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Under många år har Stockholms katolska stift fått stor ekonomisk 
hjälp från den tyska stiftelsen Bonifatiuswerk. Bonifatiuswerk stöder 
uppförande, köp och underhåll av kyrkor men också pastorala och 
karitativa projekt i stift och i församlingar. Stiftelsen får sina medel 
genom kollekter, gåvor och insamlingar. Det är vanliga tyska 
katoliker som solidariskt ger för att hjälpa katoliker som lever i 
minoritetskyrkor. 
 
Lördagen 18 april var en delegation från Bonifatiuswerk på besök i 
Södertälje för att få en inblick i projektet kring bygget av Jungfru 
Maria Kyrka. Gruppen besökte Johanneskyrkan och fick ta del av en 
presentation om projektet där man bland annat berättade om 
behovet av ny kyrka, hur insamlingen av pengar går till, tidplan och 
samarbetet med Södertälje kommun. De fick även se en modell av 
kyrkan. 

Besök av delegation från Bonifatiuswerk 

Presentation på plats i Hovsjö 

Vi behöver din hjälp för att bygga ett kaldéiskt center och en ny 
kyrka till Jungfru Marias ära i Södertälje. Om kyrkan och centret ska 
bli verklighet måste många vara med och bidra. Varje gåva är 
värdefull, oavsett hur stor eller liten den är. Du kan ge en enda gåva 
eller avsätta ett mindre belopp varje månad. Fundera och be över 
frågan om hur du vill och kan vara med och stödja detta projekt. 
Kontakta oss gärna om du har frågor: 

 

Fundraising Stockholms katolska stift  

Box 4114, 102 62 Stockholm  

Telefon: 08-50 55 76 86 eller 08-462 66 32 

E-mail: fundraising@katolskakyrkan.se 

 Konto: BG 261-9047 

Läs mer på www.kkc-jmk.org och www.katolskakyrkan.se 

 

                                                      

 

 

Kyrkan finansieras genom gåvor 

 
Delegationen från Bonifatiuswerk besökte även själva tomten i 
Hovsjö där Jungfru Maria Kyrka ska byggas.  
 
Arkitekt Anna Axberg och projektledare Stefan Lidgren från ROT-
partner medverkade på presentationen och berättade om sitt 
arbete i projektet. 
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Byggstarten av kyrkan är planerad till våren 2016. Innan dess måste 
vi dock igenom flera faser tillsammans med Södertälje kommun: 
 

 Vi ska enas om ett exploateringsavtal och detta görs under 
första och andra kvartalet i år. 
 

 Kommunen ska göra en detaljplan som 
stadsbyggnadsnämnden måste godkänna. Detta ska vara 
klart under kvartal tre. 
 

 Blir detaljplanen godkänd kan vi söka bygglov i oktober. 
 

Tidplan 

 

För att få in pengar via 
sponsring söker vi nu 
företag som vill hyra 

reklamplats  

Insamlingen så här långt 
Insamlingen av pengar till byggnationen av kyrkan har nu startat och 
för närvarande har vi samlat in 400 000 kronor. Sedan tidigare är ca 
20 miljoner kronor insamlade. Vi är glada för det som har kommit in 
men då kostnaden för kyrkbygget beräknas till 47 miljoner kronor har 
vi en lång bit kvar.  
 
För att få in pengar via sponsring söker vi nu företag som vill hyra 
reklamplats på byggplatsen men också på den speciella hemsida 
som har tagits fram Jungfru Maria Kyrka: www.kkc-jmk.org. Känner du 
till något företag som kan vara intresserat av reklamplats? Kontakta 
oss på fundraising@katolskakyrkan.se. 
 

Modell av Jungfru Maria Kyrka 
För att bättre illustrera hur den nya kyrkan och dess omgivning 
planeras se ut har vi tagit fram en modell.  
 
 


