
Gudstjänstordning/Veckonytt
05 april 2020 – tills vidare (v. 15-)

 Skolgatan 14 B, 602 25 Norrköping Tel: 011 – 12 52 79  mobil: 073 828 13 16 e-post: 
norrkoping@katolskakyrkan.se 

DAG TID GUDSTJÄNST LITURGI ÖVRIG
INFORMATION

I S:ta Birgittas församling kommer inga mässor med offentlig karaktär att firas från
och med söndag den 29 mars och tills vidare.

Kyrkan förblir öppen för bön och enskild andakt mellan kl. 9 – 14 från måndag till
lördag samt söndag mellan kl. 9 – 15.

Själavård via telefon. fader Samji, mob. 073 828 13 16

Ni kan alltid ringa mig för att komma överens om tid för bikt. 

Man kan hämta en välsignad palmkvist i kyrkan mellan kl. 11.00 – 15.00
på Palmsöndagen.

På Långfredagen finns det  heliga Korset  framställt  för enskild bön och
hyllning mellan kl. 11.00 – 18.00

Pastorsexpeditionen är stängd för besök. Däremot går det bra att mejla eller ringa på
de fastställda tiderna.

Mässplikten  för  söndagar  och  påbjudna helgdagar  gäller  inte  tillsvidare.  Däremot
skall  man fortfarande iaktta dessa dagar som en Herrens dag, genom att följa den
heliga mässan som sänds över nätet på olika språk, läsa texterna i mässboken eller be
rosenkransen. Likaså kan man tillämpa ”andlig kommunion”.
Mässor online: 
https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/massor-online

 

https://www.katolskakyrkan.se/coronaviruset/massor-online
mailto:norrkoping@katolskakyrkan.se


En bön av Padre Pio som kan användas vid
andlig kommunion:

Min Jesus, jag tror att du är närvarande
i altarets allraheligaste sakrament.

Jag älskar dig över allt,
och min själ längtar efter dig.

När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets
sakrament,

så kom ändå på ett andligt sätt till mig.
Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,

jag förenar mig med dig.
Jag tillber dig i djupaste vördnad.

Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.

INFORMATION OM CORONA PÅ OLIKA SPRÅK

Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning

Krisinformation.se: information på 25 olika språk

1177 Vårdguiden:   pdf-filer på 17 olika språk

Siten "#tellcorona": filmer på 14 olika språk  .

Folkhälsomyndigheten.se: information på 25
olika språk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://tellcorona.com/
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/corona-in-other-languages/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages
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