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Fundraising i Leipzig
Den 25-29 maj presenterades kyrkbygget på Katholikentag i
Leipzig, som under dessa fyra dagar hade runt 40 000 besökare.
I ett tält - organiserat av Bonifatiuswerk - presenterades modellen
av kyrkan vilket ledde till många intresserade samtal. Att det
fortfarande byggs kyrkor och det i Sverige tyckte många är ett
glädjande budskap.
De planerade kyrkfönstren fick mycket positiv respons.
Mariafönstret, som ska sitta i koret, finns nu som bordsdekoration i
två storlekar, som fönsterbild samt som kort och bokmärke och
även tryckt på en tygväska. Det finns även ett kort på ett av
dopfönstren, som kommer att sitta i Mariakapellet.
Alla dessa saker såldes på Katholikentag och går nu även att
beställa via: fundraising@katolskakyrkan.se

Pressmeddelande om Jungfru Maria
kyrka
Redan under förra året fick projektet kring Jungfru Maria kyrka
uppmärksamhet i både utländsk och svensk media. Bland annat
publicerades ett inslag i en radiointervju i P4 Stockholm.
Nyligen kunde man även läsa en artikel i SvD om att kyrkan byggs
samt höra en intervju med bland andra Martin Elia i ”Människor
och tro” i P1.
Nu har vi skickat ut den första officiella externa informationen från
stiftet genom ett pressmeddelande som gick ut brett i svensk
media i mitten av maj.
Det resulterade direkt i en artikel i tidningen Dagen samt ett inslag
i SVT:s lokalnyheter.
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Sedan början av 2015 har vi samlat in drygt 13 000 000 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.
Nu kan man också bidra genom att köpa produkter som är
specialtillverkade för Jungfru Maria kyrka. Mariafönstret, som ska
sitta i koret, finns som bordsdekoration i två storlekar, som fönsterbild
samt som kort och bokmärke och även tryckt på en tygväska. Det
finns även ett kort på ett av dopfönstren, som kommer att sitta i
Mariakapellet. Beställningar sker via: fundraising@katolskakyrkan.se
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

Tidplan
Byggstarten av kyrkan är planerad till sommaren 2016. Under det
senaste året har vi gått igenom en process i flera steg med
Södertälje kommun och nu är läget följande:


Detaljplanen för kyrkan har vunnit laga kraft.



Fastighetsbildningen är nu genomförd.



Exploateringsavtalet är undertecknat och klart.



Avverkning av skog på tomten i Hovsjö är inledd.



Bygglovet för kyrkan är inlämnat.



Under maj månad har anbuden från intresserade
entreprenörer granskats.

