
Trosundervisningen för åk 6–7 återupptas i fysisk form med början 
lördagen den 13 februari kl. 13 i S:t Lars. Övriga gruppers undervisning 
hålls för närvarande i digital form. Se vidare www.stlars.org/katekes/.  
Vi siktar på att återuppta all fysisk undervisning efter påsk och 
återkomma med besked. Datum för första kommunion är inte fastlagt 
än men äger troligtvis rum i början av hösten. Ungdomskonfirmation 
är schemalagd till den 5september.  
Kontakta ungdomssekreterare Jim Lagerlöf, tel. 073-783 23 73 eller e-
post ungdomssekreterare@stlars.org för mer information eller frågor. 
Besked om trosundervisning i S:t Ilian kommer inom kort.  

Kyrkoherde Andreas Bergmann S.J. håller ett föredrag via Zoom 
onsdagen den 10 mars kl. 19. 
Det har titeln Tron huggen i sten – arkitektur och teologi i katedralen i 
Chartres, Frankrike.  
Vänligen anmäl dig till församlingsexpeditionen via e-post 
expeditionen@stlars.org och uppge ditt namn och din e-postadress. 
Sista anmälningsdag är fredagen den 5 mars. De som har anmält sig 
kommer att få en länk för att kunna logga in sig på Zoom. 

Jan Byström kommer att diakonvigas i S:t Lars kyrka lördagen den 6 
mars i mässan kl. 11. Hans prästvigning äger rum i Katolska 
domkyrkan lördagen den 8 maj i mässan kl. 17. 

Kollekt och gåvor kan insättas på församlingens bankgiro 950-5553 
eller inbetalas via Swish nr 1231972884. 

Församlingsbrev för början av fastetiden 2021 

Visst visar Walter Habdanks bild ett motiv från advent. Men å andra 
sidan verkar just denna bild förmedla mycket av den dagliga 
livskänslan. Sammanträngt håller vi alla utsikter till en förändring som 
redan verkar synas vid horisonten men inte ännu har blivit verklighet. 
 Många väntar på att restriktioner kommer att lättas och att vi 
kan återuppta vårt vanliga gudstjänstliv och framför allt fira påsk 
tillsammans. Vi får vara hoppfulla att en ändring är på gång, men det är 
inte uteslutet att bladet vänds igen och pandemins tredje våg är på väg 
mot oss. 
 Mina tankar och böner är med alla dem som själva drabbats av 
pandemin och insjuknande eller behöver isolera sig i flera månader. 
Eukaristins mysterium kommer att hjälpa oss att återvinna livsglädjen 
och gemenskapen .  Andreas Bergmann S.J. 
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Askonsdagen 
Med askonsdagen inleds vår 40 dagar långa fastetid. (Söndagarna 
räknas inte in.) 40 dagar – lika länge som Jesus efter sitt dop fastade i 
öknen och blev satt på prov. Siffran påminner också om israeliternas 
40-åriga ökenvandring på väg mot det utlovade landet, frihetens land. 
Tillsammans med långfredagen är askonsdagen den viktigaste 
fastedagen. 
 Askonsdagen får sin särprägel bland annat av ceremonin med 
askan som läggs (eller strös) på huvudet. Från början var det de som på 
grund av sin synd blivit utestängda från kyrkans sakrament som fick 
inleda sin avslutande botgöring under fastetiden med denna handling. 
Med tiden blev det sed att var och en som så vill kan få inleda fastans 
tid av bot, självprövning, omsorg om andra och lyssnande till Guds röst 
på det sättet. 
 Askan har biblisk bakgrund. För det första: människan är 
förgänglig och ömtålig. Vårt nuvarande liv går mot ett slut. Människan 
är, som det uttrycks i Bibeln, "stoft och aska" (se t.ex. Job 30:19; Jesaja 
44:20; Syrak 10:9). När askan läggs på våra huvuden är en av de 
formuleringar som kan användas: "Kom ihåg att du är stoft, och stoft 
skall du åter bli" (jfr 1 Mosebok 3:19). Det är de ord som Adam får 
höra efter syndafallet: synden skär av förbindelsen med honom som är 
Livet. Askan är i Gamla testamentet ett tecken på sorg. 
 För det andra: vi måste vända om, mot Gud. Den omvändelsen 
försöker vi förverkliga under fastan, men den måste också ske varje 
dag. En människa som tar sitt kristna liv på allvar är aldrig här i livet 
färdig med den. Därför är den andra av de formuleringar som kan 
användas när askan läggs på våra huvuden: "Omvänd dig, och tro på 
evangeliet." Askan är ett tecken på att man tar omvändelsen på allvar 
(se t.ex. Job 42:6; Jeremia 6:26; Judit 4:11; 9:1). 
Alla ceremonier kan tömmas på sin mening om man inte tänker på vad 
de innebär. Men de kan verkligen vara till hjälp, om man tar dem på 
allvar. Så är det med askan på askonsdagen också. Måtte den här 
fastetiden bli en tid där vi verkligen besinnar hur svaga och förgängliga 
vi är, och en tid då vi verkligen vänder om! 

Anders Ekenberg 

Information inför fastan och påsken 
Vi vet ännu inte vilka restriktioner som kommer att gälla för fastan 
och påsken, eftersom ändringar ofta kommer med kort varsel. Se 
församlingens hemsida www.stlars.org för uppdaterad information eller 
kontakta expeditionen tel. 018-13 35 43. 

Askonsdagen infaller i år den 17 februari. Askutdelning med 
kommunioutdelning erbjuds i S:t Lars kyrka varje heltimme under 
förmiddagen kl. 8, 9, 10, 11 och 12 samt under eftermiddagen kl. 14, 
15, 16 och 17. Föranmälan behövs inte. I S:t Ilians kyrka erbjuds 
askutdelning kl. 16-18. 

Mässorna livestreamas dagligen på S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal. 
Länken finns på församlingens hemsida, på startsidan och under fliken 
Aktuellt. Klicka på den rödmarkerade texten, så kommer du direkt till 
vår kanal. 
Mässtider: söndag kl. 11, måndag–torsdag kl. 18.15, fredag kl. 12.15 
samt lördag kl. 11. 
Kyrkan är öppen varje dag kl. 8.30–19 men stänger i samband med 
mässorna så länge de inte är offentliga. 

För bikt, själavård och kommunion ber vi er att kontakta 
kyrkoherden, tel. 070-281 91 61 eller e-post kyrkoherden@stlars.org. 

S:t Lars kyrkokör har spelat in en video med kyndelsmässodagens 
första vesper. Den kan ses på församlingens Youtube-kanal. Första 
vespern för första söndagen i fastan den 21 februari kommer också att 
kunna ses på Youtube-kanalen.
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