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Utnämningar och förordningar
P. Roño T. Toledo CP har utnämnts till t.f. kyrkoherde i S:t Nikolai församling, Linköping från den 3 oktober
2016 till den 3 april 2017 och skall vikariera för p. Gabriel Felipe Baldostamon CP som har sabbatstid under
perioden.
Diakon Per‐Anders Österberg har förordnats att verka inom själavården vid kriminalvårdsanstalten i
Halmstad från den 1 oktober 2016.
Nyanländ präst
F. Oliver Schnitzler är nyanländ präst från Peru sedan den 1 september 2016 och kommer att vara verksam
i S:ta Bernadettes kapellförsamling, Ängelholm.
Syster M. Bonifatia Moon SMCB
Syster M. Bonifatia Moon SMCB lämnar Sverige och flyttar till Trier, Tyskland den 1 oktober 2016 efter
många års verksamhet och tjänst för kyrkan i vårt land. Vi tackar syster Bonifatia för allt hon har gjort för
koreanska missionen och kyrkan i Sverige och önskar henne Guds välsignelse för framtiden.
Herdabrev från Nordiska Biskopskonferensen
Den 15 oktober kommer herdabrevet från Nordiska Biskopskonferensen att skickas ut till alla församlingar.
Det skall spridas och läsas upp i Mässan den 16 oktober.
Öppet Hus på Johannes Paulus II Pastoralcentrum (JPIIPC)
Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN), Katolskt Magasin, Caritas samt Sveriges Unga Katoliker (SUK) och
Stockholms Läns Unga Katoliker (SLUK) inbjuder alla intresserade till ett Öppet Hus på Johannes Paulus II
Pastoralcentrum på Brunnsgränd 4, 4 tr. i Gamla Stan lördagen den 15 oktober 2016 mellan kl.10‐16.
Apostoliske nuntien och generalvikarien firar mässa i kapellet kl. 11. Efteråt finns tid att mingla och samtala.
Världsmissionsdagen den 16 oktober 2016
I år är det 90‐årsjubileum sedan första Världsmissionsdagen infördes 1926 av Påve Pius XI.
Världsmissionssöndagen infaller den 16 oktober i år. Alla uppmanas att dela med sig till den katolska
missionsverksamheten. Kyrkan ber oss om våra förböner och stiftskollekten denna dag tas upp till stöd för
institutioner som stärker Kyrkan och genom att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder
med utbredd fattigdom, undernäring, brist på sjukvård och utbildning. Kollekten inbetalas till stiftets 90‐
konto, 900‐4680. senast 10 november 2016. Märk inbetalningen ”VMS 2016”. Den vidarebefordras sedan
oavkortat till de påvliga missionsinstituten i Rom som fördelar medlen efter behov. Se bilaga samt stiftets
hemsida för material.
En hälsning från Biskop Anders i samband med Påvens Franciskus’ besök i Lund‐Malmö 31.10 ‐ 1.11 2016
Som ni alla vet kommer den helige fadern Franciskus till vårt land för att delta i en ekumenisk högtid i Lund‐
Malmö den 31 oktober och sedan fira mässa med oss i Malmö den 1 november på Alla helgons dag. Vi är
glada och tacksamma för detta och ser det som en nåd för vår Kyrka, ja, för alla kristna och hela vårt land.
Jag ber er alla att be om den Helige Andes nåd, så att detta besök stärker oss i tron, hoppet och kärleken och
inspirerar oss att efterfölja Jesus ännu trognare tillsammans med alla döpta i vårt land.
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Det är min förhoppning att alla som har möjlighet kan vara med och få delta i detta historiska skeende. Det
kan ännu finnas enstaka biljetter till det ekumeniska eventet på Malmö Arena den 31 oktober. Till mässan på
Swedbank Stadion den 1 november räknar vi med att alla som vill kan få biljetter. Jag hoppas att alla våra
församlingar och missioner gör vad de kan för att underlätta för de troende att delta i mässan, t ex genom
att boka bussar för att underlätta resan. På så sätt kan många visa den helige fadern sin trohet och få hans
hjälp att växa i kärlek till Kristus. Biljetterna till mässan är gratis. Samtidigt ber vi dem som har möjlighet att
bidra till besökets kostnader bg: 594‐7205 märk talongen ”Påven”. Eftersom många präster kommer att fira
mässan med påven i Malmö på Alla helgons dag, medges också möjligheten att fira samma högtid lördag den
4 november i alla våra församlingar.
Följande information har gått ut till församlingar och missioner i stiftet:
Biljetter till den katolska mässan med påve Franciskus 1 november 2016
Mässan kommer att äga rum på Swedbank stadion i Malmö kl. 09:30. På Swedbank stadion ryms en publik
på ca 19 000 personer. För att komma in på Swedbank stadion måste man ha biljett. Biljetterna är gratis.
Observera att alla behöver kunna visa legitimation vid entrén till mässan. Biljetterna hanteras via de katolska
församlingarna och missionerna i Sverige. Det finns 19 000 st. biljetter och alla församlingar är garanterade
biljetter. Vill du ha en biljett; kontakta din närmaste katolska församling.
När församlingarna har angivit hur många biljetter de behöver får de biljetterna sända till sig per post.
Församlingarna ansvarar därefter för distributionen av biljetter till alla personer som har anmält sig till dem.
Alla är välkomna till mässan; även icke‐katoliker. Den 16 oktober släpper vi också biljetter för beställning via
internet. Men i första hand är det alltså församlingarna som tar upp anmälningarna. Detta gäller också för
personer i Danmark, Norge och andra grannländer: kontakta er lokala församling med anmälan om biljetter.
Personer som sitter i rullstol behöver ange behov av handikapplats till sin församling.
Praktisk information kring mässan på Swedbank stadion 1 november
Insläppet till Swedbank stadion kommer att starta kl. 06:30 eller tidigare. Dörrarna kommer att stängas
kl. 09:00. Se till att vara på plats i god tid.
Observera att alla kan behöva legitimera sig vid entrén till mässan så ta med ID‐kort, körkort eller pass.
Undvik att ta med stora väskor då dessa måste säkerhetskontrolleras. Eftersom mässan hålls utomhus är det
viktigt att klä sig varmt. Alla läktarplatser är under tak. Det kommer inte att vara tillåtet att ta med paraply in
på stadion. Det kommer att finnas mat och dryck till försäljning på Swedbank stadion.
För mer information, se stiftets hemsida (www.katolskakyrkan.se).
Information till präster och ordenssystrar i samband med mässan på Swedbank stadion 1 november
Präster är varmt välkomna att koncelebrera med påven. Eftersom koncelebranter vistas i påvens
närhet gäller särskilda säkerhetsbestämmelser och registerkontroll som genomförs av Säkerhetspolisen.
Präster anmäler sig till kontakt@katolskakyrkan.se, ger sitt samtycke till registerkontroll och de präster som
tjänstgör utanför Stockholms katolska stift bifogar en kopia av sitt pass (sidan med foto, födelseort etc.).
Ordenssystrar anmäler sig till kontakt@katolskakyrkan.se och får sedan sina biljetter från stiftet.
Mariakyrkan i Södertälje
Byggarbetet har påbörjats. Grundstenen läggs den 17 december kl. 11 på byggplatsen i Hovsjö. I samband
med det firas en gudstjänst av biskop Anders och f. Paul Rabban Braimok. Alla är välkomna.
Årlig reträtt för präster och diakoner i Heliga Hjärtas kloster (Mariadöttrarna OSB).
Den 9 – 13 januari 2017 håller f. Miroslaw Dudek den årliga reträtten för präster och de diakoner som har
möjlighet att delta. Temat i år är: "Gud är större än vårt hjärta" (1 Joh. 3:20). Anmälan till reträtten görs
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direkt till Mariadöttrarna/Omberg, tfn: 0143‐21020, e‐post: klostret@heligahjartaskloster.se. Reträtten
börjar måndagen den 9 januari kl. 18 och avslutas fredagen den 13 januari efter frukost.
Antalet platser är begränsat så anmäl er så fort som möjligt!
Ordo
Årets Ordo kommer att skickas ut i god tid innan första advent och kommer även att finnas för försäljning till
allmänheten i Katolsk Bokhandel. Ordo finns även som vanligt i elektronisk form (se stiftets hemsida).
Information från Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST):
Grundläggande säkerhetsutbildning för trossamfund 28–29 november i Uppsala
Utbildningsdagarna är riktade till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom trossamfundens lokala
församlingar/föreningar. Syftet är att skapa en fastare grund till att reflektera kring säkerhetsfrågor, ge
kunskap om lagar och riktlinjer samt ge redskap för att sprida säkerhetsarbete lokalt. Regionalt och
nationellt ansvariga är också välkomna. För mer information, se hemsidan, www.sst.a.se.
Avliden
P. Paul Kozippat CMI har avlidit den 7 september 2016 i Indien i en ålder av 77 år. Han var verksam i Sverige
under åren 2000 ‐ 2008 i Helsingborg, Falun och Kalmar. I tacksamhet mot Gud för p. Pauls liv och gärning.
Må han vila i frid.

Med min förbön och välsignelse till er alla,

+Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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