KUNGÖRELSER
4:E SÖNDAGEN I FASTAN
22 mars 2020
Idag den 22 mars firas Mässa på polska kl. 16.30. Dessförinnan, ca kl. 16.10
Gorzkie Żale (passionsandakt på polska).
Med anledning av den rådande situationen och smittorisk gällande
Coronaviruset så ställs för närvarande församlingens alla extra aktiviteter in
såsom: Barnrytmik, läxhjälp, barnträff, ungdomsträff, föreläsningar m.m. Detta
gäller framöver även för katekesundervisningen. Mässor och övriga gudstjänster
fortsätter som vanligt tills dess att Folkhälsomyndigheten inte kommer med nya
rekommendationer som församlingen behöver ta hänsyn till. Stiftets
rekommendationer liksom vårt interna dokument ”Med anledning av
coronaviruset” finns upphängda på anslagstavlorna samt utlagtda på kyrktorget.
Var goda och ta del av dem.

Kommande onsdagar framöver är kansliet bemannat av
kanslisten som vanligt mellan kl. 13.00 - 18.00. I enlighet med Stockholms
Katolska Stifts senaste anvisningar från den 17 mars, skall dock
direktkontakt på våra församlingars expeditioner undvikas. Därför
kommer kyrkan/kansliet att fysiskt vara stängda, och vi ber om
kontakt via församlingens telefon: 08-580 812 55, mail:
jarfalla@katolskakyrkan.se eller porttelefonen vid kyrkans
huvudingång. Endast vid akuta behov kommer någon att släppas in. Detta
kommer tills vidare att gälla, beroende på pandemins utveckling samt vårt
Stifts och svenska myndigheters anvisningar. Kyrkan öppnas för
gudstjänstdeltagare kl. 17.00.
På onsdag den 25 mars firas högtiden Herrens bebådelse/Jungfru
Marie bebådelsedag med Mässa kl. 18.00, bönemöte med Herren utställd
i det allraheligaste Sakramentet efter mässan, enligt vanlig ordning.
Rosenkransbön beds kl. 17.30.
Sakramental Tillbedjan och möjlighet till bikt på fredag från kl. 17.00.
Efter Mässan på fredag under fastetiden firar vi Korsvägsandakt
(ca kl. 18.30). Varmt välkomna! På lördag kl. 10.00 – 10.45 samt
kl. 14.00 – 18.00 ges tillfälle till bikt. Rosenkransbön kl. 10.30.

Mässa hos Elisabethsystrarna i Stäket firas måndag, tisdag och torsdag
kl. 08.30, samt söndag kl. 08.00.
Med anledning av ”covid-19” så anordnas kommande lördagar särskilda
tillfällen till Tillbedjan av Herren i det allraheligaste Sakramentet, med
främst böneintention för alla drabbade av coronaviruset och för hejdandet
av virusets vidare spridning och Guds barmhärtighet för oss och hela
världen: lördagar kl. 10.00 - 10.55 och efter Mässan, ca kl. 11.50 - 13.00;
förutom den sedvanliga Sakramentala tillbedjan på fredagar
kl. 17.00 - ca.17.55.
Trots att församlingen p.g.a. det nuvarande läget ej kan anordna faste-reträtt
inbjuds alla till ett särskilt bikttillfälle med präster utifrån, nästa lördag,
28 mars, kl. 10.00 - 10.50 och efter mässan, ca kl. 11.50 - 14.00. Förutom
det försöker vi erbjuda bikttillfällen i vanlig ordning, d.v.s. 30 minuter (på
söndag ca 20 min) innan mässan - vid behov även efter. Bikttider i april
samt under stilla veckan kungörs framöver. Om någon är allvarligt sjuk
hemma tveka inte att inbjuda präster för bikt/de sjukas smörjelse och
sjukkommunion (om endast senast nämnda önskas, kan även diakon eller
kommunionsutdelare komma). Gällande sjukhussjälavård kontakta i första
hand jourhavande katolsk sjukhuspräst kanik M. Künkel: 070-278 15 12
eller nationell själasörjare, ifall på annat språk.
Kommande söndagar kommer vi att försöka fördela antalet mässbesökare
per gudstjänst genom fler mässtillfällen. Nästa söndag, den
29 mars, 5:e söndagen i fastan, firas Mässa på svenska kl. 09.30,
Högmässa kl. 11.00 samt Mässa på svenska även kl. 16.30. Observera
att ingen trosundervisning äger rum!
Pater Peter Fresman som var distriktspräst i Järfälla åren 1987-2001 och var
med när Heliga Trefaldighets kyrka byggdes, ska nu 88 år gammal flytta
till jesuiternas ålderdomshem i Berlin, vilket sker den 27 mars. Han
kommer att ta farväl av sina vänner i Sverige vid slutet av Högmässan i S:ta
Eugenia kommande söndag den 22 mars och alla som vill är välkomna att
delta.
Vi önskar alla en välsignad söndag och vecka i denna heliga fastetid. På
grund av rådande pandemi anordnas det inget kyrkkaffe de kommande
söndagarna. Må ni hålla er friska och Gud ge er sin rika välsignelse.

