
Allhelgonakyrkan Malmberget
Söndag 31/5 kl 11.00 Gudstjänst, Tomas Åberg, Per Westerlund
Onsdag 3/6 kl 18.00 Veckomässa, Niclas Larsson

Gällivare församling, Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare 
0970-755 30, gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefontider: helgfri måndag–fredag 08.00–15.00
Besökstider: Stängt för besök, se ruta ovan

Malmbergets församling, Masgatan 13, 983 31 Malmberget
malmberget.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/gallivare-malmberget
Musik- och kulturarrangemang sker i samarbete med Sensus

28/5-3/6 2020
Söndagens tema: Den heliga Anden

Gällivare kyrka
Söndag 31/5 kl 11.00 Högmässa, Anders Bondesson,
   Anders Näsholm

Lapphärbärget
Måndag 1/6 kl 09.00-11.30 Öppen lek, utomhus, 0-5 år 

Expeditionen i Gällivare håller 
stängt för besök tills vidare

Kontakta i stället oss via telefon, e-post eller brev.

Telefon: 0970-755 30
Växeln är öppen helgfri måndag–fredag 08.00–15.00

E-post: gallivare.forsamling@svenskakyrkan.se 

Postadress: Gällivare församling,  
Lasarettsgatan 10, 982 31 Gällivare

Den låsta brevlådan intill expeditionens entrédörr  
kan användas för brev till oss. 

Beställning av minnestelegram
Minnestelegram kan beställas på   
https://www.svenskakyrkan.se/ 

  gallivare-malmberget, välj  
”Beställning av minnestelegram”  
i menyn uppe till vänster, eller  

använd QR-koden här intill.  
Telegram kan även beställas via 

telefon eller e-post.

Någon att samtala med
Om du vill ha någon att sam-
tala med är du välkommen att 
höra av dig till mig. Det går bra 
att samtala på både svenska  
och finska. Tystnadsplikt gäller. 
Telefontid: Måndag–torsdag 
08.00-10.00, tel. 0970-221 88

Med vänlig hälsning Diakon Svea.

Var inte rädda!
I år är det hundra år sedan påven Johannes Paulus II 
föddes. De första ord han yttrade till det församlade 
folket på Petersplatsen i Rom efter att ha blivit vald 
till påve hösten 1978 löd: Var inte rädda! Det kan 
vara ord att ta till sitt hjärta i dessa tider då många 
av oss är rädda. Vi lever med en osynlig fiende ibland 
oss och det vi inte kan se och förstå gör oss oroliga 
och rädda. 

I vår moderna värld har vi vant oss vid att kunna 
kontrollera allting. Det är som om vi tänker att vi är en 
ny sorts människa som bebor planeten. En som tagit  
kontroll över sitt eget öde och bara kan njuta av  
livets goda som en självklarhet. Så kommer en farsot 
och kastar omkull allting och vi blir rådvilla och vils-
na. Vi vänder oss till våra profeter, dvs. experterna på 
TV, politiker och myndigheter och ropar: Hjälp oss! 

Vi har för länge sedan slutat att be till Gud om 
hjälp och barmhärtighet och av alla röster som hörs 
i media finns inte bönens röst med. Varför? Svaret är 
att vi som folk inte längre tror på något annat än vår 
egen förträfflighet och förmåga att lösa alla svårig-
heter med hjälp av mänsklig skaparkraft och uppfin-
ningsrikedom. 

Vi hoppas på ett vaccin som skall komma och ta 
oss ut ur den onda situationen så att livet kan återgå 
till det vanliga. Vi sätter vår tilltro till medicin som 
finns i världen och som förlänger vår existens i den-
samma. 

Det är förstås inte fel med medicinska framsteg, men 
kanske ändå denna yttre kris blottar en annan och 
djupare kris inom oss själva? En själens kris.

Detta illustreras av en biskop som berättade att 
han suttit på middagar vid två tillfällen under ganska  
kort period med framstående vetenskapsmän. Vid det 
första tillfället hade de diskuterat naturvetenskap.  
Vetenskapsmännen hade varit mycket kunniga och 
väldigt resonerande. De talade klokt om olika över-
väganden, metoder, deras styrkor och svagheter.   

Vid det andra tillfället hade de diskuterat religion  
och då hade det varit annat ljud i skällan. De som 
förut varit lite svala, rationella och distanserade blev 
plötsligt hetsiga och ignoranta samt kastade allt vad 
sakligt resonemang heter ut genom fönstret. Varför?  

Därför att de var rädda. Naturvetenskap berör 
inte människans personliga existens på så vis att den 
inkräktar på hennes livsval. Den reser inga moraliska  
anspråk. Det gör däremot religionen vilket får oss att 
reagera. Nåden är gratis men den kostar dig allt. Kom 
som du är men förbli inte den du var.

När Johannes Paulus sade: Var inte rädda, menade 
han att människan ingenting har att frukta från 
Gud. Hela hans livsgärning, liksom kyrkans över-
lag, koncentrerade sig kring att göra trons objektiva 
sanningar till personligt upplevda. Att få människor 
att släppa sin rädsla, sin gamla syn på livet och sina 
begär, för att ta emot frälsningen 
och gå in i Guds barns frihet. 

Vi får upprepa påvens ord 
från den där höstdagen i Rom:  
Var inte rädda! Öppna på vid  
gavel portarna för Kristus, han 
som är själens tröst och det eviga 
livets givare!    

Niclas Larsson, komminister

Behöver du hjälp med att handla?
Kan du inte få hem den mat eller de apoteks-
varor du behöver på grund av coronautbrottet?  

Ring oss så hjälper vi dig!

Carina Larsson, 0970-755 36 
Svea Saari, 0970-221 88

Tisdag, onsdag, torsdag och fredag
kl. 08.00-12.00 och 13.00-17.00

Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan 
för att få hjälp. Du kan betala med Swish eller 
till vårt bankgiro. Vi kommer ALDRIG att be om 
pengar innan varorna är levererande – om någon 
gör det och säger att de är från oss, så säg nej!

Terminsavslutning 

ÖPPEN LEK
Tisdag 9 juni kl 9-15

Alla barn som varit med under vårterminen inbjuds till  
avslutning där du och ditt barn får gå en poängpromenad 
med start från Lapphärbärget. I slutet av promenaden, vid  
Gällivare gamla kyrka, får barnen en överraskning. Du  

väljer själv när du vill gå mellan 9-15.

Anmälan senast 1 juni till 
helena.johansson2@svenskakyrkan.se
(ange om ditt barn har några allergier)


