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Utnämningar och förordnanden
P. Włodzimierz Kruczkowski SDB har utnämnts till kaplan i Polska missionen (50 %) och kaplan i S:t Botvids
församling, Fittja (50 %) från den 15 augusti 2017.
P. Mikael Schink SJ har utnämnts till kaplan i S:t Lars församling i Uppsala från den 1 oktober 2017.
P. Thomas Idergard SJ har utnämnts till kaplan och studentpräst i S:ta Eugenia i Stockholm från
den 1 oktober 2017.
Diakon Samuel Cavallin har utnämnts till rektor i S:t Pauli kapell i Ljung från den 27 juni 2017.
F. Thomas Andersson har förordnats till t. f. kyrkoherde i S:t Petri församling, Trollhättan från den 1 oktober
2017 till den 25 februari 2018. F. Samuel Wambugu har beviljats semester för samma period.
F. Oliver Schnitzler har utnämnts till kaplan i S:t Clemens församling, Helsingborg med placering i S:ta
Bernadettes kapellförsamling i Ängelholm från den 1 september 2017.
F. Anders Ekenberg har förordnats till t. f. kyrkoherde i Kristi Lekamens församling, Visby från
den 1 oktober 2017 till den 1 april 2018.
Nyanlända präster
P. Karol Dudek OMI är nyanländ präst sedan den 1 juli 2017 och kommer att vara verksam i S:ta Maria i
Rosengård församling, Malmö.
P. Piotr Szumny SDB är nyanländ präst sedan den 20 augusti 2017 och ansluter till Polska missionen i
Stockholm. Vi välkomnar dem varmt till vårt stift.
Prästvigning
Diakon Mikael Schink SJ och diakon Thomas Idergard SJ prästvigs av biskop Anders i S:ta Eugenia kyrka
lördagen den 30 september 2017 kl. 15 med efterföljande mottagning i församlingssalen. O.S.A. för närvaro
vid mottagningen till ordinatio@yahoo.com. De präster och diakoner som önskar koncelebrera ombeds
anmäla detta till p. Klaus Dietz SJ (klaus.dietz@sanktaeugenia.se) samt medta alba och stiftets mässhake.
Sabbatstid
P. Marc-Stephan Giese SJ lämnar Sverige 28 november 2017 och påbörjar sitt tertiat i Bolivia, vilket avslutas
den 15 juli 2018.
Invigning av Jungfru Maria kyrka
Invigningen av Jungfru Maria kyrka äger rum den 8 december kl. 15:00 - 17:00; mottagning efter kl. 17 i den
nya kyrkans lokaler. Präster som vill koncelebrera skall anmäla sig senast den 1 november till Magnus
Andersson, e-postadress: magnus.andersson@katolskakyrkan.se eller till telefonnummer: 08-462 66 37.
Alba och stiftets mässhake medtas.
Jubilarer år 2017
P. Kasimir Pawlak CP firade 60 år som präst den 2 februari och f. Anders Piltz firade 30 år som präst den 21
februari.
P. Philip Geister SJ firade 25 år som präst den 25 april.
P. Tomasz Mariusz Slupkowski OFM firade 25 år som präst den 20 maj.
P. Jarosław Daniluk OFMCap firade 25 år som präst den 7 juni.
P. Rainer Carls SJ firade 50 år som präst den 29 juli.
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Msgr Furio Cesare firade 30 år som präst den 15 augusti och F. Tobias Unnerstål firade 25 år som präst den
29 augusti.
Abba Asfaha Kidanemariam firar 50 år som präst den 19 november.
Vi lyckönskar alla jubilarer varmt.
Information från KLN
 Reduceringen av antalet obligatoriska helgdagar
De obligatoriska helgdagarna i Stockholms katolska stift är i fortsättningen 1/1, 6/1, Kristi himmelsfärdsdag, Kristi
kropps och blods högtid (andra söndagen efter pingst), 29/6, 15/8, 1/11 och 25/12. Enligt
Gudstjänstkongregationens dekret 30 november 2016 (Prot. N. 491/16) är S:t Josef 19 mars och Jungfru Marias
utkorelse och fullkomliga renhet 8 december inte längre påbjudna i Stockholms katolska stift.
 KLN:s utskott för arkitektur och konst (UAK)
Skönhetsrådet byter namn till KLN:s utskott för arkitektur och konst (UAK). Som bilaga finns den slutliga
arbetsordningen för ”Utskottet för arkitektur och konst (UAK)”, stadfäst av biskopen 12 september 2017. Denna
arbetsordning är tillämpningsföreskrift till Församlingsordningens paragraf 11.4 och skall från och med nu iakttas
av alla berörda.
 Kvaliteten på mässvinet
Enligt kyrkans bestämmelser (Allmän introduktion till det romerska missalet, nr 322) skall vinet i mässan vara
naturligt och utan tillsats av främmande substanser. Den tyska biskopskonferensen meddelande 23 juni 2014 att
alla viner som motsvarar den gällande tyska vinlagstiftningens krav på kvalitetsviner också motsvarar katolska
kyrkans krav för firandet av eukaristin. Några exempel på tyska vitviner, lämpade som mässvin och tillgängliga i
det svenska Systembolaget, är Ecologica Berlina, Moselland Organic, Dreissigacker Riesling Organic Trocken,
och Sander Riesling Trocken.
Ordo
Årets Ordo kommer att skickas ut inom kort och kommer även att finnas för försäljning till allmänheten i
Katolsk Bokhandel. Ordo finns även som vanligt i elektronisk format (se stiftets hemsida).
Världsmissionsdagen den 22 oktober 2017
Världsmissionssöndagen infaller den 22 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 90konto, 900-4680. senast 10 november 2017. Märk inbetalningen ”VMS 2017”. Den vidarebefordras sedan
oavkortat till de påvliga missionsinstituten i Rom som fördelar medlen efter behov. Se stiftets hemsida för
material inom kort.
Inga kyrkor bör upplåtas åt s.k. falska ordnar
På förekommande anledning ber Malteserorden och Heliga gravens orden kyrkoherdarna att enbart upplåta
kyrkor till godkända ordnar. Det finns ordnar som är godkända av den lokale biskopen och ordnar som är
godkända av den Heliga Stolen. Till dessa hör den Suveräna Militära Hospitalära Orden av Sankt Johannes av
Jerusalem av Rhodos och av Malta (Malteserorden) och Heliga gravens av Jerusalem Riddarorden
(Gravriddarna). Sedan finns det s.k. falska ordnar som använder sig av dessa namn, senast var det Sovereign
Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem. Att ge tillträde till s.k. falska ordnar skapar enbart förvirring.
Den Heliga Stolen godtar inga certifikat för medlemskap eller insignier utfärdade av falska ordnar, och anser
det som högst olämpligt att kyrkor eller kapell ställs till förfogande för deras ceremonier.
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Personalförändringar
Caritas nya medarbetare Suzanne Jenner, börjar den 1 oktober 2017 som projektansvarig för Caritas del av
EU-projektet MIND. Närmast kommer hon från Ekumeniska EU-kontoret som hon har byggt upp och lett
under sju år på Ekumeniska centret i Alvik. MIND är ett stort EU-projekt som samlar tolv Caritas från hela
Europa och som under tre år ska öka kunskapen i våra länder om de samband som finns mellan utveckling,
migration och hållbarhetsmål.
Magdalena Dahlborg slutar som ekumenisk handläggare på stiftet den 31 december 2017. Hon blir kvar i
Sveriges Kristna Råd (SKR) och som KEN-ordförande (Katolska Ekumeniska Nämnden). Magdalena börjar en
ny anställning på Signum den 1 januari 2018.
Avliden
Lilla syster Noële av Jesus avled den 2 augusti 2017 i en ålder av 87 år.
”Jesu lilla syster Noële dog under lilla systrarnas möte i Danmark. För oss representerar ls Noële en viktig
epok i fraternitetens historia. Hon kom som första lilla syster 1953 till Danmark och var med om att installera
fraterniteter i Norge, Finland, Sverige och 1980 i Nuuk på Grönland. Där bodde hon i 35 år fram till
fraternitetens stängning. Trots sitt danska medborgarskap flyttade hon till oss i Sverige eftersom vi endast
var två systrar här; tillbaka till källan eftersom hon hade önskat komma först till Sverige för ekumenikens
skull.
Trots sin höga ålder försökte hon aktivt komma in i vardagen i Tensta. Hon gick varje vecka till språkkaféet
på biblioteket där hon träffade unga nyanlända flyktingar från olika länder. Ls Noële deltog i Röda Korsets
grupp i Spånga, en mer utpräglad svensk miljö, och hon var också med i bibelsamtalsgruppen i S:ta Eugenia,
vår församling. Varje morgon deltog hon i den syrianska liturgin i Tensta med Fader Adris - en katolsk liturgi
som tillhör den universella katolska kyrkan men som ändå är annorlunda. Flera gånger sade hon: " med
vilken tro de ber!" Hon gladde sig åt vår gemenskap; ibland med en kaka som vi delade stående efter liturgin;
och hur ofta träffades vi inte i livsmedelsaffären och pekade på extrapriser; en härlig liten grupp troende.
Hon var en begåvad hantverkare och sydde stövlar med sälskinn från Grönland, stickade dockor i
Grönlandsdräkt men också en Nils Holgersson! Hon höll löpande kontakt med ett stort antal vänner per
telefon, Skype, e-post, och brev. Veckan innan hon dog var hon i Köpenhamn för att träffa gamla bekanta. På
systrarnas årliga regionmöte dog hon obemärkt om natten. Hon blev gravsatt i Silkeborg där systrarna har
en gravplats. Danmark var hennes land och där fick hon dö mitt ibland oss alla som var samlade.
Må det eviga norrskenet lysa över henne! ” - Jesu Små Systrar, Spånga
Herre, ge Lilla syster Noële av Jesus den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid.

Med min förbön och välsignelse till er alla,

+Anders kardinal Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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