Hälsning till våra äldre i Stockholms katolska stift

Kära systrar, kära bröder i Kristus!
Det är med glädje och tacksamhet jag vänder mig till er. Ni har genom er
försiktighet och ert ansvar gett oss goda exempel på hur man skall förhålla sig
under en tid av smitta och sjukdom. Jag förstår att det har varit en svår tid av
isolering och ensamhet för många av er. Barn och barnbarn och andra kära vänner
har inte kunnat besöka er. Ni har inte kunnat komma till kyrkan som ni så gärna
skulle vilja göra. Jag hoppas att det ändå har varit en tid för er, när ni fått erfara
något av Guds godhet och omsorg trots att så mycket annat har försvunnit. Jag ber
att ni får Guds styrka och kraft också i ensamheten, för egentligen är vi aldrig
riktiga ensamma. Vår Herre Jesus Kristus är alltid med oss, osynlig och fördold,
men ändå lika verklig.
Under denna corona-tid har vi lärt oss ett nytt ord: 70-plussare. Vi alla som har
uppnått denna i och för sig aktningsvärda ålder har ofta fått bära en tung börda
under denna pandemi. Många på våra äldreboenden har dött. Andra har kämpat
med modlöshet eller depression. När myndigheterna hävde förbudet mot besök på
äldreboenden var det säkert en lättnad för många. Samtidigt måste vi fortfarande
noggrant iaktta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Många av er som har varit isolerade längtar säkert tillbaka till församlingens
gudstjänstliv. I vissa församlingar har man ordnat mässor, inte minst på
vardagarna, speciellt med tanke på er som måste vara extra försiktiga. Man har
också försökt besöka dem som önskar ta emot den heliga kommunionen. Så ring
och tag gärna kontakt med er församling för att se vilka möjligheter som finns att
delta i mässan eller för att ta emot sakramenten.
Jag vill tacka alla dem som på olika sätt har hjälpt och stött er, våra äldre vänner,
under denna tid. Också er själva vill jag tacka för er trohet och er bön. Jag vet att
många av er har sett denna tid som en nådens tid, då det blivit mer tid för bön och
bibelläsning, ja, för öppna sig mer och komma Gud närmare. Ibland stärks vi mer
i vår gemenskap med varandra när vi inte kan mötas utan är långt borta från
varandra. Vi ber för vårt stift att denna tid skall bli välsignad och till hjälp för
många att växa i tro, hopp och kärlek.
Med min förbön och välsignelse till er alla, +Anders Arborelius ocd
Stockholm, Vår Fru av Rosenkransen, 8.10.2020

