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HÖSTBREV 2020
Herren Sebaot är med oss.
Kära bröder och systrar!
Herrens frid vare med er! Jag hoppas att ni håller er friska även i dessa svåra tider. Den
helige Paulus uppmanar oss att alltid tacka Gud i varje livssituation (1 Thess 5:18). Ja, det
måste vi göra, för Guds kärlek för oss och hans trofasthet varar för evigt. Fast vi är
konfronterade med fruktansvärda situationer i världen i dag, är vi inte ensamma i dessa
svåra tider, för Herren Sebaot är med oss (Ps 46:8).
Vi lever i väldigt utmanande tider, då hela världen hotas, inte bara av Coronapandemin utan
även av ekonomiska, politiska och sociala svårigheter. Naturligtvis har krisen påverkat våra
individuella och kollektiva rutiner – arbete, studier, gudstjänster, osv på många sätt. För våra
gamla och de som tillhör riskgruppen har det varit en svår tid av isolering och avskildhet
från nära och kära, men vi hoppas att det blev också en tid av andlig fördjupning. För er som
arbetar inom sjukvården förstår vi hur jobbigt det måste ha varit. Vi uppskattar allt ni offrar
för att ta hand om de som är drabbade av pandemin. Ni är alltid i alla våra mässor och
förböner. Må Gud beskydda och stärka er.
Det finns ingenting som händer i världen som inte ingår i Guds kärleksfulla plan för oss.
Därför vågar vi tro att även Coronakrisen kan leda till något gott – att vår tro på Gud och
vår kärlek för varandra ska bli starkare. Därför är det inte en tid att tappa tron och hoppet
utan en tid att komma ännu närmare Gud i bön och i solidaritet med varandra. Må Gud
hjälpa alla som forskar och leda dem till att hitta lösning på Coronaviruset; och må han hela
vår värld av denna fruktansvärda pandemi.
Jag anförtror er, era familjer, vår församling och hela världen åt vår Moder Marias beskydd
och förböner. Och må den helige Josef arbetaren, vår skyddspatron, be för oss.
Viktiga informationer
Trosundervisning: I samband med våra kateketer har vi planerat att börja
trosundervisning med startdatum den 22 augusti 2020. Alla åtgärder rekommenderade
av stiftet och folkhälsomyndigheten ska observeras för att skapa en säker miljö för
alla deltagare. Föräldrar ska fylla i anmälningsblanketter och lämna in till
expeditionen eller kontakta Ulla Larsson.
Mässa i Luleå: För att minska trängsel i mässan har vi infört två mässor varje söndag,
kl 09.00 och kl 11-00 tills vidare.
Mässor i utestationer: sedan Coronakrisen har vi tyvärr inte haft mässor i utestationerna.
Men nu i höst börjar vi så småningom. Vänligen kontrollera mäss tiderna på
hemsidan. www.katolskakyrkanlulea.se
Utemiljön: Under sommaren har det skett mycket arbete i kyrkans utemiljö bland annat
den nya gärdsgården. Vi är tacksamma till stiftets ekonomiavdelning för deras
insatser i projektet. Vi tackar alla er som hjälpte till med att riva ut den gamla, samt
alla som har hjälpt till med gräsklippning, städning, osv. Må Herren rikligt
välsigna er.
Internet: I höst kommer internetfiber att grävas in till församlings kontor och

präst-bostäder.
Församlingsmöte: Församlings årsmöte ägde rum den 28 juni 2020. Mötet sköts upp till
juni på grund av pandemin. Vi är tacksamma mot er som deltog i mötet.
Val till pastoral- och ekonomirådet: i höst kommer även val till pastoral- och
ekonomirådet i vår församling.
Hjälp under Coronakrisen: Är du eller någon du känner i riskgruppen och behöver
hjälp med tex. handla eller hjälp med något annat? Välkommen att kontakta
volontärer i församlingen; antigen direkt eller via församlingens telefon och e-post.
Lahib Yousif 073-671 7051 ; Elias Yousif 073-700 0401; Johnny Asber 072-936
7273 eller Blessi M. Pettersson 070-361 0427 .
Stödja församlingen: Församlingens bankgiro är 5022-3395. Tack för er gåva till
församlingen! Vi ber för er. Det går även att swisha till swish 1234 136305.
Märk “gåva”.
Fader Gene och jag önskar er Guds rikaste välsignelse.
p. Michael Akpan MSP
(kyrkoherde)
AUTUMN LETTER 2020
The Lord of hosts is with us.
Dear brothers and sisters!
May the peace of the Lord be with you! I hope you are keeping well especially in these
difficult times. St Paul encourages us to always give thanks to God in every situation
(1 Thess 5:18). Yes, we must always give thanks, for God’s love and his faithfulness last
forever. Although we are confronted by horrible situations in the world today, we are not
alone in these difficult times, for the Lord of hosts is with us (Ps 46:8).
We are living in particularly challenging times when the whole world is threatened not only
by the Corona pandemic but also by economic, political, and social challenges. Certainly,
these crises have affected both our individual and collective routines – work, studies, church
activities, etc. in many ways. For our elderly ones and those in the risk group it has been a
period of isolation and detachment from friends and family, but we hope that it also
becomes a time of spiritual growth. For those of you who work in the health sector, we
understand how challenging this time must have been for you. We appreciate all the
sacrifices you make to take care of those affected by the pandemic. You are always in our
masses and prayers. May God protect and strengthen you.

There is nothing that happens in the world which is not in God’s loving plan for us. So, we
dare to believe that even the Corona crisis can lead to something good – that our faith in
God and our love for one another will grow stronger. Therefore, it is not a time to lose faith
or to lose hope, rather it is a time to come closer to God in prayer and in solidarity with one
another. May God help scientists and researchers to find solution to the Coronavirus; and

may he heal our world of this horrible pandemic.
I entrust you all, your families, our parish and the whole world to the protection and
intercessions of our mother Mary. And may St Joseph the worker, our patron, pray for us,
amen.
Important information
Catechism: Together with the catechists, we have made plans to begin catechism
classes on 22nd August 2020. All precautions recommended by the diocese and the
ministry of health concerning the Corona pandemic will be observed to create a
safe environment for all participants. Parents should please fill in the application
forms and send them to the office or contact Ulla Larsson.
Mass in Luleå: To reduce crowd at mass, we have introduced two masses every
Sunday in Luleå: 9 am and 11 am, till further notice.
Masses in the outstations: Since the Corona crisis, we have not had masses in the
outstations. However, masses will begin gradually from this autumn. Kindly check
the mass schedules on the website. www.katolskakyrkanlulea.se
Church compound: Some works have been done on the church compound during the
summer, including the building of the new wooden fence. We are grateful to the
finance department of the diocese for their support for the projects. We thank all
those who helped in removing the old one, and all those who have helped clearing
the lawn, in cleaning, etc. May God bless you abundantly.
Internet: Internet fiber will be connected to the priests’ residents and the office during
the autumn.
Annual general meeting: The parish annual general meeting took place on 28th June
2020. The meeting had earlier been postponed to June due to the Corona crisis.
Election into the pastoral and finance council: There will be elections into the parish
pastoral and finance council during the autumn.
Help during the Corona crisis: Are you or do you know someone in the risk group
who may need help in any way for example to go shopping? Please contact our
parish volunteers either directly or through the parish telephone number or email.
Lahib Yousif 073-671 7051; Elias Yousif 073-700 0401; Johnny Asber
072-936 7273 or Blessi M. Pettersson 070-361 0427
Support the parish: The parish bank account number (bankgiro) is 5022-3395.
Thank you for your support! We pray for you. You can also swish to 1234 136305.
Mark “gåva”.
Fr Gene and I wish you God’s abundant blessings.
Fr Michael Akpan MSP
(Parish priest)
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