
S: TA BIRGITAS KATOLSKA FÖRSAMLING I NORRKÖPING

Gudstjänstordning

DE NYA COVID-19 REGLERNA FR.O.M. 24 NOVEMBER 2020

Som säkert de flesta av er vet har Sveriges regering gått ut med nya 
bestämmelser som föreslås ska gälla i cirka fyra veckor framåt.

Endast 8 personer kan samlas till allmän sammankomst

(vilket är definitionen även för gudstjänster).

I vår församling kommer vi att tillämpa denna regel på följande sätt:

Kyrkan kommer att hållas öppen dagligen för bikt, privat andakt, bön, 
rosenkransbön och MÄSSA som tidigare. Under vissa tider kommer 
Sakramentet att ställas ut för tillbedjan.

Se bara till att inga fler än 7 personer finns i kyrkan samtidigt.

i Söndag kl. 09.00 – 12.00 och 16.00 – 17.00 Sakramental tillbedjan 
(bara 7 personer samtidigt i kyrkan)

ii Måndag – Onsdag kl.17.00 enskild tillbedjan och kl.18.00 Mässa 
(bara 7 personer samtidigt i kyrkan)

iii Torsdag kl.10.00 enskild tillbedjan och kl.11.30 Mässa (bara 7 
personer samtidigt i kyrkan)

iv Fredag kl.17.00 enskild tillbedjan och kl.18.00 Mässa (bara 7 
personer samtidigt i kyrkan)

v Lördag kl.15.00 enskild tillbedjan och kl.18.00 Mässa (bara 7 
personer samtidigt i kyrkan)

* Ni kan alltid ringa mig (mob.073 828 13 16) för att komma överens om tid
för bikt, enskild andakt och bön i kyrkan.

Tack för Er kollekt och gåva till församling!   

Bankgiro: 5308-0669 * Swish: 1231704477

*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

* Under tiden restriktionerna gäller firas inga Mässor i Finspång

* För att minska spridning av smitta sjunger vi inte under sakramental tillbedjan

och Mässorna

* Vid bikt håll avstånd – minst 1,5 meter - till de övriga som väntar. Håll avstånd

till prästen som hör din bikt.

* Stå inte och tala med andra i kyrkans hall och korridor. Om du vill prata med 

någon, gör det utanför kyrkan och på behörigt avstånd från andra personer.

* Att alla ska tvätta händerna och använda handsprit ofta behöver vi väl 

egentligen inte uppmuntra till.

* Om du tar i något dörrhandtag, använd genast handsprit som finns på olika 

platser i våra lokaler.

* Undervisning för barngrupperna och konfirmander är inställd under den tid 

som dessa restriktioner gäller, likaså alla övriga aktiviteter i församlingens 

lokaler.

* Mässintentioner för levande och döda kan bokas precis som vanligt. Kom till 

sakristian i samband med Mässor eller ring mig.

* Antalet personer som samtidigt vistas i kyrkan får inte överstiga 08 personer.

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

*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.

Expedition:

Tisdag kl. 10.00 - 13.00 

Fredag kl.10.00 - 13.00

about:blank
about:blank


Till sist ber jag er att tänka på vår församlings ekonomiska situation som genom

dessa restriktioner blir svårare. Därför kommer en kollektkorg finnas vid 

ingången till kyrkan så att ni som får privilegiet att delta i de Mässor som firas 

kan ge frivillig kollekt.

Vi är också mycket tacksamma för övriga kollekter och gåvor genom 

församlingens insamlingskonto:

Bankgiro: 5308-0669 * Swish: 1231704477

Herren beskydde och välsigne oss alla!

Fader Samji

kyrkoherde
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