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Kyrkfönstren lyser upp  

 

 

Blå-gula fönster i Mariakapellet 

 

 

I nedre delen av fönstren står Ave Maria bönen 

 på kaldéiska 

    

Kyrkfönstren är på plats 
En solig novemberdag var det då dags för kyrkfönstren att bli 

installerade. Det är sammanlagt elva fönster i varma färger. I det 

smala ingångsfönstret är det en tydlig figuration av människan och i 

altarfönstret står en ljus Maria i centrum. När solen skiner kommer 

ljusa punkter och linjer genom fönstret synas som "ljusritningar" på 

altarväggen. Fem ljusfönster i kyrkorummet visar ljusets väg och 

variationer av korset med antydningar av årsringar. I nedre delen av 

fönstren står Ave Maria bönen på kaldéiska. Fönstren i Mariakapellet 

går i gult och blått – ljus och vatten – ljus som ett meddelande från 

Gud och vatten som livselixir. 

Fönstren har ritats av konstnären Jörgen Habedank i Hamburg och 

de har tillverkats av Glasmalerei Peters i Paderborn i Tyskland.  

 

Klockorna har hängts upp 
Vid ingången av kyrkan står nu ett klocktorn med två klockor, som 

har gjorts av Tony Kempe – Ohlssons klockgjuteri i Ystad. Klockorna 

och klocktornet är en gåva av S:t Ansgarius-Werk Köln. I förra 

nyhetsbrevet beskrev vi utförligt klockornas inskription, ton och vikt.  
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F. Paul provsitter bänken 

 

Kyrkbänkarna fyller kyrkan 
En snöig novemberdag, på dagen för Jungfru Marias tempelgång, 

levererades kyrkbänkarna. De har tillverkats av Damian Świtała från 

Sternalice i Polen. Det är 30 bänkar á 4 m, åtta bänkar á 3,7 m samt åtta 

bänkar á 2 m i lärkträd med ett kaldéiskt kors på sidan. Därtill kom fem 

stolar och tolv pallar till präster, diakoner och ministranter.  

 

Samma dag levererades två altare och två amboner från C&D Snickeri i 

Falköping. Även dessa möbler är gjorda av lärkträ. Vigvattenskålen och 

altarstenen är av kalksten från Öland och är tillverkade med fem 

insigniekors ovanpå av företaget Naturstenskompaniet.  

 

Bygget avslutas 

Nu är det bara smådetaljer kvar i denna långa byggprocess. Lamporna 

hänger, golvsockel och fönsterbänkar sätts på plats. Tabernaklet och 

evighetslampan hängs under korset. Möblerna till kulturcentrum anländer 

nästa vecka. Den 4 december överlämnas sedan kyrkan av 

byggföretaget SEFAB till stiftet, för att sedan bli en kapellförsamling under 

S:t Ansgars församling.   

 

 

Invigningen av kyrkan 
Fredagen den 8 december kl. 15:00 invigs Jungfru Maria kyrka under en 

högtidlig mässa som firas av kardinal Arborelius. Då väldigt många gäster 

väntas till invigningen kommer det att vara mycket begränsat med plats. 

Alla är välkomna att närvara men måste då räkna med att följa 

invigningen från storbildsskärmar i tältet som kommer att sättas upp vid 

kyrkan. Vi hoppas på förståelse för detta.  

 

 

Tack! 
Vi från fundraisinggruppen, som har haft ett nära samarbete med SEFAB 

passar på och säger hjärtligt tack till alla som har bidragit till byggandet 

av Jungfru Maria kyrka. Tack också till alla som har hjälpt till att finansiera 

denna kyrka. Genom era gåvor och förbön blev detta bygge möjligt. 

 

 

Insamlingen avslutas 

Insamlingsverksamheten avslutas nu men kollekten vid invigningsmässan 

den 8 december samlas till bygget av kyrkan.  

Sedan början av 2015 har vi samlat in drygt 25 miljoner kronor. Ett varmt 

och innerligt tack till alla som har medverkat till detta!  

 

Kontakta oss gärna om du har frågor: 

Fundraising Stockholms katolska stift  

Telefon: 08-50 55 76 86 eller 08-462 66 32 

E-mail: fundraising@katolskakyrkan.se 

Konto: BG 261-9047  Swish: 1236449409 
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