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Procession i Södertälje
En fantastisk sommardag med enstaka stackmoln på himlen samlades ca 300
entusiastiska kaldéer rustade med bön och sång för att hedra vår moder Jungfru
Marias upptagning till himlen. Processionen, som gick från Johanneskyrkan genom
centrala Södertälje till Hovsjö och vår nya Jungfru Maria kyrka, leddes av fader
Paul Rabban.
Nyfiket stannade Södertäljeborna upp och processionen fotograferades av
förbipasserande och följdes av vinkningar och leenden. Framme vid Jungfru Maria
kyrkan mötte kardinal Arborelius. Välsignelse, bön och sång avslutade denna
procession som förhoppningsvis kan bli en årlig återkommande händelse.

Taklagsfest
Festen firas för att tacka byggarbetarna när taklaget är på plats. Den 31 augusti
var det dags. Ett sextiotal personer som arbetar med bygget eller är involverade
på annat sätt satt runt festbordet och gladdes åt en god lunchbuffé. Kardinal
Arborelius tackade och välsignade alla, ekonomichefen Staffan Livehed höll
också ett kort tacktal och biskop Saad Sirop Hanna sjöng en kaldéisk psalm.
Kardinal Arborelius möter processionen

Besök i klockgjuteriet i Ystad
Vid ingången av kyrkan kommer det att stå ett klocktorn med två klockor.
Klockorna och klocktornet är en gåva av S:t Ansgarius-Werk Köln.
Fundraisinggruppen har gjort ett besök hos Tony Kempe – Ohlssons klockgjuteri i
Ystad. Klockorna är gjutna i klockbrons (80 % koppar och 20 % tenn) och de är
uppkallade efter Jungfru Marias föräldrar Anna och Joakim.
Klockorna väger 135 och 192 kg och är stämda i e och d2. Inskriptionen är: ”Gjuten
till Guds ära den 2017-07-19, Donerad av St. Ansgarius-Werk Köln”; Under texten
står det ”Anna” respektive ”Joakim” på kaldéiska på varsin klocka.

Processionen avslutades utanför
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Bygget fortlöper enligt plan
Denna vecka har byggbodarna flyttats för att asfalteringen
pågår. Stenläggningen utanför entrén är klar samt trappan på
baksida är på plats. Kyrkan har även utvändigt fått sin mörka
panel och fönstren i kulturcentrum är installerade.
Följ utvecklingen utanför kyrkan live:
http://webcam.sefabbygg.se/cam2/image.jpg
Marken är förberedd för asfaltering

Invändigt utförs mindre gipsjusteringar i trapphusen. Målaren
arbetar med spackling på övervåningen. Badrummen är
kaklade. Panelen i Maria kapellet är färdig och hissen är
installerad.
Följ utvecklingen i kyrkan live:
http://webcam.sefabbygg.se/cam4/image.jpg
Allt ser ut att bli klart i god tid innan fredag den 8 december då
kyrkan ska invigas av kardinal Arborelius.

Asfaltbilen kör fram

Insamling till inredningen
Insamlingsverksamheten går mot sitt slut när kyrkan snart är
färdigbyggd. Ännu krävs dock en liten ansträngning för att
kunna finansiera kyrkans inredning som består av bänkar,
huvudaltare och altare till Mariakapellet, tabernakel, ambon,
biktrum samt möbler till hela Kaldéiskt kulturcentrum.

Vy in i kyrkan

Sedan början av 2015 har vi samlat in drygt 23,5 miljoner kronor.
Stiftet Freiburg har bidragit med 96 000 kr och
Wallenbergstiftelsen med 800 000 kr. Det kommer fortfarande
löpande in stora och små bidrag. 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 inredningen 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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