GUDSTJÄNSTER I S:T ILIAN
Enligt regeringsbeslut är antalet deltagare vid gudstjänster begränsat
till åtta personer förutom präst, kyrkomusiker etc.

Församlingsbrev

Katolska församlingen Sankt Lars

Palmsöndagen 28 mars
11 Högmässa
Skärtorsdagen 1 april
18.30 Kvällsmässa till åminnelse av Herrens nattvard
Långfredagen 2 april
Kyrkan öppen från 12.00 — 16.00
Präst finns för att höra bikt.
15.00 Gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande
Både fader Magnus och fader Chikezie finns i kyrkan under delar av
dagen.
Påskdagen 3 april
11.00 Högmässa

Stilla veckan och Påsk 2021

Annandag påsk
11.00 Högmässa

KOMMUNIONEN

På Palmsöndagen, Påskdagen och Annandag påsk kan alla som
förberett sig hemma digitalt eller i privat bön ta emot
kommunionen i S:t Ilian mellan 11.50 och 12.20.
Man går in genom huvudingången och går ut genom den andra
dörren.
På så sätt är ALLA VÄLKOMNA att ta emot påskkommunionen,
trots begränsningarna i övrigt.

GUDSTJÄNSTER I S:T LARS
Enligt regeringsbeslut är antalet deltagare vid gudstjänster begränsat
till åtta personer förutom präst, kyrkomusiker etc.

Palmsöndagen 28 mars
11 Högmässa Sänds på YouTube
Måndag-onsdag i Stilla veckan 29–31 mars
18.15 Mässa Sänds på YouTube
Skärtorsdagen 1 april
19.00 Kvällsmässa till åminnelse av Herrens nattvard
Sänds på YouTube
Tillbedjan inför det Heliga Sakramentet i församlingssalen från 20.30
fram till midnatt.
Kö organiseras av frivilliga medarbetare. Ingång genom
huvudingången, utgång genom församlingssalens bakdörr.
Långfredagen 2 april
15.00 Gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande
Sänds på YouTube
Inför långfredagens gudstjänst finns möjlighet att maila in egna
förbönsämnen till: expeditionen@stlars.org. Dessa kommer att läsas
upp efter korshyllningen.
Efter liturgin förblir kyrkan öppen till kl. 19 för enskild hyllning av
korset.
Kö organiseras av frivilliga medarbetare.
Påskafton 3 april
21.00 Påskvakan under den heliga natten till påskdagen
Sänds på YouTube
Delta i gudstjänsterna via församlingens YouTube-kanal!

Du når enklast sändningarna på din dator, padda eller smartphone via församlingens
hemsida www.stlars.org (Klicka på länk under rubriken ”Livestreaming”)
Du kan se gudstjänsten i direktsändning eller vid ett senare tillfälle.

Påskdagen 3 april
9.00 Mässa
11.00 Högmässa Sänds på YouTube
13.00 Mässa
15.00 Mässa
17.00 Mässa
18.30 Mässa på engelska
För deltagande i någon av Påskdagens mässor behöver man anmäla
sig per epost till: expeditionen@stlars.org. En plats har man när man
får en skriftlig bekräftelse.
För deltagande i mässorna prioriteras målgrupper som ska
representera hela församlingen: 9.00 äldre, 11.00 och 13.00 familjer,
15.00 gudsvigda liv och sekulärordnar, 17.00 ungdomar, 18.30
studenter.
För dem som inte får att möjlighet att delta vid en mässa finns
det möjlighet att ta emot kommunion på Påskdagen kl. 10.00,
12:30, 14.00, 16.00 och 18.00. Ingen anmälan behövs. Kö
organiseras av frivilliga medarbetare.
Annandag påsk 4 april
9.00 Mässa
11.00 Högmässa Sänds på YouTube
16.30 Mässa på polska
Samma anmälningsförfarande som Påskdagen (se ovan).
Kommunion kl. 14.00-16.00.
Ingen anmälan behövs. Kö organiseras av frivilliga medarbetare.

BARNENS UNDERVISNING
Om nya restriktioner tillåter oss att samlas till Mässa igen så återupptas
undervisningen av våra barn den 17 april, enligt schema som finns på
www.stlars.org.
Åk 3 och åk 4–5 ses den 17 april.
Åk 2 och åk 6–7 ses den 24 april.
Den första träffen efter uppehållet fortsätter efter Mässan med korv och
bröd och femkamp för att vi ska få chans att umgås litegrann i grupperna. Vi
kommer också att fortsätta med undervisning fram till lördagen före
midsommar.

GUDSTJÄNSTER I S:T ILIAN
Enligt regeringsbeslut är antalet deltagare vid gudstjänster begränsat
till åtta personer förutom präst, kyrkomusiker etc.
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Palmsöndagen 28 mars
11 Högmässa
Skärtorsdagen 1 april
18.30 Kvällsmässa till åminnelse av Herrens nattvard
Långfredagen 2 april
Kyrkan öppen från 12.00 — 16.00
Präst finns för att höra bikt.
15.00 Gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande
Både fader Magnus och fader Chikezie finns i kyrkan under delar av
dagen.
Påskdagen 3 april
11.00 Högmässa

Stilla veckan och Påsk 2021

Annandag påsk
11.00 Högmässa

KOMMUNIONEN

På Palmsöndagen, Påskdagen och Annandag påsk kan alla som
förberett sig hemma digitalt eller i privat bön ta emot
kommunionen i S:t Ilian mellan 11.50 och 12.20.
Man går in genom huvudingången och går ut genom den andra
dörren.
På så sätt är ALLA VÄLKOMNA att ta emot påskkommunionen,
trots begränsningarna i övrigt.

