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Kyrkans grundsten är lagd och 

välsignad 
 

Den 17 december lades grundstenen på byggplatsen vid 

Gröndalsvägen i Hovsjö. Biskop Anders Arborelius OCD välsignade 

grundstenen i en gudstjänst på byggplatsen i närvaro av 

församlingsprästen f. Paul Rabban Braimok och biskop Saad S. 

Hanna, den Apostoliske Visitatorn, som ansvarar för de kaldéiska 

katolikerna som bor i Europa. Dessutom deltog ett hundratal 

församlingsmedlemmar, några företrädare från kommunstyrelsen 

och från byggföretaget SEFAB. 

 

En tidskapsel, fylld med bland annat tre aktuella tidningar, pengar, 

bilder på ikoner, en bild på en martyr, rosenkransar och ett par 

hårlockar från kyrkans körmedlemmar sänktes i ett rör, som 

kommer att vara kvar i kyrkgrunden så länge kyrkan står. Själva 

stenen ska monteras i ytterväggen till den framtida kyrkoentrén. 

 

Gudstjänsten firades på flera språk, svenska, engelska, kaldéiska 

och arabiska, den internationella sammansättningen speglar 

församlingens liv. 

 

 
 

Biskop Saad S. Hanna och församlingsmedlemmen Martin Elia, som 

sitter i bryggkommittén och arbetar med fundraising, fäster 

grundstenen. 
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Jungfru Maria kyrka i massmedia 

Massmedia har visat intresse för byggnationen av Jungfru  

Maria kyrka och särskild för grundstensläggningen. Stiftet sände ut 

ett pressmeddelande till svensk media om projektet och det har 

resulterat i några artiklar: 

 

SVT Nyheter har skrivit en artikel:  

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/da-tas-forsta-

spadtaget-for-kaldeisk-katolska-kyrkan 

 

och Länstidningen Södertälje har skrivit två artiklar: 

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/manga-kristna-tvingas-fly-is-

men-har-i-hovsjo-far-kaldeerna-en-fristad-ny-kyrka-byggs 
 

varav en direkt från grundstensläggningen:  

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/har-lagger-de-den-forsta-

stenen-till-sodertaljes-nya-kyrka-ska-vara-klar-i-slutet-av-nasta-ar 

 

och ett inslag i Assyria TV:  

http://www.assyriatv.org/2016/12/forsta-spadtaget-till-ny-kaldeisk-

kyrka-sodertalje/ 

 

Följ byggets utveckling live 

På byggplatsen i Hovsjö där kyrkan byggs finns nu en kamera som 

tar bilder var sjunde minut och som gör att man kan följa 

utvecklingen dag för dag: 

http://webcam.sefabbygg.se/cam2/image.jpg 

 

Insamlingen går vidare 

Trots att bygget nu har påbörjats behöver vi fortsätta samla in 

gåvor för att kunna betala alla fakturor, som har börjat komma in.  

Sedan början av 2015 har vi samlat in drygt 18 miljoner kronor.  

Ett varmt och innerligt tack till alla som har medverkat till detta! 

Sedan tidigare är ca 20 miljoner kronor insamlade. Varje gåva är 

värdefull, oavsett hur stor eller liten den är och vi ber alla att fort-

sätta att vara med och skänka pengar till byggnationen av kyrkan.   

Vi gläds över generösa bidrag från: 

Stiftet Köln € 150 000, 

Statens Stöd för Trossamfund 2 milj. kr 

Mar Toma Kaldéiska församlingen i Jönköping 10 000 kr 

Mar Aday Kaldéiska församlingen i Göteborg 10 000 kr 
samt stora och små gåvor från privatpersoner i Sverige och 

Tyskland, som vi är mycket tacksamma över. 

 

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  Swish: 1236449409 

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

Benedicta Lindberg intervjuas av en 

journalist från Länstidningen 

f. Paul Rabban Braimok intervjuas 
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