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Biskop Saad Sirop Hanna 
 

Trots att biskop Saad precis installerat sig i Stockholm har han hunnit 

med att besöka ett flertal städer runtom i Sverige och de kaldéiska 

katolikerna. Biskop Saad Sirop Hanna är utsedd till den Apostoliske 

Visitatorn, som ansvarar för de kaldéiska katolikerna i Europa, och har 

valt Stockholm som sitt nya hem. 
 

Efter biskop Saads månadslånga visitation i Tyskland träffade stiftets 

fundraisinggrupp honom för en intervju innan han åkte på en 

ytterligare lika lång resa till Frankrike. 
 

Vi har träffats en gång tidigare under grundstensläggningen för 

Jungfru Maria kyrka i Södertälje i december och nu som då ger 

biskopen intryck att vara en öppen och ödmjuk person. Biskopen har 

nära till skratt och endast en gång under intervjun talar han med låg 

röst då han berättar om sin tid i fångenskap. 
 

Biskop Saad föddes 1972 i Bagdad, Irak. Efter sin ingenjörsexamen 

fortsatte biskopen sin resa till Rom för studier i teologi och filosofi. När 

han återvände till hemstaden var han med och startade gruppen 

"unga katoliker" och har arbetet med och för ungdomar särskilt varmt 

om hjärtat. Som mål för sitt arbete i Sverige har biskopen att 

upprätthålla den kaldéiska kulturen och språket, att ungdomarna 

behåller sin tro och värnar om att vara goda katolska medborgare. 
 

Som den siste kaldéiske församlingsprästen i Bagdad sörjde han för 

ca 450 kaldéiska familjer och många aktiviteter i kyrkan. Den 15 

augusti 2006 förändrades allt då biskop Saad blev kidnappad. 

Senare brändes även hans kyrka ner. Förövarna begärde en 

lösensumma från både Katolska kyrkan och biskopens familj för att få 

honom fri igen. Om sin tid i fångenskap har biskopen skrivit en bok 

som kommer publiceras i oktober i år. 
 

Som många kaldéiska familjer splittrades även biskopens egen familj 

efter kriget – till Sverige, Tyskland och USA. Valet att arbeta från 

Sverige föll sig naturligt då den största gruppen kaldéer finns innanför 

våra gränser men även flertal av hans egna familjemedlemmar. Att 

de skulle återvända till sitt hemland ser han som mycket liten eller 

nästan obefintlig, då majoriteten har hittat sin plats i samhället, 

etablerat kontakter, arbeten och många är födda i Sverige samt att 

kristna inte är välkomna i hemlandet. Som kaldéisk kristen föds man in 

i tron och det är extra viktigt att behålla den och biskopen är mycket 

glad över att kaldéerna nu får en kyrka. Den kaldéiska riten skiljer sig 

från den latinska och även om den nya kyrkan på utsidan ser svensk 

ut så poängterar biskopen vikten att den inreds efter kaldéisk rit. 

Kärleken till kyrkan, Jungfru Maria och entusiasmen för sitt folk går inte 

att ta miste på. 
 

Vi ser mycket fram emot biskopens arbete med församlingen i 

Södertälje och är tacksamma för hans engagemang i Jungfru Maria 

kyrka. 

 

 

B. Saad besöker byggplatsen 

B. Saad lägger 

grundstenen 
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Följ byggets utveckling live 

På byggplatsen i Hovsjö där kyrkan byggs finns 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 

 

Besök hos snickaren som tillverkar 

kyrkbänkarna 

Stiftets fundraisinggrupp har varit i Sternalice i Polen för att 

provsitta kyrkbänkarna. Det är i Sternalice som Damian 

Świtała – fjärde generationens snickare av kyrkbänkar och 

andra inventarier till kyrkor – nu bygger kyrkbänkarna till 

Jungfru Maria kyrka. Han tillverkar 34 bänkar á fyra meter 

och åtta bänkar á 3,7 meter i ljust lackerat lärkträ. På sidan 

snidas – på biskop Saads särskilda önskan – ett kaldéiskt kors 

med tolv prickar som symboliserar apostlarna, fyra prickar för 

evangelierna och en ljus punkt i mitten för Jesus. Dessutom 

levererar snickaren tre stolar för prästen och diakonerna och 

tolv pallar för ministranterna. 

Damian Świtała har tidigare försett Kristi Moders församling i 

Umeå och S:t Botvids församling i Fittja med bänkar och 

annan inredning. 

 

Gåvor 
Vi får inte bara pengar till vår insamling till Kaldéiskt 

kulturcentrum Jungfru Maria kyrka utan även gåvor i form av 

saker till kyrkan. Av Maria Reparatrix-systrarna kommer ikonen 

med ängeln Gabriel och Jungfru Maria. Stort tack för det! 

   

Insamlingen går vidare 

Insamlingen är ännu inte avslutad. Med byggstarten kom 

även fakturakraven. Sedan början av 2015 har vi samlat in 

mer än 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 fortsätta att vara med 

och skänka pengar till byggnationen av kyrkan.   

 

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 
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