
Eskilstuna i början av Novenan till den Helige Josef,  
den 11 mars 2021 

(Coronabrev Nr. 13) 
 
Kära vänner, 
jag hoppas att ni alla mår bra och har glatt er över det tidiga 
vårvädret med sol och angenäma temperaturer, som kom som ett svar 
från himmelen på mitt förra brev till er där vi pratade om ljuset och 
solen. Nu blir det kortvarigt kallare igen och vintern försöker det 
ännu en gång till, men vårens intåg kan inte nämnvärd bromsas: snart 
kommer vi att fira Herrens uppståndelse igen vid påsken.  
Innan dess har vi, trots att vi befinner oss egentligen i fastetiden, två 
vackra högtider att fira: den Helige Josefs högtidsdag, den 19 mars 
och festernas fest utan den vi varken kunde fira jul, påsk eller pingst 
och hade ingen som helst ljusfull framtid att se fram emot: Marie 
Bebådelse, den 25 mars. 
Först till vår älskade Helige Josef: som ni kanske vet så har Påven 
Franciskus utlyst den 8 december 2020 ett speciellt Josefsår och 
ställt Kyrkan och oss alla under den Helige Josefs mäktiga beskydd 
och förbön. Josefsåret kommer att pågå fram till den 8 december 
2021. Vi skickar er ett litet häfte med böner till den Helige Josef 
som ni kan be nu under novenan eller/och under hela Josefsåret. 
Man kan vända sig till den Helige Josef när man har familjeproblem, 
när man behöver stöd och hjälp med barnbarn, barn eller unga, i 
äktenskapsproblem, i frestelser kring kyskheten, när man är sjuk och 
gammal och vill förbereda sig till en god död. Vi har i vår församling 
vänt oss till den Helige Josef på ett särskilt sätt sedan för några år 
sedan en präst i Frankrike blev mördad av islamister medan han 
firade den heliga mässan. Jag bifogar även den ”Bönen till den Helige 
Josef i tider av nöd” detta utskick. 
Den andra stora högtiden firar vi den 25 mars när vi tackar 
Gudsmoder Maria för hennes reservationslösa ”JA” (Fiat) till 
ärkeängeln Gabriel. Vi måste alltid tänka på vilken lavin av härliga 
händelser Marias JA utlöste. När en människa ställer sig 



reservationslöst till Guds förfogande så kan Gud verka stora under 
med och genom henne. Kanske har vi lärt oss av Coronakrisen att vi 
måste satsa vår allra största tillit till Gud och inte förvänta oss 
underverk av regering, folkhälsomyndighet eller ens sjukvård. Bara 
Gud förmår att leda oss ur denna kris till sist. 
Kära vänner, jag önskar er en god fortsättning med fastetiden: i er 
ålder behöver ni inte fasta med mat och dryck utan mera genom att 
försöka komma närmare Vår Herre Jesus Kristus, Gudsmoder Maria, 
den Helige Josef, er skyddsängel och våra helgon. 
Om ni vill att jag kommer på hembesök med kommunion eller med 
de sjukas smörjelse så tveka inte att höra av er. 
Med hjärtliga hälsningar från oss alla 
tillgivne kyrkoherden med Serafimsystrarna 
 
 
Fdr. Michael 
 

 


