HELIGA TREFALDIGHETS KATOLSKA FÖRSAMLING I JÄRFÄLLA

Med anledning av Coronavirusutbrottet:


Vår kyrka förblir öppen tills vidare enligt vanlig ordning (p. g. a. begränsade personalmöjligheter kan vi ej hålla kyrkan öppen vid fler tillfällen under dagen för enskild bön).



Den som är sjuk även med lindriga förkylningssymptom eller på annat sätt tillhör en
riskgrupp, SKALL INTE delta i mässan utan stanna hemma.



Vi följer i allt Stiftets anvisningar d.v.s. bl. a. Mässplikten på söndagar och högtider gäller inte
tillsvidare. Däremot skall man fortfarande iaktta dessa dagar som en Herrens dag, följa den
heliga mässan som sänds över nätet på olika språk, läsa texterna i mässboken,
söndagens/högtidens bibelläsningar, rosenkransen m.m. Likaså uppmuntras man att
tillämpa “andlig kommunion”.



Stiftet rekommenderar att Kommunionen helst tas emot i handen. Dock är det viktigt att
poängtera att ingen troende kan förbjudas att ta emot Kommunionen enligt det
grundläggande, normativa sättet enligt den latinska riten: i munnen. Vid båda sätten ska
försiktighet tillämpas från både prästens/kommunionsutdelarens och den mottagandes sida.



Fridshälsningen med handskakning utgår. Istället uppmuntras vi att respektfullt buga mot
varandra.



Vi ber alla att undvika handskakning, kramar etc. då vi hälsar på varandra i kyrkan och om
möjligt hålla avstånd mellan varandra.



ALLA MÄSSDELTAGARE UPPMANAS att i en anda av ansvar på kyrkans toaletter tvätta
händerna (då vi rört bil, handtag m.m.) vid ingången till kyrkan/före mässan. Detta är särskilt
viktigt för de som tar emot kommunionen i handen (där kommunionsutdelaren kan komma
att oavsiktligt snudda vid våra handflator som kan vara virus -/ bakterietransmitterande).



Vi ber alla kyrkobesökare att sprita sina händer (flaskor med handdesinfektion finns utställda
på kyrktorget och bordet vid ingången till kyrkorummet och skall brukas). Om församlingen
ej längre skulle ha tillgång till handsprit, ber vi om att använda egen.



Vigvattenskålen förblir tillsvidare tom. Vi ska istället försöka frekventera bruket av asperges
(vigvattenbestänkning) under söndagsmässorna.



Från och med söndagen 22 mars kommer vi tillsvidare att fira 3 Mässor på söndagarna: 9.30
(svenska), 11.00 (Högmässa, svenska), 16.30 (Mässa på olika språk, enligt vanlig ordning). Vi
ber våra troende att efter möjlighet sprida ut sig i dessa mässor. Eventuella ändringar kan
förekomma och kommer fortlöpande att kungöras. Tiden för vardagsmässorna förblir
tillsvidare oförändrad.



Trosundervisningen för barn och ungdomar är tillsvidare inställd, vi kommer informera
föräldrarna om eventuella förändringar.



Bikttillfällen ges i vanlig ordning, före och efter mässorna. Ett extra bikttillfälle sker lördagen
21 mars, kl. 10.15 - 11.00 samt 11.50 - 14.00. Liknande bikttillfällen (med präster inbjudna
utifrån planeras men p.g.a. det osäkra läget kommer det fortlöpande att ges information). Vi
ber om försiktighet vid bikten. Om någon person är allvarligt sjuk ber vi om kontakt med
prästen eller diakonen för bikt/sjukkommunion/sjukas smörjelse. Vistas någon på sjukhus ber
vi i första hand om att kontakta jourhavande katolsk sjukhuspräst eller nationell själasörjare
om man önskar på annat språk.



De närmaste lördagarna fram till påsk kommer vi att ha Tillbedjan i Kyrkan kl. 10.00 - 11.00
(rosenkransen ca kl. 10.35) före Mässan, samt ca kl. 11.45 - 13.00, efter mässan förutom den
sedvanliga tillbedjan på fredagar kl. 17.00 - 17.55. Dessa Adorationer av Herren i Sakramentet
sker i tystnad och firas främst i intention för hejdandet av coronaviruset.



Med anledning av Påvens böneaktion “24 timmar för Herren” anordnar vi Tillbedjan av
Herren Kristus i det Allraheligaste Sakramentet lördagen 21 mars från kl. 12.00 fram till kl.
24.00 då vi förmedlar Sakramental välsignelse och ställer undan Sakramentet. Denna
tillbedjan sker i intention av hejdandet av coronaviruset. Kl. 12.00 - 14.00 särskilt tillfälle till
bikt. Kl. 15.00 barmhärtighetens rosenkrans. Kl. 23.30 - Jungfru Marias rosenkrans.



I den mån det går ber vi alla att vara utspridda i Kyrkan under mässor och övriga bönestunder.
Om möjligt (kan ibland vara praktiskt svårt att genomföra) max. 2 personer från olika hushåll
med mellanrum i en bänk eller en familj tillsammans i en bänk.



Prästerna, diakonen, eventuella kommunionsutdelare (vi delar inte ut kalkkommunion och
ställer i regel tillsvidare in de extraordinära kommunionsutdelarnas - lekmännens tjänst)
försäkrar om att de tvättar och spritar händer innan Mässan samt spritar sina händer direkt
före och efter kommunionsutdelning.



Kyrkkaffet är tillsvidare inställt, liksom alla extra aktiviteter som: barnrytmik,
oratorium/läxhjälp, föreläsningar, barn och ungdomsmöten m.m.



Bönemötet på onsdagar fortsätter tillsvidare i vanlig ordning.



Förrättningar som dop, begravningar m.m. fortsätter enligt möjlighet tillsvidare.



Församlingskansliet är bemannat av kanslist på onsdagar kl. 13.00 - 18.00. Dock är det stängt
för besökare och vi ber om att ringa 08-580 812 55 under telefontid eller maila ärenden till
jarfalla@katolskakyrkan.se. Endast vid akut behov kommer personer att släppas in på
kansliet. Vid övriga frågor maila församlingen eller ring, sms:a eller maila kyrkoherden.

TILL RISKGRUPPERNA RÄKNAS (enl. Folkhälsomyndigheten):
Du som är 65 år eller äldre.
Du som är gravid.
Du som har hjärtsjukdom
Du som har lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
Du som har diabetes typ 1 eller typ 2.
Du som har kraftigt nedsatt immunförsvar p.g.a. sjukdom eller behandling.
Du som har kronisk lever- eller njursvikt.
Du som är kraftigt överviktig.
Du som har funktionshinder.
Vi ber också föräldrar med barn, särskilt små barn om särskild försiktighet.
Må Gud välsigna, beskydda och bevara oss alla

pater Krystian Zacheja SDB, kyrkoherde

