Stockholms katolska stift
VERKSAMHETSåret
2015

1

Tillsammans med hela den världsvida kyrkan har vårt stift fått fira Barmhärtighetens år. I vår Domkyrka
fick vi öppna Barmhärtighetens port som ett synligt tecken på att Gud låter sin barmhärtighet komma
oss till del genom sin kyrka. När vi tar emot Guds barmhärtighet får vi också kraft
att sprida den till alla i vår omgivning som är i nöd och behov. Det verkar
som en Försynens skickelse att den stora flyktingströmmen, som nådde
vårt land inträffade just under detta Barmhärtighetens år. Många i vårt
land engagerade sig för att hjälpa alla dessa flyktingar. Också bland våra
församlingar är det flera som har gjort stora insatser för dessa flyktingar
och även för de romska EU-migranter som nu tagit sin tillflykt till våra
städer. Påven Franciskus uppmaningar till att öva barmhärtighetens verk
har till min stora glädje fått många att göra stora och goda insatser, men
visst skulle vi kunna göra ännu mycket mer för alla som behöver vår hjälp.
Jag är mycket tacksam för alla som har bidragit till att Caritas under året har
gjort en rekordinsamling.
Under året som gått har man planerat bygget av den kaldéiska Jungfru Mariakyrkan med kulturcentrum i Hovsjö/Södertälje. Den skall också tjäna som
Maria-helgedom för Storstockholm. Stora och små bidrag har
strömmat in från både inland och utland. Vi får också se detta
kyrkbygge som ett tecken på solidaritet med alla de kristna som
nu kämpar för sin existens i Mellanöstern. Eftersom Sverige är
ett av de länder i världen, där det finns flest kaldéiska katoliker
är denna kyrka så viktig. Överallt i vårt stift får vi fler och fler
katoliker från de olika orientaliska kyrkorna. De hjälper oss
att bygga upp vår mångkulturella gemenskap i Sverige, inte
minst genom alla sina engagerade ungdomar.
Till er alla vill jag önska en god fortsättning på Barmhärtighetens år. Må Gud använda oss alla som
verktyg för sin barmhärtiga kärlek.
							
Stockholm
den 22 april 2016

+Anders Arborelius ocd

Barmhärtigheten är en praktisk verklighet; det är något vi gör, inte något vi tänker eller begrundar.
Barmhärtigheten är något vi måste göra här och nu på denna jord, där vi bor, där vi arbetar, där vi studerar,
där vi firar våra gudstjänster… överallt. Barmhärtigheten är väldigt konkret. Och för att konkretisera den
behöver vi därför materiella medel och engagemang.
Vi som land och som kyrka är en del av hela världen. Kaldéiska katoliker berikar vår kyrka och behöver vår
solidaritet. De påminner oss om att kyrkan är ett levande bygge, men också ett materiellt sådant. Vi måste
hjälpas åt så att de kan ha det rum där de värdigt kan fira sina gudstjänster och skapa ändamålsenliga
platser för att komma samman och växa i tron. Vi måste skapa och bygga platser för att mötas.
Vi ser en levande kyrka när barmhärtighetens ljus lyser upp i de behövandes liv. Vi ser med glädje våra
församlingar och även andra grupper visa barmhärtighetens ljus bland dessa som har sökt sig till vårt land
bortom krig och lidande. Vi är en liten kyrka i Sverige. Det är dock inte hur stora och mäktiga vi är som skall
visa hur barmhärtiga vi är. Det är vår tro, hopp och kärlek. Och här skall vi visa att det inte finns gränser.
Genom barmhärtigheten bygger vi broar, inte murar.

4

5

Kaldéerna i Södertälje behöver en ny kyrka
Ett stort antal orientaliska kristna har under senare år kommit till Sverige på grund av kriget i Syrien
och förföljelsen av kristna i Irak. Många av dem har bosatt sig i Södertälje där det redan finns ca 1 000
kaldéiska familjer. I deras gamla hemtrakter har många kaldéiska kyrkor förstörts av bl. a. terrorgruppen IS.
Just nu använder kaldéerna i Södertäljeområdet en f. d. protestantisk kyrka för sina gudstjänster men
lokalen är alldeles för liten. Behovet av en ny kyrka är akut. Därför har biskop Anders beslutat att stiftet
ska samla in pengar för att bygga en kyrka åt kaldéerna.

Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka
Det kaldéiska centret kommer att bli en mötesplats för många människor. Här kommer barn att få
trosundervisning och träffa jämnåriga med samma bakgrund. Här kommer nyanlända att möta det
nya hemlandets kultur och språk, men också kunna träffa släkt och grannar för att tillsammans fira de
kaldéiska högtiderna. Här kommer finnas plats för ungdomssamlingar och andakt.
Kyrkan kommer att byggas i området Hovsjö i Södertälje och målet är byggstart under 2016.

Projektgrupp
Under hela 2015 pågick de nödvändiga processerna inför byggnationen tillsammans med Södertälje
kommun för att få godkännande av detaljplan, signerat exploateringsavtal och bygglov. En
projektgrupp från biskopsämbetet tillsammans med representanter för kaldéerna arbetar med såväl
kontakterna med myndigheter som fundraising.
Projektgruppen kring byggnationen av kyrkan ger regelbundet ut ett nyhetsbrev där man berättar
om vad som händer i projektet. Nyhetsbrevet distribueras till alla församlingar och missioner i stiftet.
Stockholm den 14 april 2016 		

Kristina Hellner
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Arbetet med fundraising till Kaldéiskt kulturcentrum
Jungfru Maria kyrka
Jungfru Marias kyrka kommer att finansieras enbart genom gåvor. På stiftsnivå har därför Benedicta
Lindberg och Jadranka Magnusson fått uppdraget av biskop Anders att organisera insamlingen av
medel för bygget av Jungfru Maria kyrka.
Deras arbete innebär till stor del att skriva ansökningar till svenska stiftelser och myndigheter, som
i första hand förväntas bidra till kulturdelen. Det handlar bl. a. om ansökningar till Statligt stöd till
trossamfund (SST) samt Migrationsverkets Europafond.
De stora gåvogivarna kommer genom det internationella samarbetet, där många brev från stiftet
har gått ut på tyska. En nära samarbetspartner är Bonifatiuswerk i Tyskland, som driver en egen
fundraisingkampanj för Jungfru Maria kyrka.
Den kaldéiska gruppen i Södertälje, tillsammans med Adnan Yousef, Martin Elia och Wisam Kalka,
är mycket engagerad och aktiv i insamlingen och har ett nära samarbete med projektgruppen på
biskopsämbetet. Under 2015 samlade man in dryga fem miljoner kronor.

Stockholm den 14 april 2016 		

Jadranka Magnusson

8

9

Stiftsvallfärden 2015 till Vadstena – arbetet bakom
Den 29 augusti 2015 samlades åter katoliker från hela södra Sverige i den heliga Birgittas stad för att
fira mässa. På ”Katolskt torg” kunde man ta del av information eller köpa saker från 22 utställare, bl. a.
stiftsorgan och bokförlag. Vallfärden avslutades med stämningsfull sakramental procession och en
gripande vacker vesper i Klosterkyrkan.
Ett evenemang av denna kaliber kräver en hel del planering. Stiftet har därför tillsatt en
organisationskommitté som ansvarar för vallfärdens genomförande. Kommittén arbetar efter en mall
som är väl inarbetad sedan många år:
Datum för kommande stiftsvallfärd bestäms av biskopen i stort sett direkt efter att en vallfärd
genomförts. Därefter bokar kommittén omgående alla lokaler som behövs, d. v. s. Borggården (för
mässan) och utställningslokalen på Vadstena slott, Birgittasystrarnas kyrka (för sakramental tillbedjan)
samt Klosterkyrkan (för avslutande vesper). Samtidigt bokas firman som bygger scenen och riggar
upp ljudet på Borggården.
Utifrån vallfärdens tema - som 2015 var ”Saliga är de renhjärtade”- börjar kommittén ungefär tio
månader före att planera för mässans liturgi. Förslag på texter, psalmer, lektorer, ministranter och kör
tas in. Man planerar hur upptagning av kollekt (den gick 2015 till bygget av Jungfru Maria kyrka i
Södertälje) och utdelning av kommunion ska gå till. Dessa moment måste fungera smidigt, eftersom
det är omkring 2 000 personer som deltar i mässan. Innehållet i programhäftet gås igenom. Man skissar
på informationsmaterial till församlingar och utställare. Kontakt tas med markägaren för de ytor som
behövs för parkering av de ca 30 bussar som brukar komma från olika församlingar. Formerna för
processionen och vespern gås igenom.
Organisationskommittén träffas ett par gånger innan semesterperioden och stämmer av arbetet.
Någon vecka före vallfärden går man igenom körschemat med uthyrare, scenbyggare, m fl. En lång
checklista verifieras: finns tillräckligt många sittplatser för mässbesökare och bord för utställarna?
Finns sjukvårdsutrustning? Vem kör orgeln och stiftssakristian till Vadstena? Är alla infoskyltar klara?
Har man fått polistillstånd för processionen genom Vadstena? Vem ordnar blommor till altaret? Och
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så vidare. Nu får också de ca 20 volontärerna (de flesta från Biskopsämbetet och JPII Pastoralcentrum) sina
uppgifter till vallfärdsdagen: programutdelare, kyrkvärdar, kollektupptagare, buss-P-vakter, etc.
På eftermiddagen före vallfärden samlas kommittén och volontärer och gör i ordning utställningslokalen.
Samtidigt går man igenom allt praktiskt med scenbyggare och ljudansvariga.
Så kommer den stora dagen. Under morgonen placeras sittbänkarna ut på Borggården av starka kroater
från Motala. Volontärerna går igenom de sista detaljerna. Och så börjar pilgrimerna att strömma in…
När allt är över återstår att plocka ihop allt, vilket tar sin tid för trötta armar och fötter. Och våren 2017
börjar förberedelserna om igen!

Vadstena den 11 april 2016 		

Jussi Tranesjö
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Om flyktingarbetet i S:t Olofs församling, Sundsvall
I slutet av 2015 fick jag uppdraget som flyktingsamordnare i vår församling. Stiftet hade begärt att en
sådan skulle finnas i varje församling och då jag redan arbetade som volontär föll det sig naturligt att jag
tog på mig uppdraget. Det har inneburit att jag försökt värva volontärer till de evakueringsboenden som
finns i Sundsvall sedan oktober 2015.
Omkring 1 000 personer har bott i tre gymnastiksalar i staden från hösten 2015 fram till april 2016. Efter jul
har en f. d. förskola använts för boenden för ca 60 flyktingar. 40 flyktingar bodde då fortfarande kvar i en
gymnastiksal.
Min uppgift har varit att efter söndagsmässan informera om flyktingsituationen och försöka värva
volontärer från församlingen. Jag har också regelbundet gått på möten tillsammans med andra volontärer
en gång i veckan. Också de andra volontärerna från församlingen har slutit upp på dessa möten. En del av
flyktingarna är nu placerade av Migrationsverkets förläggningar i Sundsvall och närliggande kommuner.
Detta innebär att vi som tidigare var volontärer på evakueringsboendena nu kan stötta dessa familjer i
deras nya hem, där de väntar på asyl, en process som kommer att ta lång tid, eventuellt flera år.
Arbetet som volontär innebar att man erbjudit sina tjänster på boendena utifrån möjligheter och önskemål.
Ungefär tio församlingsbor har ställt upp och arbetat som volontärer. En del har skjutsat till vårdcentral,
tandläkare eller till tåget, en del har arbetat med klädsortering eller varit med på utflykt till Södra Berget
och några har jobbat med en stor fest som en av församlingsborna tog initiativ till efter jul. Det blev en
mycket uppskattad aktivitet då flyktingarna som då ännu bodde i en gymnastiksal, fick tillfälle att laga mat
under två dagar och sedan servera en lunch i kyrkans lokaler. Efter lunchen hade vi lekar för barnen och
även de vuxna dansade och sjöng. Det var en stor glädje för såväl flyktingar som volontärer.
Då jag själv är läkare har jag koncentrerat mig på att hjälpa till med medicinska bedömningar och
behandlingar, samt i en del fall bokat tid för besök på vårdcentral eller akutmottagning.
Arbetet har inneburit att vi i församlingen lärt känna varandra bättre och under volontärmötena även fått
kontakt med frivilliga från andra kyrkor och organisationer. Jag tror att vi alla uppskattat dessa möten och
tycker att vi får mycket tillbaka.
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Kyrkan erbjuder också svenskundervisning för flyktingar i församlingslokalen en eftermiddag i veckan.
Studieförbundet Bilda bistår med hjälp och systrarna är också involverade i detta projekt. Systrarna och
församlingsborna bistår fortsättningsvis med skjuts och allmänt stöd till flyktingar.
Församlingen planerar nu en pilgrimsresa till Gällivare tillsammans med övriga församlingar i Norrland och
kommer då att söka pengar från stiftet för att erbjuda åtminstone 5 asylsökande flyktingar från Syrien och
Burundi att följa med.
Alnö den 11 april 2016

Elisabet Finné

Våra församlingar

Hässleholm Tfn.: 044 - 10 30 26
E-post: kristianstad@katolskakyrkan.se

Angered Tfn.: 031 - 330 10 00
E-post: angered@katolskakyrkan.se

Järfälla Tfn.: 08 - 580 812 55
E-post: jarfalla@katolskakyrkan.se

Borås Tfn.: 033 - 12 56 97
E-post: boras@katolskakyrkan.se

Jönköping Tfn.: 036 - 12 06 57
E-post: jonkoping@katolskakyrkan.se

Eskilstuna Tfn.: 016 - 14 16 66
E-post: eskilstuna@katolskakyrkan.se

Kalmar Tfn.: 0480 - 105 63
E-post: kalmar@katolskakyrkan.se

Falun Tfn.: 023 - 188 92
E-post: falun@katolskakyrkan.se

Karlskoga Tfn.: 070 - 223 10 29
E-post: karlskoga@katolskakyrkan.se

Fittja Tfn.: 08 - 531 860 05
E-post: fittja@katolskakyrkan.se

Karlstad Tfn.: 054 - 15 44 03
E-post: karlstad@katolskakyrkan.se

Gävle Tfn.: 026 - 12 31 57
E-post: gavle@katolskakyrkan.se

Landskrona Tfn.: 0418 - 204 16
E-post: landskrona@katolskakyrkan.se

Göteborg
Kristus Konungen Tfn.: 031 - 711 92 64
E-post: exp@kristuskonungen.se

Linköping Tfn.: 013 - 31 43 45
E-post: linkoping@katolskakyrkan.se
Luleå Tfn.: 0920 - 197 80
E-post: lulea@katolskakyrkan.se

S:ta Maria Magdalena Tfn.: 031 - 787 76 00
E-post: hisingen@katolskakyrkan.se

Lund Tfn.: 046 - 14 06 15
E-post: lund@katolskakyrkan.se

Halmstad Tfn.: 035 - 13 38 66
E-post: halmstad@katolskakyrkan.se
Haninge Tfn.: 08 - 745 39 81
E-post: haninge@katolskakyrkan.se

Malmö
Vår Frälsare Tfn.: 040 - 24 35 30
E-post: mmevarfralsare@katolskakyrkan.se

Helsingborg Tfn.: 042 21 95 60
E-post: helsingborg@katolskakyrkan.se

S:ta Maria i Rosengård Tfn.: 040 - 94 99 22
E-post: mmerosengard@katolskakyrkan.se
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Märsta Tfn.: 08 - 591 275 10
E-post: expeditionen@sanktfranciskus.se

Täby Tfn.: 08 - 768 17 54
E-post: taby@katolskakyrkan.se

Nacka Tfn.: 08 - 466 97 45
E-post: nacka@katolskakyrkan.se

Umeå Tfn.: 090 - 12 36 07
E-post: umea@katolskakyrkan.se

Norrköping Tfn.: 011 - 12 52 79
E-post: norrkoping@katolskakyrkan.se

Uppsala Tfn.: 018 - 13 35 43
E-post: uppsala@katolskakyrkan.se

Nyköping Tfn.: 0155 - 28 65 65
E-post: nykoping@katolskakyrkan.se

Visby Tfn.: 0498 - 24 82 17
E-post: visby@katolskakyrkan.se

Olofström Tfn.: 0454 - 991 43
E-post: olofstrom@katolskakyrkan.se

Värnamo Tfn.: 0370 - 174 40
E-post: varnamo@katolskakyrkan.se

Skövde Tfn.: 0500 - 41 71 49
E-post: skovde@katolskakyrkan.se

Västerås Tfn.: 021 - 14 11 20
E-post: vasteras@katolskakyrkan.se

Stockholm
Domkyrkoförsamlingen Tfn.: 08 - 640 15 55
E-post: sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se

Växjö Tfn.: 0470 - 152 42
E-post: vaxjo@katolskakyrkan.se

Sankta Eugenia Tfn.: 08 - 505 780 00
E-post: sthlmeugenia@katolskakyrkan.se
Marie Bebådelse Tfn.: 08 - 661 69 36
E-post: sthlm.mariebeb@katolskakyrkan.se

Ystad Tfn.: 0411 - 668 65
E-post: ystad@katolskakyrkan.se
Örebro Tfn.: 019 - 611 13 60
E-post: orebro@katolskakyrkan.se

Sundsvall Tfn.: 060 - 61 71 10
E-post: sundsvall@katolskakyrkan.se
Södertälje Tfn.: 08 - 550 600 85
E-post: sodertalje@katolskakyrkan.se
Trollhättan Tfn.: 0520 - 42 07 61
E-post: trollhattan@katolskakyrkan.se
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Om flyktingarbetet i S:t Thomas församling, Lund
”Flyktingar Lund” började som ett initiativ från en grupp latinamerikanska medlemmar i S:t Thomas katolska
församling. ”Flyktingar Lund” samarbetar med det islamiska kulturcentret, Caritas Sverige, Caritas Lund
och andra organisationer. Gruppen är opolitisk, mångkulturell, mångreligiös och flerspråkig. Volontärerna
består av olika typer av människor med samma mål: att hjälpa flyktingar. Våra volontärer är studenter,
arbetande människor, akademiker och pensionärer.
Den första aktiviteten vi organiserade var en stor insamling av vinterkläder och skor för flyktingarna i
Kroatien. Insamlingen genomfördes i slutet av november 2015 på Lunds Nation.
Vi skickade 386 kartonger till flyktingläger i Slavonski Brod, Kroatien. Lådorna innehöll bl. a. jackor, skor,
strumpor, filtar, vantar, halsdukar, vintermössor och barnkläder.
”Flyktingar Lund” tog också emot en donation av vinterkläder från organisationen ”Refugees Welcome to
Malmö” som tillsammans med våra egna donationer av vinterkläder, skor och reflexvästar levererades och
distribuerades till 200 flyktingar på Revinge flyktingläger i Skåne.
I lägret undervisade vi också 60 flyktingar i "Introduktion till svenska". Våra frivilliga häpnade över viljan hos
flyktingarna att lära sig svenska och mötet med dem var givande. Vi tror att frivilliga kan göra skillnad när
det gäller integrationen i det svenska samhället av människor som har flytt hit.

Lund den 20 april 2016		

Ivette Arroyo,

				

projektledare i ”Flyktingar Lund - Gemenskap och samarbete”, S:t Thomas katolska församling

				

P. Johan Lindén OP

				

kyrkoherde i S:t Thomas katolska församling
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Caritas Sverige – arbetet under 2015
För Caritas Sverige blev 2015 ett år där vi såg att vår satsning på de tre områden – arbetet tillsammans med
församlingarna, arbetet för flyktingar, asylsökande och papperslösa samt arbetet med insamlingar – var
riktig och bekräftades av allt som hände medan året framskred.
Arbetet tillsammans med församlingarna, som biskop Anders Arborelius har lagt oss särskilt om hjärtat,
utvecklades. Efter att ha börjat under hösten året innan fortsatte introduktionen av Caritas erbjudande till
församlingarna att stödja deras uppbyggnad och utveckling av det lokala karitativa arbetet. Visst var nivån
på gensvaret olika i våra församlingar, men det spirade och intresset växte under hösten. Till utmaningarna
som fanns var nyfattigdomen och de allt fler EU-migranterna på våra gator de tydligaste. Till dem hörde
också ensamheten och de ensamkommande flyktingbarnens utsatta situation.
Slutet av fjolåret blev omtumlande för oss alla i Sverige. Den strida strömmen av flyktingar under senhösten
förändrade mycket och utmaningarna växte. Så gott som alla våra församlingar kom att påverkas på ett
eller annat sätt. I flera av dem växte ett nytt och starkt engagemang fram och i skrivande stund har allt fler
församlingar följt efter. För att möta situationen har såväl ekumeniska som interreligiösa samarbeten vuxit
fram, vilket inte bara är glädjande utan ökar även effektiviteten i insatserna.
Samarbeten är också grundläggande för Caritas Sveriges eget arbete för flyktingar, asylsökande och
papperslösa. Här handlar det först om att praktiskt hjälpa våra medmänniskor att hitta rätt i systemet
och ge dem råd och juridiskt stöd, så att de kan finna det skydd de söker. En del av just det skedde på
”Mötesplats Caritas” i Stockholm, dit dessa människor är välkomna för en stunds mänsklig samvaro, en första
introduktion till svenska språket och personlig rådgivning. Samtidigt har vi framhärdat i påverkansarbetet
bland våra politiker och makthavare, såväl här hemma som på europeisk och internationell nivå.
Det finns ytterligare en del av detta arbete, en del som inte syns och som vi inte talar så mycket om. Det
är biståndet vi ger till offer för människohandeln. För Caritas Sverige är det en stor, men diskret satsning.
Hur tillståndet är i världen märks inte bara på hur många människor som måste överge sina hem på grund av
konflikter, naturkatastrofer eller övergrepp. Det märks också på hur mycket som Caritas Sverige under året
samlar in för att skicka iväg till behövande i olika länder. Under 2015 uppgick den summan till 5,9 miljoner
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kronor och de största beloppen som sedan skickades iväg gick till Nepal, länder utmed flyktingarnas rutt
norrut genom Europa, länder i Mellanöstern, Irak och länder i centrala Afrika.
Viktigt för vår insamlingsverksamhet var att vi under sommaren fick ett 90-konto igen, som nu är kopplat
direkt till vårt biståndskonto. Det kontot har nummer Bg 900 – 4789 och alla är välkomna att sätta in sina
solidaritetsgåvor på det.
Stockholm den 21 april 2016		

P. Henrik Alberius OP
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Stiftets finanser verksamhetsåret 2015
Stockholms katolska stifts ekonomi har under verksamhetsåret 2015 fortsatt att sakta förbättras. Vårt
gemensamma arbete med att långsiktigt uppnå en ekonomi i balans - tillsammans med tidigare års
genomförda konsolidering där vi strävat efter att på ett klokt sätt styra stiftets ekonomi i rätt riktning
- börjar nu ge resultat. En strävan har under de sista 3-4 åren varit, att vi i vårt stift, skall försöka uppnå
en större ekonomisk handlingsfrihet. Som ett led i denna strävan beräknas stiftets tidigare skulder vara
helt återbetalda under de första kvartalet 2016. Fortsätter vi att blicka framåt ser vi nu att vår ekonomi
tillåter, och ger oss möjligheten, att ta oss an ett antal större byggnad och renoveringsprojekt. Vi får också
möjlighet att utöka våra karitativa insatser, både inom Sverige och utomlands. Ett antal nya präster har,
tillsammans med vår nya kommunikationsansvariga, anställts under det gångna verksamhetsåret.
Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan fortsätter att växa. Tillväxten på ca 3000 medlemmar under
verksamhetsåret 2015 får tolkas som att förtroendet för vår kyrka, och det arbete som utförs där, är stort
och fortsätter att öka. Att vårt medlemstal ökar innebär större inkomster, men också ökad efterfrågan
på bl.a. lokaler, samt ökade kostnader för våra medlemmar. Att blivande medlemmar registrerar sig och
erlägger sin kyrkoavgift är fortsatt av central ekonomisk betydelse. Under verksamhetsåret har som en
del i denna medlemsregistrering, utförts ett stort IT-arbete avseende underhållet av vårt gemensamma
medlemsregister. Detta arbete medförde att samtliga församlingar i oktober detta år, nu har full tillgång
till det nya medlemsregistret.
Arbetet med att bygga upp vår kyrka i stiftet fortsätter på flera plan. Reparations- och underhållsarbeten
har utförts i Göteborg, Norrköping, Södertälje, Malmö och Stockholm. Projekteringen av vårt gemensamma
projekt att bygga en kaldéisk kyrka i Södertälje, tillägnad Jungfru Maria, har fortsatt och byggstart är
planerad till sommaren 2016. I samband med denna nybyggnation bedrivs en aktiv fundraising inom vårt
stift, men även utomlands. Per den 31/12 2015, hade denna fundraising inbringat 5 344 tkr.
Regeringen tillsatte i december, via SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund), 1350 tkr i extra
anslag för arbete med flyktingar då den stora flyktingvågen under hösten nådde vårt land. Medlen är
ändamålsenliga och kommer att användas i arbetet med flyktingar i flertalet av våra församlingar. Under
verksamhetsåret tilldelades Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan ett 90-konto som skall användas till
insamlingar för vårt karitativa arbete.
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Trossamfundet Romersk-katolska kyrkans redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med
föregående år. Innebörden av detta är att vi redovisar vår ekonomi i enlighet med det K-3 regelverk, där
verkliga värden avseende tillgångar och skulder redovisas fullt ut. Som en följd av detta regelverk ökade
stiftets avsättning till våra prästers pension under verksamhetsåret med ca 25 000 tkr. Pensionsskulden
värderas/prövas årligen.
Världsekonomin har under det gångna verksamhetsåret präglats av ett fortsatt lågt ränteläge där de
flesta av världens centralbanker, tillsammans med berörda politiker, med alla medel försöker att stimulera
densamma. En osäkerhet råder idag, huruvida detta angreppssätt framöver kommer att påverka världens
ekonomi. Hur påverkas då Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan av det allmänna ekonomiska läget i
världen? Vi kommer fortsatt att behöva vara aktsamma och ställa oss frågan hur vi använder våra medel
i vår verksamhet. Våra tidigare så generösa donatorer i bland annat Tyskland har blivit mer försiktiga i sin
hållning och väljer numera att donera medel till enstaka utvalda projekt.
En förbättrad balans i vår ekonomi, ett arbete tillsammans, gör att vi kan se fram emot en fortsatt positiv
utveckling av vår kyrka under de närmaste verksamhetsåret. Målet är att vår ekonomi, innehållande inte
endast ekonomiska resurser, utan även mänskliga, skall föra vår kyrka framåt!
Till sist vill jag rikta ett stort tack, till Ekonomirådets samt Byggrådets ledamöter, medarbetare på
Biskopsämbetet, våra medlemmar, kunder, leverantörer samt alla er ute i vårt stift som dagligen utför ett
fantastiskt fint arbete för vår kyrkas bästa!

Stockholm i april 2016

Staffan Livehed
Finanschef
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Trossamfundets intäkter 2015
Hyresintäkter
Statsbidrag

Bidrag från Tyskland

Gåvor Caritas
Gåvor

Veritas
Övriga intäkter
Avkastning kapital

Kyrkoavgifter

Kyrkoavgifter
Statsbidrag
Bidrag från Tyskland

173 426 tkr
6 753 tkr
12 497 tkr

Gåvor

5 963 tkr

Gåvor Caritas

5 907 tkr

Hyresintäkter

4 576 tkr

Veritas

1 308 tkr

Övriga intäkter

2 271 tkr

Avkastning kapital

3 953 tkr

Summa

216 654 tkr
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Trossamfundets kostnader 2015
Övrig präster

Nämnder och utskott
Karitativ och sociala verksamheter
Caritas projekt utbetalning

Pensioner präster inkl bostäder

Präst utbildning och fortbildning
Veritas Förlag
Fastigheter Marielund

Bidrag ordnar
Särskild själavård

Övriga katolska verksamheter

Nationell själavård
Biskopsämbete inkl officialatet

Prästpensionsskulden

Församlingar

Biskopsämbete inkl officialatet

24 958 tkr

Prästpensionsskulden

23 577 tkr

Avskrivningar
Råd

301 tkr
90 499 tkr

Nationell själavård

15 534 tkr

Särskild själavård

1 992 tkr

Bidrag ordnar

5 542 tkr

Pensioner präster inkl bostäder

5 465 tkr
262 tkr

Nämnder och utskott

3 892 tkr

Karitativ och sociala verksamheter

7 496 tkr

Caritas projekt utbetalning

4 440 tkr

Präst utbildning och fortbildning

3 292 tkr

Veritas Förlag

2 315 tkr

Fastigheter

5 229 tkr

Marielund
Övriga katolska verksamheter

Finansiella kostnader
Summa

Råd

1 925 tkr

Församlingar

Övrig präster

Avskrivningar

660 tkr
7 930v

976 tkr
206 285 tkr
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Ur redovisningen för Romersk-katolska kyrkan organisationsnummer 252002-6531
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

2015-01-01

2014-01-01

Verksamhetens intäkter

2015-12-31

2014-12-31

173 426

163 680

12 002

8 053

4 825

4 061

19 250

17 073

Verksamhetens sidointäkter

4 576

6 625

Övriga intäkter

2 271

1 301

216 350

200 793

Anslag och förmedlade bidrag

-82 203

-80 275

Övriga externa kostnader

-29 145

-29 762

Personalkostnader

-95 624

-66 087

-2 487

-2 903

-209 459

-179 027

6 891

21 766

som är anläggningstillgångar

1 000

7 511

Ränteintäkter och liknande resultatposter

3 072

2 546

-494

-1 183

3 578

8 874

10 469

30 640

0

0

10 469

30 640

Kyrkoavgift
Gåvor och insamlade medel
Nettoomsättning
Verksamhetsbidrag

Summa Verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader

Avskrivningar
Summa Verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2015-12-31

2014-12-31

Byggnader

20 543

19 302

Förbättring på annans fastighet

32 656

33 681

4 944

3 483

Markanläggning

888

945

Inventarier

347

983

KONCERNENS BALANSRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Pågående nybyggnad, Södertälje

Pågående om- och tillbyggnad

730

Summa Materiella anläggningstillgångar

60 108

58 394

5 900

5 900

Andra långfristiga lånefordringar

31 753

35 575

Andra långfristiga värdepappersinnehav

48 686

44 690

Summa Finansiella anläggningstillgångar

86 339

86 165

146 447

144 559

Lager och pågående arbeten

2 068

2 328

Summa Varulager

2 068

2 328

Kundfordringar

743

1 451

Övriga fordringar

538

366

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 858

2 517

Summa Kortfristiga fordringar

4 139

4 334

16

15 016

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i bostadsrättsförening

Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
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Kassa och banktillgodohavanden

83 007

32 120

Summa Omsättningstillgångar

89 230

53 798

235 677

198 357

Fria reserver

55 748

32 690

Ändamålsbestämda medel

35 035

27 453

Årets resultat

10 469

30 640

101 252

90 783

Avsättningar för pensioner

117 981

92 605

Summa Avsättningar

117 981

92 605

Övriga skulder

1 896

569

Summa Långfristiga skulder

1 896

569

2 316

3 569

77

530

Övriga skulder

8 069

4 948

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 086

5 353

14 548

14 400

235 677

198 357

Inga

Inga

Summa Tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Summa Eget kapital
Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

Summa Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital och skulder
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser: Betalningsansvar

Betalningsansvar för lån för kyrkobygge i Maria Magdalena församling i Göteborg till ett belopp om 3 000 tkr (6 000 tkr).
Hela årsredovisningen finns publicerad på stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se
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STATISTIK FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT PER DEN 31.12.2015
Vid årsskiftet 2014/2015 fanns 113 053 registrerade medlemmar. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns 113 356 reg. medlemmar.
Vi vet dock att det finns betydligt fler katolskt döpta personer i landet än vad som framgår av medlemsregistret.

Biskopar
Antal präster

1
164

Av dessa är 86 stiftspräster och 78 ordenspräster

Antal icke prästvigda bröder i ordnar
Antal ständiga diakoner
Antal ordenssystrar

9
31
165

Under år 2015
Antal döpta

1 235

Antal till 1: a kommunionen

566

Antal till konfirmationen

658

Antal konversioner

76

Antal vigslar

291

Antal avlidna

541

Antal utträden ur kyrkan

734

Församlingar

44

S TOCKHOLMS K ATOLSKA S TIFT
D IOECESIS H OLMIENSIS
www.katolskakyrkan.se

