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Jungfru Maria kyrkan är invigd
Den 8 december samlades runt 800 personer i Hovsjö för att delta i den högtidliga
invigningsmässan. Många gäster från både Sverige och utlandet deltog, däribland
fanns den kaldeiske patriarken Louis Raphael Sako och kardinal Rainer Maria Woelki
från Köln liksom Bonfatiuswerks generalsekreterare Msgr. Austen, som med hjälp av
tyska gåvogivare har stött kyrkbygget. Kardinal Arborelius läste mässan enligt latinsk
rit, och texter lästes på arabiska och kaldeiska, psalmerna sjöngs på kaldeiska av Mar
Thoma-kören. Det var många av församlingens ungdomar som hjälpte till för att hålla
ordning inför och under mässan och den efterföljande mottagningen.
Kollekten, som samlades till kyrkbygget, blev 21 350 SEK, 25 USD och 1 073,15 EUR.
Tack till alla gåvogivare!

Därför måste denna kyrka vara som en öppen
famn

Kardinal Arborelius smörjer altaret

Kardinal Arborelius höll en mycket uppskattad predikan, som vi återger några utdrag
av: ”Trons nåd och gåva är också något vi måste dela med oss av och ge vidare.
Därför har vi byggt denna kyrka. Här skall människor bli förvandlade av mötet med
Jesus Kristus, leva av hans kärlek och förmedla den till alla omkring sig. I denna kyrka
skall de troende liksom Jungfru Maria den Obefläckade ta emot Jesus med hela sitt
hjärta och lära sig att efterfölja honom dag efter dag, i sorg och glädje, i med- och
motgång.
Eftersom denna kyrka blir invigd till Jungfru Marias ära får vi räkna med hennes
moderliga hjälp och förbön, som inspirerar oss att överlåta oss åt Jesus och gestalta
hela vårt liv efter hans evangelium. Mer än någonsin är Maria viktig för oss alla som en
bild av den frälsta och helt Kristus-lika människa som vi alla är menade att bli.
Eftersom denna kyrka skall tjäna som en Maria-helgedom för hela Storstockholm, får
vi alla här ta vår tillflykt till hennes hjälp. Här får vi be om hennes moderliga beskydd
för alla lidande och olyckliga, för alla fattiga och föraktade, för alla som har hamnat
snett i tillvaron.
Många av er som kommer att få ert andliga hem i denna kyrka har kommit som
gäster och främlingar till detta land och denna heliga stad, för Södertälje har ju
faktiskt blivit Sveriges nya Jerusalem. Ni har tagit med er er heliga tro med alla dess
traditioner från Irak. Ni har kommit hit till Sverige med en uppgift, att bygga upp Kristi
kyrka i detta land och sprida trons, hoppets och kärlekens budskap. Ni är inte gäster
och främlingar. Ni har fått ert hem här i Sverige, ert hem hos Gud.

Kardinal Woelki och Patriarken Sako

Denna kyrkans katolska karaktär blir speciellt tydlig här i Sverige, där vi katoliker
verkligen kommer från världens alla hörn. På det sättet kan vi vittna om att tron på
Jesus Kristus överbryggar alla nationella och sociala skillnader. Det vittnesbördet är
mycket viktigt i Sverige idag där segregering och utanförskap är en reell fara. Därför
måste denna kyrka vara som en öppen famn och välkomna alla med ömhet liksom
Guds moder som vill samla alla Guds barn under sin mantel och ge dem sitt
beskydd.”
Hela predikan finns på stiftets hemsida:
http://www.katolskakyrkan.se/media/2859/invigning-av-jungfru-maria-hovsjo.pdf
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Om kyrkinvigningen i media
Även massmedia har visat intresse för invigningen av Jungfru Maria kyrka.
Det finns artiklar på svenska och tyska samt TV-inslag:
Mässan kan ses via Assyria tv:
http://www.assyriatv.org/2017/12/inauguration-new-chaldean-church-lady-sodertaljesweden/

och på Sverige idag 18:26 minuter in:
https://www.svtplay.se/video/16238726/sverige-idag/sverige-idag-8-dec-17-301?start=auto

Artiklar finns i Länstidningen:
https://www.lt.se/logga-in/bildextra-folj-med-in-i-nya-katolska-kyrkan-i-hovsjo

på Svt-nyheter:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/efter-stort-behov-nu-invigs-ny-katolsk-kyrka-isodertalje

F. Paul smörjer ett kors på kyrkväggen

i Katolskt magasin:
http://www.katolsktmagasin.se/2017/12/13/kaldeiskt-kulturcentrum-antligen-invigtsodertalje/

från utlandet:
http://www.erzbistumkoeln.de/presse_und_medien/pressebereich/pressemitteilungen/Kardinal-Woelki-beiKirchweihe-im-schwedischen-Soedertaelje/
https://www.domradio.de/themen/weltkirche/2017-12-09/kardinal-woelki-bei-kirchweiheschweden

Församlingen ger varandra fridshälsningen

https://www.kathpress.at/goto/meldung/1576284/schweden-neue-chaldaeischkatholische-kirche-geweiht
http://de.radiovaticana.va/news/2017/12/11/schweden_neue_chald%C3%A4ischkatholische_kirche_geweiht/1354085
http://www.thetablet.co.uk/news/8230/0/new-church-for-5000-chaldean-catholics-from-middle-east

fler bilder från invigningen finns här:
http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/stockholms-katolskastift/kald%C3%A9iskt-kulturcentrum-jungfru-maria-kyrka/invigningen-av-jungfru-maria-kyrkaden-8-december

Tack och god jul!
Vi som har arbetat med insamlingen, säger nu tack till alla som vi har mött
genom fundraising och bygget. Vi har samlat drygt 25 miljoner kronor de
senaste två åren. Det är många generösa gåvogivare i Sverige och utanför,
som har bidragit till att kyrkan kunde byggas.

Fundraisingteamet
Jadranka Magnusson och Benedicta Lindberg

Dessutom blev det många möten med den kaldeiska församlingen,
gåvogivare, projektledare, byggledare, hantverkare och leverantörer. För
oss var det en intressant och lärorik tid, som vi är ytterst tacksamma för.
Nu önskar vi alla en välsignad och nåderik jul.
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

