Gudstjänstlivet i Sankt Ansgars kyrka med anledning av
förbud mot sammankomster med mer än 50 deltagare

Sammankomster med mer än 50 deltagare är nu förbjudna i Sverige. Detta förbud påverkar Sankt
Ansgars kyrka då vi ofta är tre gånger så många på högmässorna. För att värna människors liv och
hälsa måste vi därför nu anpassa och inskränka vårt gemensamma gudstjänstfirande. Jag vet att
detta är en smärtsam sak. För många av oss kretsar hela livet kring mässorna i Sankt Ansgars kyrka.
Det är viktigt att vi som gudstjänstfirande församling och som en del av Kristi kropp i världen tar
vårt ansvar i denna svåra tid. Framförallt ska vi be för alla som arbetar i vården, för alla sjuka och
för de döende.
Det är också viktigt att var och en av oss gör vad vi kan för att minska smittspridningen. Vi måste
hålla större fysiska avstånd till varandra. De äldre och sjuka uppmanas hålla sig i avskildhet för att
inte riskera att smittas. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte ska undvika smitta bara för vår egen
skull, utan också för att inte smitta andra och för att i möjligaste mån underlätta för vården. Att följa
myndigheternas påbud i dessa tider är att utföra en kristen barmhärtighetsgärning. Att trotsa
rekommendationerna är att utsätta andra för fara.
Vi vet att man inte bara ska följa lagens bokstav, utan också dess andemening. Vi är nu skyldiga att
stoppa den 51:a kyrkobesökaren i dörren. Det betyder inte att det är tillfredställande ur
smittskyddssynpunkt att vara 47 personer i kyrkorummet.
Jag vill därför uppmana alla som kan att följa högmässan via livesändningen på youtube istället
för att bege sig till kyrkan.
Youtube-kanalen finns här: https://www.youtube.com/channel/UCvN0ZygXCNWgyjkLyXdJtUA/
Man kan också söka efter "Sankt Ansgars stiftelse” på Youtube.
Den som inte kan fira sin gudstjänst hemifrån utan ändå kommer till kyrkorummet måste
ovillkorligen vara fri från alla symptom som snuva, halsont, feber och hosta. Tyvärr måste man vara
beredd på att behöva vända i dörren om församlingen redan hunnit bli för stor.
Det är viktigt att komma ihåg att den som hädanefter firar sin gudstjänst i fysisk avskildhet fullgör
sin plikt att helga söndagen. Uppoffringen att avstå från församlingsgemenskapen för andras skull
är därtill en god gärning i rådande situation. Samtidigt är alla som deltar i gudstjänsten på distans
genom bönen förbunden med resten av församlingen. De få som samlas i kyrkorummet blir en
synlig representation av alla som utgör hela den bedjande församlingen. Församlingen är in sin tur
förenad med hela kyrkan på jorden och med den himmelska härskaran.

Kommunionen
Den som deltar i mässan hemifrån kan inte få del av altarets sakrament i mässan. Att avstå från
sakramentet under dessa omständigheter är en mycket stor kärlekshandling. Från sitt hem, eller från
en annan plats, kan man ändå bekänna Jesu närvaro i sakramentet och andligen söka förenas med
honom. Det kallas ”andlig kommunion” och praktiseras nu av en allt större del av världens kristna.
Följande bön av Padre Pio rekommenderas:
Min Jesus, jag tror att du är närvarande
i altarets allraheligaste sakrament.
Jag älskar dig över allt,
och min själ längtar efter dig.
När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament,
så kom ändå på ett andligt sätt till mig.
Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig,
jag förenar mig med dig.
Jag tillber dig i djupaste vördnad.
Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.
För att ta emot kommunionen kan man komma till någon av veckomässorna när det ofta inte är lika
trångt i kyrkan. För att samlingarna inte ska bli för stora vid veckomässorna är det bra om man
väljer att fysiskt delta vid en mässa i veckan. Rådande situation är inte en ursäkt för oss att be
mindre, utan tvärt om. Är du van att delta i en viss mässa - ägna då samma tid åt bön i avskildhet.
Sankt Ansgars kyrka är öppen dagtid på vanligt sätt. Man kan då när som helst komma till kyrkan
för att be, också för att be inför tabernaklet där det överblivna sakramentet förvaras. Vi kommer att
publicera texterna i alla mässor på hemsidan, så att man kan följa med i dem hemifrån.
Förbönsämnen att läsas upp i kyrkan efter vesper kan skickas till mig på mail eller sms.
Varför firar vi inte i stället fler mässor men med färre deltagare på söndagarna?
Det är vår bedömning att nuvarande restriktioner kommer att gälla under en längre tid och vi
försöker anpassa gudstjänstlivet på ett sätt som ska vara hållbart under hela denna period. I en
situation där flertalet stannar hemma och många kan förväntas vara sjuka kommer det att bli en
tillräcklig utmaning att upprätthålla det ordinarie gudstjänstlivet.
På hemsidan Ansgar.nu och i vår facebook-grupp ”Sankt Ansgar i Uppsala” kommer det att finnas
uppdaterad information. Man kan också ringa mig på tel 070-32 32 805 eller skriva till
studentprast@ansgar.nu
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