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Inspelning av dokumentärfilm 

I tyska Frankfurt firar den katolska kyrkan - den sista lördagen i januari 
varje år - sitt skyddshelgon Karl den store med ett traditionellt ”Karlsamt”.  
 
Till den färgstarka gudstjänsten bjuds alltid en annan europeisk biskop in 
och i år deltog biskop Anders som den första skandinaviska gästen vid 
denna fest. Biskop Anders predikade om det glada budskapet och om 
barmhärtighet: 
 
”Det glada budskapet har format vår kultur och samma ideal förblir 
levande; att Europa bör vara en civilisation av mänsklig och gudomlig 
barmhärtighet”.   
 
Biskopen tog också upp invandringen och bygget av Kaldéiskt 
kulturcentrum och Jungfru Maria kyrka under sin predikan. 
 
Biskop Anders medverkan på Karlsamt och hans predikan fick stort 
genomslag i tysk media och det skrevs artiklar i flera stora dagstidningar, 
bl.a. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
 
Bidraget från Karlsamt till vår nya Mariahelgedom blev 3000€. 
 
 

21-25 januari besökte ett TV-team från Catholic Radio & Television 
Network i tyska Königstein den kaldéiska församlingen i Södertälje. 
De producerar en dokumentär om kaldéerna och kommer på 
återbesök under byggnationens gång. 
 
Besöket var lyckat och väldigt uppskattat av församlingen. TV-
teamet var mycket imponerade av den aktiva och levande 
församlingen samt fader Pauls engagemang.  
 

 

Biskop Anders firade Karlsamt i Frankfurt  
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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.  

 
 Stadsbyggnadsnämnden förväntas nu anta detaljplanen i 

mars då den inte togs upp i januari som utlovat. 
 

 När detaljplanen har vunnit laga kraft kan vi söka bygglov. 
 

Fundraisingen pågår och arbetet med ansökningar om anslag sker 
löpande. Bidrag som har beviljats kräver en hel del efterarbete innan 
pengarna betalas ut. 
 
Flera givare önskar en utförligare redovisning kring hur de beviljade 
bidragen används. 
 
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.  
 
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                                      

Även vår bank ger sitt stöd till bygget. SEB har nämligen beslutat att 
inte ta ut någon avgift för Swish-överföringar gjorda till fundraising-
kontot. Med Swish kan man enkelt skicka pengar direkt via 
mobilnumret. 

Vi gläds över Wallenbergstiftelsens generösa bidrag samt stora och 
små gåvor från privatpersoner i Sverige och Tyskland.  
 
Insamlingen i Sverige har varit väldigt framgångsrik, inte minst under 
julhelgen, vilket vi är mycket tacksamma för. För närvarande har vi 
samlat in 5 721 829 kronor. Sedan tidigare är ca 20 miljoner kronor 
insamlade.  
 
 

Tidplan 


