyrkvärdar. Men vi behöver mer hjälp! Tänk inte att andra ska göra något för Dig. Alla har ett
ansvar. Om vi ej har tillräckligt många kyrkvärdar och andra volontärer kommer vi ej kunna fira
mässor och ha kyrkan öppen på ett säkert sätt.

13.) Bikt erbjuds i regel från och med en halvtimme innan mässorna på vardagar. Med antalet
mässor är möjligheterna till bikt på söndagar begränsade. Vi kommer även kungöra särskilda
bikttider under fastan, i mars, med präster utifrån, på fredagar och lördagar så att så många av oss
som vill ska kunna bikta sig under Fastan och inför Påsk.

14.) I och med regeringens briefing igår, finns en ljusglimt, att lagen, restriktionerna kan ändras
under mars månad och att det kommer medföra en annan syn på gudstjänster än allmänna
sammankomster, t.ex. beroende på Kyrkans storlek och kvadratmeter och förhoppningsvis
medföra att fler av oss (på ett säkert sätt och i en känsla av medansvar för varandras hälsa) kan
delta i mässor m.m. Tills dess gäller det som förordnats här ovan. Låt oss be enträget om detta!

15.) Alla andra aktiviteter, inklusive vår hjärtefråga "sportlovsaktiviteter med Don Bosco" för våra
kära barn i grundskoleåldern utgår tyvärr i år, så länge restriktionerna varar.

16.) Förutom de ordinarie mässtiderna finns utrymme för privat bön i kyrkan eller privat mässa för
familjer, grupper, personer som beställer en särskild mässintention, om behov finns, tala då med
kyrkoherden. Likaså möjlighet till bikt och individuellt kommunionsmottagande.

17.) Låt oss uppleva denna fasta, också dessa restriktioner, som en tid av botgöring och "öken"
som öppnar upp oss för Herren. Låt oss ta emot andlig kommunion, titta på streamade mässor och
framförallt be enskilt och i familjen samt göra den botgöring, allmosa, föresatser, fasteoffer som
vi urskiljer i vår bön som det sätt Herren vill att vi ska genomleva och på så sätt ännu mer öppna
upp oss för Honom, Hans närvaro, kärlek och nåd i våra liv.
Jag ber om förståelse och tålamod.
Med min förbön och välsignelse till Er alla,
Tillgiven i Kristus, Maria de kristnas hjälp och Don Bosco
f. Krystian sdb, kyrkoherde

