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Pax	et	Bonum!		Frid	och	allt	Gott! 
Sedan den 15 februari har jag stiftsledningens förtroende att vara kyrkoherde 
vid Kristi-lekamens församling i Visby. Det är en stor ära och privilegium för 
mig. Jag betraktar det som en viktig del av min kallelse både som präst och 
franciskan. Med hela mitt hjärta vill jag vara här på Gotland för att tjäna 
Herren.   
  
Jag kommer från USA och har mitt ursprung i Kalifornien. När jag kom hit hade 
jag ingen föreställning om något coronavirus. Inte mycket är sig likt i dessa 
tider, eller hur. Vi firar inte längre offentliga mässor och ingen vet för hur 
länge. Som alla katoliker saknar vi djupt att inte kunna fira eukaristin och ett 
sakramentalt liv. Men under tiden följer vi Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och stiftsledningens råd och beslut. Vi har informerat våra 
församlingsmedlemmar om detta via annonser, Facebook och vår hemsida. Vi 
måste tänka om hur vi bäst kan ta oss an framtiden. Som en 
församlingsmedlem sa till mig: ”Vi får göra vårt bästa. Herren får göra resten”. 
  
Vid vår församling är offentliga mässor inställda tills vidare dels på grund av 
coronaviruset och dels på grund av att jag själv är i 70 års åldern. Men 
däremot firas privata mässan i kyrkan enligt samma schema som före 
virusutbrottet.  Dörren är öppen, men med hänsyn till social distansering finns 
det inte plats för fler än 20 personer i kyrkorummet. De flesta gudstjänsterna 
under veckan spelas in och finns på YouTube: Katolska Visby.  
  
Responsen på inspelningarna har varit mycket positiv, men det är klart att 
man helst vill vara tillsammans i kyrkan. Många församlingsmedlemmar har 
sagt till mig att de nu gärna vill ha kyrkan öppen för enskild bön och andakt. 
Från och med den 3 maj och framåt håller vi öppet mellan klockan 10 och 18 
varje dag. Dessutom kan sakramental tillbedjan komma att ske under en del av 
dessa tider.  
  
Vi fortsätter med undervisning för barn och konfirmationsförberedelserna via 
sociala medier. Flera familjer undervisar sina barn hemma med hjälp av 
studiemedel från KPN (Katolska pedagogiska nämnden), som vi uppskattar 
mycket. Snart ska vi börja med ett regelbundet ´konstgalleri´ vid kyrkans 
exteriöra anslagstavla som ska visa barnens teckningar och målningar. Inom 
kort ska vi också ordna en picknick med barnen och deras föräldrar i 
församlingens trädgård —med hänsyn till social distansering, förstås. 
  



Vi är tacksamma att med dispens från biskopen konfirmation kan förmedlas 
genom kyrkoherden.  Vi har flera ungdomar som ska del i sakramenten innan 
sommarens början. 
  
Flera av våra äldre medlemmar som hör till riskgruppen vill ha kontakt med 
någon från församlingen, förstås. Det försöker vi att ordna genom regelbundna 
telefonsamtal. För övrigt försöker vi hålla kontakt med varandra via sociala 
medier. 
  
Det finns mycket mer vi kan göra. Men just nu gör vi så gott vi kan för att skapa 
kreativa lösningar under en besvärlig tid.   Vi väntar på den dagen när vi 
kommer att fira eukaristin tillsammans i vårt kyrkorum igen . Men det 
viktigaste just nu är att vi med Herrens hjälp försöker att bygga upp en ´kyrka 
utan murar´. Vi fortsätter att förkunna evangeliet, fira sakramentalt liv, och 
bygga gemenskap.   
 
Självklart påverkar coronavirus oss här på Gotland såväl som våra bröder och 
systrar i övriga delar av Sverige och runt hela världen just nu. Men vi litar på 
Herren. Som S:t Junípero Serra ofm, missionär i Kalifornien brukade 
säga:  Siempre	adelante!		Nunca	para	atrás!		
Endast framåt!  Aldrig bakåt!//	
  
  
 


