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Biskop Anders önskar en glad sommar  
 
Påven Franciskus har denna månad utnämnt biskop Anders 

Arborelius OCD till kardinal. Konsistoriet då påven "skapar" kardinaler 

äger rum den 28 juni. Dagen efter, 29 juni, på Petrus och Paulus 

högtid firar påven mässan tillsammans med de nya kardinalerna. Vi 

gratulerar biskop Anders och försäkrar honom om våra förböner! 

 
Här är en hälsning från biskopen: 

Kära bröder och systrar! Först av allt vill jag tacka alla er som har stött 

vårt bygge i Södertälje med bön och med gåvor. Flera av er har 

också hört av sig i samband med att jag utnämndes till kardinal och 

jag bad dem då att tänka på kyrkbygget i stället för på en personlig 

gåva till mig. Nu går vi snart in i slutspurten och hoppas att allt blir 

klart i tid. Till den 15 augusti planeras en andakt och procession i 

Södertälje – och på kvällen är alla välkomna till den 

tacksägelsemässa jag får fira kl. 17.00 i Domkyrkan. 

Med min välsignelse och förbön, +Anders Arborelius ocd 
 

 

20 generalvikarier besökte Södertälje 
 

I mitten av maj träffades 20 tysktalande generalvikarier från Tyskland, 

Schweiz och Österrike till en femdagars konferens i Stockholms stift. En 

programpunkt var besöket i Södertälje. Även msgr. Georg Austen, 

generalsekreterare för Bonifatiuswerk, var med och kunde på plats se 

hur kyrkbygget fortskrider. Bonifatiuswerk stöder bygget av Kaldéiskt 

kulturcentrum och Jungfru Maria kyrkan.  

 

Generalvikarierna hälsades välkomna av församlingsprästen f. Paul 

Rabban Braimok. Fundraisingsgruppens Benedicta Lindberg höll en 

presentation om hela byggprojektet och informerade om den 

ekonomiska situationen för Jungfru Maria kyrkan och hur långt 

bygget har utvecklats. Dessutom fick generalvikarierna höra 

personliga berättelser av några församlingsmedlemmar.  

 

Flera av mötesdeltagarna har redan gett sitt stöd till insamlingen och 

alla tyckte att det var lärorikt att få inblick i ett församlingsliv med 

fördrivna kristna, som nu måste hitta sin plats i diasporan. Besöket 

avslutades med en rundvandring på byggplatsen och psalmen 

Regina Caeli, som sjöngs av generalvikarierna i det blivande 

altarrummet. 
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Nu är halva bygget färdigt 

Bygget går helt enligt plan och är nu till 50 procent färdigt. 

På byggplatsen finns två kameror som tar bilder var sjunde 

minut och som gör att man kan följa utvecklingen dag för 

dag ute: http://webcam.sefabbygg.se/cam2/image.jpg 

och inne: http://webcam.sefabbygg.se/cam4/image.jpg 

 

Mariastaty tillverkas i Sankt Josefs 

kloster i Lannavaara 
I novemberbrevet rapporterade vi att Syster Amada och 

syster Karla i ordensgemenskapen Marias Lamm tillverkar 

krucifixet till Jungfru Maria kyrkan. Den flitiga träsnidaren Sr 

Karla arbetar just nu också på en Mariastaty till kyrkan. En 

liten detalj, huvudet på Jesusbarnet, kan man redan tjuvkika 

på. 

 

15 augusti procession i Södertälje 
Den 15 augusti planeras en andakt och procession från S:t 

Johanneskyrka i Södertälje till Jungfru Maria kyrka i Hovsjö. 

Håll utkik efter mer information om detta på:  

www.kkc-jmk.org och www.katolskakyrkan.se 

 

Insamlingen går vidare 

Under tiden som insamlingen pågått har många små och 

några riktigt stora gåvor kommit in för vilka vi vill uttrycka vår 

stora tacksamhet. Sedan början av 2015 har vi samlat in 

drygt 19,9 miljoner kronor. Vi vill särskild framhäva de tyska 

katolikerna som genom Bonifatiuswerk bidrar med runt 

800 000 euro. Stiftet Köln bidrar med 500 000 euro och 

hjälporganisationen Kirche in Not med 200 000 euro. I Sverige 

bidrar SST, en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund 

verksamma i Sverige, med 2 miljoner 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.   

 

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 
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