
S:t Peters församling tar ansvar i 

smittotider – pausar verksamheter och 

gudstjänster 
 

Vi väljer att begränsa verksamheten under den tid regeringen och 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar, men vi överger inte varandra. Kom 

ihåg att kyrkan och församlingen inte är en plats. Kyrkan och församlingen är 

där vi är. Kyrkan och församlingen tar vi också gemensamt ansvar för, även när 

vi en tid inte kan samlas. 

 

 

 

Det råder stor oro i samhället kring spridningen av Corona-viruset. S:t Peters 

församling pausar därför alla verksamheter från och med den 10 april, för att 

minska spridningen av viruset.  

 

Vi förstår att önskan om att träffas och delta i gemenskap i våra kyrkor i Sverige 

är stor just nu, men med tanke på den stora risken för smittspridning har vi valt 

att ställa in även offentliga gudstjänster. Men vi håller bönens låga brinnande.  

 



Behöver du prata med någon finns pastor och diakonarbetare tillgängliga för 

dig via telefon: 070-660 16 29 (Solveig Högberg), 073-663 78 27 (Jonas Rova) 
 

Till dess att vi åter kan mötas i gemenskap igen vill vi påminna om de 

gudstjänster och andakter som sänds i radio och TV och på många kyrkors 

hemsidor. Varje vecka fortsätter vi att sända ut Veckobrevet, och vi hoppas 

också finna andra vägar att samtala, hålla andakt och be. 

 

Låt oss be: 

 

Gud, hjälp oss leva med tillit och öppenhet,  

trots att vi är oroliga och rädda 

när mycket ligger bortom vår kontroll. 

Vi ber för dem som organiserar samhällets resurser i denna kris 

och för alla som arbetar inom vården. 

Vi ber för alla som lever utsatt, här hemma och ute i världen, 

med alltför lite skydd för kropp och hälsa. 

Vi ber för alla som drabbas av sjukdom.  

Hjälp oss att visa medkänsla och medmänsklighet,  

och samverka för allas bästa. 

Gud, tack för att du är med oss även i svåra tider. 

Amen 

 


