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På grund av invandringen från Mellanöstern har ett stort antal 
orientaliska kristna kommit till Sverige. Många av dem har bosatt sig i 
Södertälje. För orientaliska kristna i Sverige har Södertälje blivit något 
av ett Jerusalem, en plats där de vill bo och skapa en kristen miljö 
där deras barn kan växa upp som kristna.  
 
Sverige har välkomnat många invandrare och flyktingar från Irak 
och Syrien, och cirka 1 000 kaldéiska familjer bor redan i Södertälje. I 
deras gamla hemtrakter i Syrien och Irak har ett stort antal kaldéiska 
kyrkor förstörts helt eller delvis de senaste åren. Just nu använder 
kaldéerna i Södertäljeområdet en f.d. protestantisk kyrka för sina 
gudstjänster men lokalen är alldeles för liten för alla som vill vara 
med och saknar dessutom nödvändiga kringutrymmen. Behovet av 
en ny kyrka är därför akut. 

Kaldéerna behöver en ny kyrka 

Ett mångfunktionellt centrum 

Vi behöver din hjälp för att bygga detta kaldéiska centrum 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 

Det kaldéiska centret kommer att bli en mötesplats för många 
människor. Här kommer barn att få trosundervisning och träffa 
jämnåriga med samma bakgrund. Här kommer nyanlända att möta 
det nya hemlandets kultur och språk, men också kunna träffa släkt 
och grannar för att tillsammans fira de kaldéiska högtiderna. Här 
kommer att finnas plats för ungdomssamlingar och andakt. 
Byggnaden kommer att ha plats för 300 personer. 
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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 

Skissförslag - Jungfru Maria kyrka, Södertälje 

 

Byggstarten är 
planerad till våren 2016 

Löpande information 
I det här nyhetsbrevet kommer vi att löpande informera om 
projektet med byggnationen av Jungfru Maria kyrka. Vi kommer att 
berätta om hur projektgruppen arbetar och hur insamlingen av 
pengar går. Tanken är att nyhetsbrevet ska komma ut en gång i 
månaden. 
 
Har du frågor som du vill ha svar på eller vill dela med dig av 
information är du välkommen att höra av dig till 
nyhetsbrevredaktören på e-mailadressen info@katolskakyrkan.se   


