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GUDSTJÄNSTER UNDER STILLA VECKAN OCH PÅSK 2021  

 

 

Gudstjänstkongregationen har meddelat att samma bestämmelser som 2020 i fråga om 

gudstjänster under stilla veckan och påsk gäller i år, 2021. 

Inom vårt stift firas inga offentliga gudstjänster, om regeln om högst åtta personer vid 

allmänna sammankomster då fortfarande gäller. Om det till följd av ändrade statliga regler 

blir möjligt att hålla offentliga gudstjänster, kommer stiftsledningen att meddela detta. 

I båda fallen gäller nedanstående regler. 

Reglerna syftar till att motverka fysisk närkontakt och alltför täta folksamlingar. 

Fridshälsning med handslag utväxlas inte, och kommunionen ges endast under brödets 

gestalt. Kommunion på tungan bör undvikas. 

 

Firande utan församling. Om inga offentliga gudstjänster hålls, firar prästerna stilla 

veckans och påskens gudstjänster utan församling. Församlingarna ska informeras om 

tidpunkterna för gudstjänsterna, så att de kan förena sig med firandet i bön hemma. Live-

utsändningar via internet uppmuntras i den mån sådana kan genomföras. Att i stället sän-

da förinspelade gudstjänster är däremot inte tillåtet. 

 

Palmsöndagen. Ingen palmprocession anordnas. I domkyrkan hålls högtidligt intåg 

(Missale s. 257), på alla andra platser vanligt intåg (Missale s. 257). 

 

Oljevigningsmässan. På grund av gällande restriktioner flyttas oljevigningsmässan 

preliminärt till den 14 september 2021. Församlingar där oljorna börjat ta slut kan ta 

kontakt med Magnus Andersson, e-postadress: magnus.andersson@katolskakyrkan.se. 

 

Skärtorsdagens kvällsmässa. Fottvagningen utelämnas. Likaså utelämnas processionen 

med Sakramentet i mässans slut. Sakramentet placeras efter kommunionen i tabernaklet 

och förblir där under långfredagen och påskafton. Ingen högtidlig tillbedjan anordnas. 

Alla präster har denna kväll undantagsvis rätt att enskilt fira mässa utan församling. 

 

Långfredagens stora gudstjänst. I den allmänna förbönen infogas en särskild bönepunkt 

med tanke på pandemin (se bifogad bön i Stiftsmeddelande 2/2021); i gengäld kan någon 

annan bönepunkt utelämnas. Vid korshyllningen kysser endast celebranten korset; övriga 

hälsar det med en knäböjning eller djup bugning. Man kan också använda den form av 

korshyllning som anges i punkt 19 i ritualet (Missale s. 298). 

 

Påskvakan. Man kan avstå från tändandet av påskelden och processionen; påskljuset kan 

i förväg placeras i koret. Kyrkoherdarna uppmanas att överväga att flytta eventuellt pla-

nerade dop till annat tillfälle. Dopets liturgi omfattar endast förnyandet av doplöftena; 

därefter följer den allmänna förbönen och eukaristifirandet. 
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