Min dag i coronas tecken
Pater Ron Toledo, CP, Filippinska katolska missionen, Linköping.

Covid‐19‐pandemin har förändrat mitt vardagsliv på flera olika sätt, i synnerhet livet som de
filippinska katolikernas missionspräst här i Sverige. Mitt jobb går vanligtvis ut på att besöka
tio filippinska församlingar spridda runt om i Sverige. Men nu har jag fått stanna hemma och
ställa in mässorna på tagalog.
Men jag har funnit alternativa sätt att jobba på och tjäna våra missioner: genom sociala
medier.
Min dag börjar med morgonbön och läsningsgudstjänst tillsammans med
passionistkommuniteten i vårt kloster. På kvällen firar vi mässan tillsammans med några
församlingsmedlemmar. Det är det dagliga rutinen.
Jag får många samtal och sms från församlingar och människor ute i landet, kopplade till
covid‐19‐situationen. Jag brukar följa upp dem om jag får veta att det finns filippinier som
har smittats av viruset.
Jag har en löpande kontakt med filippinska ambassaden i Oslo, i Norge. Ambassaden har
faktiskt bett mig att rapportera till dem om jag får reda på fall av coronasmitta bland
filippinier.
Jag får lyssna mycket och höra om människors oro. Många är bekymrade, de undrar hur de
ska hantera den här situationen. Som missionspräst påminner jag dem alltid om att de ska
be och förlita sig på Guds barmhärtighet.
Vi sänder mässor online via Filippinska katolska missionens Facebooksida. Vi har sänt under
hela Stilla veckan och varje söndag. Jag har fått många reaktioner och tack. Filippinska
katoliker är mycket tacksamma, glada och fulla av hopp om att allt kommer att återgå till det
normala. En av de saker jag uppskattar väldigt mycket hos filippinier är att de litar på Gud
och är hoppfyllda, vad de än får vara med om och uppleva.
Vårt ungdomsarbete fortsätter. Varje kväll klockan nio ber vi rosenkransen med de unga via
Facebooksidan för Filippinska unga katoliker i Sverige (FUnKa). Vår intention för den heliga
rosenkransbönen är att den ska hela och skydda mot pandemin. Det är ett sätt att påminna
våra ungdomar om att be och alltid lita på Gud.
Mitt i den här pandemin kan jag säga att tron är stark. Jag kan känna de troendes behov och
längtan efter vår Gud och deras tillit till Guds försyn. Jag känner optimism och tilltro till att
våra gemensamma böner och gudstjänster, även om de är online, får alla att känna att vi
missionärer bryr oss om dem och älskar att vara i tjänst.

