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Utnämningar
F. Fabio d’Amora har utnämnts till subsidiar i S:ta Maria i Rosengård församling, Malmö från
den 1 december 2017.
F. Oliver Schnitzler har förordnats till subsidiar i S:t Clemens församling i Helsingborg med placering i
S:ta Bernadettes kapellförsamling i Ängelholm från den 1 december 2016 till den 31 augusti 2017.
P. Benjamin Paz Moreno OFM har utnämnts till ny rektor för spanska missionen i Stockholm från
den 1 januari 2017. Samtidigt lämnar f. Andres Bernar Borda denna tjänst. Varmt tack till f. Andres för att
han vid flera tillfällen ställt upp som rektor för missionen.
F. Paul Kass Daoud har utnämnts att arbeta med själavården för syrianska katoliker i Södertälje, Eskilstuna
och Västerås från den 1 januari 2017.
F. Tomas Orylski har utnämnts till rektor för franska missionen från den 1 augusti 2017.
Fängelsesjälavården
P. Staffan Jakobsson TOR har utnämnts till katolsk själasörjare på anstalten i Kumla från den 1 januari 2017.
Diakon Per‐Anders Österberg har utnämnts till katolsk själasörjare på häktet i Göteborg och häktet och
anstalten i Halmstad från den 1 januari 2017.
Diakonvigning
Jesuiterna Thomas Idergard SJ och Mikael Schink SJ kommer att diakonvigas i London den 25 februari 2017.
Pensionering
F. Morgan Elworth har ansökt om och beviljats full pension från den 1 januari 2017. Ett stort och varmt tack
till f. Elworth för allt han gjort i stiftets församlingsarbete och fängelsesjälavård.
Equipos de Nuestra Señora
En ny lekmannarörelse har etablerats inom Spanska missionen – ’Equipos de Nuestra Señora’ enligt ett
dekret av Biskop Anders Arborelius OCD den 8 december 2016.
Avslutad tjänst
F. Józef Wegrzynek har lämnat stiftet den 1 december 2016 och flyttat till ett äldreboende i Polen. Varmt
tack till f. Józef för hans arbetsinsatser i vårt stift!
Helige Franciskus Tredje Reguljära Orden TOR
Broder Henrik‐Maria Duenas TOR har lämnat Franciskanerna, TOR.
Koinonia Johannes Döparen
Noemi Kôpková och Jozefina Eperješiová har avslutat sitt arbete på nuntiaturen i Stockholm och ersatts av
Wiesława Koczułap och Radka Marcinčáková. Alla tillhör Koinonia Johannes Döparen.
Kommuniteten Dominikansystrar av Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhet har lämnat stiftet
Syster Maria Thi My Thu Tran OP och syster Thérèse Thi Thanh Trang Nguyen OP avslutade sitt arbete i vårt
stift i september 2016. Kommuniteten 'Dominikansystrar av Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga
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Renhet' lämnar därmed Sverige. Systrarna var verksamma i Igelösa (Lund). Varmt tack till syster Maria och
syster Thérèse för deras arbetsinsatser i vårt stift!
Samfundet Missionaries of Charity, Växjö
Syster M. Luz Divina MC har lämnat stiftet den 1 december 2016 och ersatts av syster M. Emmanuel MC den
14 december 2016.
Böneveckan för kristen enhet 18‐25 januari
Böneveckan för kristen enhet infaller 18‐25 januari och har temat Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget
val. I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för
Böneveckan som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Mer information finns på
stiftets hemsida: http://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2017/boneveckan‐for‐kristen‐enhet‐
18‐25‐januari.
Införlivandet av vuxna odöpta och konvertiter i kyrkan
Den 5 mars 2017 firar biskopen en högtidlig mässa med ”admissio och namninskrivning” för de odöpta som
skall döpas i Påsk. Biskopen inbjuder även alla som kommer att tas upp i kyrkans fulla gemenskap samt
döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation att delta i denna mässa. Mässan äger rum första söndagen i
fastan, den 5 mars 2017 kl. 18.30 i S:t Eriks katolska domkyrka. Biskopen inbjuder även till gemensam
undervisning för kandidaterna inför denna mässa kl. 16.00 i Josefsalen i domkyrkans församlingslokaler.
De församlingar som har väl förberedda vuxna katekumener med faddrar, väl förberedda blivande
konvertiter med faddrar och/eller väl förberedda döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation med
faddrar och som även har möjlighet att närvara i domkyrkan gör en anmälan till Magnus Andersson på
Katolska biskopsämbetet. Anmälan är obligatorisk till ”admissio” och undervisning och görs senast den
27 februari 2017, e‐post: magnus.andersson@katolskakyrkan.se. Anmälan skall innehålla namnet på
personen, om denne/denna är katekumen, blivande konvertit eller döpt katolik som ej fullbordat sin
initiation samt namnet på faddern. De som önskar mer information om Ordningen för admissio och
namninskrivning kan ta kontakt med Magnus Andersson, tel: 08‐462 66 37, mobil: 070‐277 36 37 eller
e‐post: magnus.andersson@katolskakyrkan.se.
Avlidna
Syster Benedicta Dahlqvist OSB avled den 3 december 2016 i en ålder av 80 år.
Syster M. Theresia Mrozek, Elisabethsyster avled den 28 december 2016 i en ålder av 104 år och åtta
månader. Rekviemmässa för syster M. Theresia ägde rum den 5 januari 2017 i S:ta Ragnhilds kapell.
Herre, ge syster Benedicta och Syster M. Theresia den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem.
Må de vila i frid.
Med min förbön och välsignelse till er alla,

+Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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