
Gudstjänstordning/Veckonytt
24 maj 2020 – 31maj 2020 (v. 22)

 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

   Söndag
24/05

09.00
11.00
16.00
18.00

Mässa på svenska
Mässa på svenska
Mässa på svenska
Mässa på svenska

SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

Apg 1:12–14
{Ps 27:1, 4, 7, 8a}
1 Pet 4:13–16
Joh 17:1–11a

För mer detaljer se nästa
sida

Måndag
25/05

17.00

18.00

***

 ***

Apg 19:1–8
{Ps 68:2–4, 5ac, 6–7b}
Joh 16:29–33

Tisdag
26/05

17.00

18.00

Rosenkransbön (på 
arabiska)

 Mässa på svenska

S:t Filippo Neri
Apg 20:17–27
{Ps 68:10–11, 20–21}
Joh 17:1–11a

Pastorsexpeditionen är
stängd för besök. Däremot
går det bra att mejla eller

ringa på de fastställda
tiderna.

Onsdag
27/05

17.30

18.00

Rosenkransbön (på 
spanska)

Mässa på svenska

Apg 20:28–38
{Ps 68:29–30, 33–36}
Joh 17:11b–19

Torsdag
28/05

17.30

18.00

Rosenkransbön (på 
polska)

Mässa på svenska

Apg 22:30; 23:6–11
{Ps 16:1–2a, 5, 7–11}
Joh 17:20–26

Fredag
29/05

17.30

18.00

Rosenkransbön (på 
svenska)

 Mässa på svenska

Apg 25:13b–21
{Ps 103:1–2,11–12}
Joh 21:15–19

Lördag
30/05

15.00

18.00

Rosenkransbön (på 
kirundiska och franska)

Vigiliemässa 

Apg 28:16–20, 30–31
{Ps 11:4–5, 7}
Joh 21:20–25

   Söndag
31/05

09.00
11.00
16.00
18.00

Mässa på svenska
Mässa på svenska
Mässa på svenska
Mässa på svenska

PINGSTDAGEN, högtid

Apg 2:1–11
{Ps 104:1ab, 24ac}
1 Kor 12:3b–7, 12–13
Joh 20:19–23

För mer detaljer se nästa
sida
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Biskopen  har  tagit  fram  nya  bestämmelser  för  firandet  av  den  heliga  mässan  i
församlingarna, med anledning av att Corona-pandemin har visat sig bli långvarig. De nya
bestämmelserna  gäller  från  söndag  19:e  april  och  innebär  att  vissa  mässor  kan  firas  i
församlingarna  i  stiftet,  om  man  respekterar  myndigheternas  bestämmelser  angående
allmänna sammankomster. Mer info om de nya reglerna finns på stiftets hemsida.

Mässa på andra språk kan firas enligt beslut av respektive ansvarig präst. För mer info var
god kontakta präster för respektive mässa.

Kyrkan kommer att vara stängd för renoveringsarbete fr.o.m. 04 maj t.o.m. 30 juni 2020. 
Under tiden firar vi mässa i församlingssalen. 

Tack för Er kollekt eller gåva till församling!   
Bankgiro: 5308-0669 * Swish: 1231704477

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

Myndigheternas  bestämmelser  angående  antalet  deltagande  i  allmänna  sammankomster
måste alltid respekteras, just nu är det max 50, men det kan ändras.

Personer som på grund av ålder och hälsa befinner sig i riskzonen skall inte delta i
mässan. 

Man måste kunna garantera att avståndet mellan deltagare i mässan är minst två meter. 

Den heliga kommunionen tar vi emot i handen eller inskränker oss till andlig kommunion.

Uppvisar man olika symptom såsom förkylning eller feber, skall man stanna hemma.

För själavård via telefon var god ring mig (fader Samji, mob. 073 828 13 16).

Ni kan alltid ringa mig för att komma överens om tid för bikt. Är man sjuk SKALL man
INTE komma till bikt i kyrkan. 

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

Personer  som  är  i  behov  av  hjälp  med  inköp  eller  apoteksbesök  kan  höra  av  sig  till
kyrkoherden: 073 828 13 16

Om det i församlingen finns personer som är redo att hjälpa äldre, ensamma och utsatta med
inköp av mat och annat samt uthämtning av mediciner – kontakta kyrkoherden för vidare
information.



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
 

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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