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I detta specialnummer låter vi Melad Francis, ordförande för 
kaldéiska ungdomsföreningen i Södertälje, berätta sin 
historia och sin syn på varför Jungfru Maria kyrka är viktig 

 
Kampen fortsatte och alt blev ännu tuffare under 2003 eftersom USA ockuperade Irak och då var det ingen som styrde 
landet. Kristna upplevde tortyr och hot, kidnappning och våldtäkter mot kristna kvinnor. Min mamma och syster blev 
tvungna att ta klä på sig hijab(slöja) för annars skulle de bli halshuggna.  
 
Under fyra år flyttade vi tre gånger till andra områden för att hitta trygghet men det var omöjligt. Jag fick hoppa av 
gymnasiet och stanna hemma för att inte bli kidnappad eller halshuggen. Vi slutade gå i kyrkan. Många kyrkor 
bombades och det skapade oro hos mig och min familj. Dessa fruktansvärda år skapade ett trauma hos mig. Jag var 
negativ och led psykisk och fysiskt av rädslan som hade tagit över mig. Den enda lösning vi hade var att fly till ett annat 
land för att få trygghet.  
  
När vi anlände till Sverige bar vi med oss färska traumatiska upplevelser och ville till en början inte integrera oss på grund 
av rädslan. Vi hade ju inte bara lämnat vårt hemland utan även våra vänner, släktingar och familjer, vilket gjorde 
rädslan ännu större. Med tiden märkte vi en stor skillnad och det var lugnet och säkerheten runt omkring oss. Detta gav 
oss vilja att integrera oss i den nya miljön och det nya samhället. Men trots all hjälp vi fick var det något som saknades. Vi 
saknade Guds värme. 
 
Vi började gå till Johanneskyrkan i Södertälje och där kände vi oss hemma. Där kände jag samma trygghet som när jag 
var 5 år eftersom det var samma språk, samma präster och människor och samma ceremoni för mässan som i mitt 
hemland. Jag fick mycket hjälp av människorna i kyrkan och även i skolan och det gjorde att jag kom ur traumafasen 
och integrerade mig i det nya samhället.  
 
Under tiden började jag hjälpa andra flyktingar som kom till Sverige från krig. Med hjälp av staten fick vår kyrka pengar 
och med dessa kunde vi hjälpa andra genom att ha andliga och praktiska aktiviteter där de fick lära sig mer om Gud 
och kristendomen och samtidigt kunna integrera sig och anpassa sig till den nya kulturen. Jag tackar Sverige som gav 
oss möjligheter och olika resurser för att kunna utveckla oss som individer. 
 
Idag har det kommit fler flyktingar och antalet människor som kommer till kyrkan ökar mer och mer. Det är mycket ont 
om plats i Johanneskyrkans lokaler. Kyrkan försöker samla in så mycket pengar det går för att kunna hjälpa alla 
människor på bästa sätt och speciellt att kunna ge bättre utrymme för söndagsskolan. Barnen behöver en bra och trygg 
miljö för att lära sig att sprida Guds kärlek och ord till framtida generationer. 
 

Jag föddes 1990 i Bagdad, Irak. Jag började söndagsskolan när jag var i 3-årsåldern 
och där började min resa med min älskade Gud. Relationen utvecklades för varje 
dag. Jag lärde mig mycket om honom, hans son Jesus och jungfru Maria. 
 
Men när jag blev 6 år och började skolan blev det annorlunda. I skolan hade vi 
obligatorisk religionsundervisning men den enda religion vi fick lära oss om var islam. 
För mig blev detta en religionskrock. Jag tog det som en strid och med hjälp av mina 
föräldrar, som läste bibeln med mig och berättade heliga sagor, lyckades jag få 
tillbaka min kristna identitet. Tron blev till och med starkare. 
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Byggstarten av  kyrkan är planerad till våren 2016. Innan dess måste 
vi gå igenom flera faser tillsammans med Södertälje kommun: 
 

 Parterna har enats om ett exploateringsavtal. Detta skrivs 
under i samband med antagande av detaljplan. 
 

 Kommunen gör en detaljplan som stadsbyggnadsnämnden 
måste godkänna. Denna detaljplan håller just nu på att 
revideras efter inkomna synpunkter. 
 

 Stadsbyggnadsnämnden förväntas anta detaljplanen i 
januari. 
 

 När detaljplanen har vunnit laga kraft kan vi söka bygglov. 
 

Tidplan 

Insamlingen så här långt 

Insamlingen av pengar till byggnationen av kyrkan startade 
våren 2015 och för närvarande har vi samlat in 1 397 471 kronor. 
Sedan tidigare är ca 20 miljoner kronor insamlade.  
 
För att få in pengar via sponsring söker vi 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. 

 

Stadsbyggnadsnämnden 
förväntas anta 

detaljplanen i januari. 
 

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.s                        

 
 

Kyrkan finansieras genom gåvor 
 
 


