
S: TA BIRGITAS KATOLSKA FÖRSAMLING I NORRKÖPING 

Gudstjänstordning 

Efter regeringens och stiftets direktiv gäller följande bestämmelser för S:ta 

Birgitta församling. 

Se bara till att inte fler än 8 personer finns i kyrkan samtidigt. 

Ingång genom gårdsgrind. Observera! Under Mässan är kyrkan stängd!  

Covidanpassat 8 pers/mässa bokas via Pastorsexpeditions tel. 011125279 

Gudstjänstordning fr.o.m. 04 april  

i. Söndagar  
kl. 09.00 – Mässa / Eukaristisk tillbedjan (Max 8 pers.) 
kl. 10.00 – Mässa / Eukaristisk tillbedjan (Max 8 pers.) 
kl. 11.00 – Mässa / Eukaristisk tillbedjan (Max 8 pers.) 
kl. 12.00 – Gudstjänst (Max 8 pers.) 
kl. 16.00 – Mässa / Eukaristisk tillbedjan (Max 8 pers.) 
kl. 17.00 - Gudstjänst (Max 8 pers.) 
 

ii. Måndagar, tisdagar och onsdagar  
kl.17.00 Mässa (Max 8 pers.) 
kl.18.00 Mässa (Max 8 pers.) 

iii. Torsdagar  
kl.10.30 Mässa (Max 8 pers.) 
kl.11.30 Mässa (Max 8 pers.) 

iv. Fredagar  
kl.17.00 Mässa (Max 8 pers.) 
kl.18.00 Mässa (Max 8 pers.) 

v. Lördagar kl.15.00 enskild tillbedjan/ Rosenkransbön och kl.18.00 
Mässa (Max 8 pers.) 

Detta är en prövningens tid för alla. Det verkar som om det vore det kors som vi 
just nu har att bära. 

Kyrkoherde f.Samji 

Tack för Er kollekt och gåva till församling!    

Swish: 1 231 704 477, *Bankgiro: 5308-0669  



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

*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 2 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. 

* 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. 

about:blank


*Personer som är i behov av hjälp med inköp eller apoteksbesök kan 

höra av sig till kyrkoherden: 073 828 13 16 

Expedition: 

Tisdag kl. 10.00 - 13.00  

Fredag kl.10.00 - 13.00 

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 
 


