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Förordnanden
P. Ulf Jonsson SJ har förordnats till vikarierande kyrkoherde i S:t Lars församling i Uppsala från
den 1 september 2017 till den 1 juni 2018.
P. Henrik Alberius OP har förordnats till vikarierande kyrkoherde i S:t Thomas av Aquino församling i Lund
från den 1 september 2017 till den 31 oktober 2017. P. Johan Lindén OP kommer att vara tjänstledig under
samma tid.
F. Tadeusz Bienasz har förordnats till andlig ledare för Mödrars bön från den 15 mars 2017 till den 14 mars
2020.
Ny apostolisk nuntie utnämnd för Sverige och Island
Påven Franciskus har torsdagen den 6 april, utnämnt ärkebiskop James Patrick Green, titulärärkebiskop av
Altinum, till apostolisk nuntie för Sverige och Island. Ärkebiskop Green är född i USA och har senast
tjänstgjort i Peru. Som nuntiaturråd tjänstgjorde han vid nuntiaturen för de nordiska länderna (då belägen i
Köpenhamn) och som nuntie har han tidigare tjänstgjort i Sydafrika. Vi önskar ärkebiskop Green Guds
välsignelse i detta uppdrag och ser fram emot att få hälsa honom välkommen till Sverige.
Sabbatstid
P. Andreas Bergmann SJ kommer att göra sitt tertiat från den 1 september 2017 till den 1 juni 2018.
Prästvigningar
Diakon Anders Ekenberg har prästvigts i S:t Lars församling i Uppsala den 25 mars 2017 av biskop Anders.
Vi lyckönskar f. Anders i hans framtida prästerliga gärning i vårt stift. Må Gud allsmäktig välsigna och bevare
honom som präst i och för Guds folk.
Diakon Mikael Schink SJ och diakon Thomas Idergard SJ kommer att prästvigas den 30 september 2017 i
S:ta Eugenia församling, Stockholm.
Flytt från Sverige
F. Braulio Mancilla Cosio verksam som präst i Heliga Familjens församling och inom den Neokatekumenala
vandringen har lämnat stiftet och återvänt till Mexiko den 1 februari 2017.
Syster Maria Christina Hennig SND återvänder till kommuniteten i USA den 31 maj 2017.
Vi tackar f. Braulio och syster Christina för deras viktiga arbete i stiftet och önskar dem lycka till i framtiden!
Val av nya priorinnor – Birgittasystrarna i Djursholm och Falun
Vid Birgittasystrarnas Generalabbedissa Moder Fabia Kattakayams besök i Sverige den 22 till 29 mars utsågs
syster M. Beata Rohdin till priorinna för Birgittaklostret i Djursholm och syster M. Massimiliana
Wawrusiewicz O SS Still priorinna för Birgittagården i Falun. Samtidigt avtackades syster Silvana
Palliparambil och syster Vivian Kakkathookkiyil för deras tjänst som priorinnor.
Den Skandinaviska Associationen av den Suveräna Malteserorden
Biskop Czesław Kozon är Malteserordens Skandinaviska Associationens nye Associationskaplan och ersätter
Biskop Anders Arborelius OCD som förblir ordenskaplan.
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Om ledarhundar och assistanshundar i församlingarna inom Stockholms katolska stift
Som kyrka förbinder vi oss att verka för att kyrkobyggnader och all verksamhet ska vara tillgänglig för alla.
Församlingarna i stiftet ska därför göra allt de kan för att personer med assistanshund ska kunna delta i
mässan och sitta inne i kyrkan. Om det finns någon i församlingen som är allvarligt allergisk mot hundar bör
man ha en dialog och försöka hitta en lösning som fungerar för båda (se bilaga).
Möjlighet att söka stipendium ur Stiftelsen Elisabethsystrarnas barnhemsfond
Nu kan man ansöka om stipendium ur Stiftelsen Elisabethsystrarnas barnhemsfond för år 2017. Stiftelsens
ändamål är att främja och stödja katolsk ungdoms uppfostran och bildning i Sverige. Ansökan skall vara
inkommen till stiftet senast den 30 april 2017 (se bilaga).
KPN ‐ ny hemsida
KPN har fått en ny hemsida www.kpn.se. Den nya hemsidan är lättare att navigera och mer överblickbar.
Man kan smidigt anmäla sig till ”Vuxenkurser och kateketkurser” och enkelt hitta KPNs material.
Videofilmerna har fått olika kategorier. Det största arbetet är lagt på avdelningen ”Resurser”. Här har man
strävat efter att erbjuda många gratisresurser till kateketer genom att erbjuda söndagens evangelium för
barn (det finns en pedagogisk utformning till alla söndagars läsningar år A B C), pysselidéer, förslag på
drama, bilder att färglägga, tips på lekar m.m. Förhoppningsvis får alla kateketer och ungdomsledare större
nytta av detta i sitt viktiga kateketiska arbete.
Franciskusdagen den 23 september i Kungsträdgården
Biskop Anders bjuder in alla församlingar och missioner att fira Franciskusdagen i Kungsträdgården, lördagen
den 23 september 2017, kl. 10.30–14. Biskopen firar mässa med djurvälsignelse kl. 11 och sedan följer
program för hela familjen. Dagen kan ses som en god katekesundervisning för barn och ungdomar.
Vänd er till KPN för information och anmälan.
Avlidna
Karin Wiking avled den 1 mars 2017. Hon blev 96 år gammal. Hon verkade sedan början av 1990‐talet som
frivillig medarbetare inom Caritas Sverige. Hon arbetade även som samordnare i de nordiska länderna för
Moder Teresas ’sjuka och lidande medarbetare’, personer som från sjukbädden med sin bön stödjer
systrarnas och brödernas arbete i världen. Begravningen ägde rum den 23 mars 2017 i S:ta Eugenia
församling.
p. Amadeo Paolino SJ har lämnat jordelivet den 23 februari 2017. Han var verksam i över trettio år i Sverige
inom den italienska missionen. Begravningen ägde rum den 25 februari 2017.
Herre, ge Karin Wiking och p. Amadeo den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem.
Må de vila i frid.

En god och välsignad Påsktid i glädje och tacksamhet över Kristi uppståndelse önskar jag er!
Med min förbön och välsignelse till er alla,

+Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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