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  STIFTSMEDDELANDE             STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
     1/2018                                        29  januari 2018 

 
  

Utnämning 
P. Paweł Drążyk SDB har utnämnts till rektor för den polska missionen i Stockholm från den 1 december 
2017. 
 
Tjänstledighet 
P. Ryszard Flakiewicz SDB är tjänstledig tills vidare p. g. a. studier från den 1 december 2017. 
 
Ordenssyster åter i Sverige 
Syster M. Christina Hennig SND är åter i vårt stift och kommer att ägna sig åt själavårdande samtal och andlig 
vägledning. 
 

Missionaries of Charity, Fisksätra 

Syster M. Jose Therese Joseph MC anlände till stiftet den 22 januari 2018. Syster M. Louis-Marie Roulleau MC 

lämnade stiftet samma dag. 

 

Koinonia Johannes Döparen 
Koinonia Johannes Döparen (Apostoliska Nuntiaturen) har lämnat stiftet hösten 2017. 
 
Nya medarbetare 
Håkan Boström har anställts att arbeta med grafisk formgivning den 1 februari 2018 och kommer att bistå 
hela biskopsämbetet, även om merparten av hans tid kommer att innebära uppdrag för Veritas förlag och 
KPN. Han kommer att ha arbetsplats både på Götgatan och Pastoralcentrum (torsdagar). 
Olle Sylvén har anställts som ny kommunikatör på Caritas från den 1 mars 2018. 
 
Stiftets fasteinsamling 2018 

Stiftets fasteinsamling går till Caritas Syrien för stöd till Aleppos återuppbyggnad. 
Aleppo är ett viktigt centrum för de kristna i Syrien och Caritas har ett stort arbete på gång i såväl stadens 
västra som östra del för att hjälpa dem som kämpar med vardagens och framtidens utmaningar. Det handlar 
om att återförena den en gång delade staden, bygga upp bostäderna igen, göra hälsovården tillgänglig för 
alla och se till att så många skolor som möjligt kommer igång med utbildningen. 
På alla dessa områden verkar Caritas Syrien. I det arbetet och i stadens återuppbyggnad är behovet av hjälp 
utifrån stort. Därför går årets fasteinsamling till att hjälpa dem som kämpar för att få livet i Aleppo att 
fungera igen. Tack för din gåva! Stiftets 90-konto, bg 900-4789, Swish nummer 900 4789 (se bilagor). 
 
Påminnelse - Införlivandet av vuxna odöpta och konvertiter i kyrkan 
Den 18 februari 2018 firar biskopen en högtidlig mässa med ”admissio och namninskrivning” för de odöpta 
som skall döpas i Påsk. Biskopen inbjuder även alla som kommer att tas upp i kyrkans fulla gemenskap samt 
döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation att delta i denna mässa. Mässan äger rum första söndagen i 
fastan, den 18 februari kl. 18.30 i S:t Eriks katolska domkyrka. Biskopen inbjuder även till gemensam 
undervisning för kandidaterna inför denna mässa kl. 16.00 i Josefssalen i domkyrkans församlingslokaler. 
De församlingar som har väl förberedda vuxna katekumener med faddrar, väl förberedda blivande 
konvertiter med faddrar och/eller väl förberedda döpta katoliker som inte fullbordat sin initiation med 
faddrar och som även har möjlighet att närvara i domkyrkan gör en anmälan till Magnus Andersson på 
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Katolska biskopsämbetet. Anmälan är obligatorisk till ”admissio” och undervisning och görs senast 
måndagen den 12:e februari 2018 på e-post: magnus.andersson@katolskakyrkan.se.  
 
Anmälan skall innehålla namnet på personen, om denne/denna är katekumen, blivande konvertit eller döpt 
katolik som inte fullbordat sin initiation samt namnet på faddern. De som önskar mer information om 
Ordningen för admissio och namninskrivning kan ta kontakt med Magnus Andersson, tel. 08- 462 66 37, 
mobil: 070-277 36 37 eller e-post: magnus.andersson@katolskakyrkan.se. 
 
Oljevigningsmässa den 27 mars  
Oljevigningsmässan kommer att äga rum tisdagen den 27 mars 2018 kl. 11.00  i Katolska domkyrkan, 
Stockholm. De präster som önskar koncelebrera ombeds ta med stiftets mässhake och alba.  
Efter mässan är alla präster och diakoner inbjudna att äta en gemensam lunch med Biskop Anders. 
Obligatorisk anmälan senast den 20 mars till Domkyrkans pastorsexpedition, telefonnummer: 08-640 15 55 
(telefontid kl. 9.00 - 12.00) eller e-post: sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se.  
 
KPN har fått ny logotyp 
Den helige Patrik tog hjälp av en treklöver när han skulle förklara Treenigheten. Även treklövern i KPNs nya 

logotyp vill leda tankarna till Treenigheten, men också till lekfullhet och 
kreativitet som vi behöver i katekesen. Symbolen är en inbjudan till att 
främja gemenskapen med Kristus som är målet för all katekes enligt 
biskopens kateketiska riktlinjer. KPN vill vara den givna vägledaren och 

medvandraren för kateketer i vårt stift och i dialog med församlingar och missioner visa på vägar att sprida 
och främja den livslånga katekesen.  
 

Stiftsvallfärden 2018 äger rum lördagen den 25 augusti 2018 

Lördagen den 25 augusti äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och 

vallfärden avslutas med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse i Blåkyrkan.  

Vallfärdens tema: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud”. (Luk 1:30) 

Temat är nummer två i en serie på tre (2017-2019) där påven ber de unga att minnas det som varit, vara 

frimodiga i nuet och ha hopp och vara hopp inför framtiden. Dessa tre har en mariansk grundton och ger en 

bild av de ungas vandring mellan det som varit, nuet och framtiden, inspirerade av de tre dygderna tro, hopp 

och kärlek. De församlingar som planerar att komma med en (eller flera) bussar ombeds anmäla detta senast 

fredagen den 25 maj till kontakt@katolskakyrkan.se. Katolska nämnder, skolor, förlag osv som vill delta som 

utställare på Katolskt Torg under stiftsvallfärden ombeds att anmäla sig senast fredagen den 25 maj till 

kontakt@katolskakyrkan.se. OBS! Anmälan är bindande. 

 

Påminnelse - Konfirmationer i stiftet under 2018  

Som tidigare har nämnts kommer Biskop Anders under 2018 att förrätta konfirmationer i Malmö, Stockholms 

och Jönköpings dekanat. Generalvikarien p. Pascal René Lung OP kommer under 2018 att förrätta 

konfirmationer i Norrlands, Göteborgs och Örebros dekanat. Alla församlingar som inte bokat, gör det 

snarast möjligt till e-post: biskopsassistent@katolskakyrkan.se. 

 

På väg med Kristus – Kateketens dag 29 september i Södertälje 

Biskop Anders bjuder in alla kateketer och ungdomsledare till att fira Kateketens dag, lördag 29 september 

2018 i S:t Ansgars församling i Södertälje, kl. 9.30 -17.00.  Särskild gäst är f. Michel Remery, författare till 

boken Twittra med Gud. Dagen avslutas med en högtidlig mässa då kardinal Arborelius ger en särskild 

välsignelse till kateketer. Det är angeläget att församlingar och missioner möjliggör för sina kateketer och 

präster att delta (inte ha trosundervisning den dagen). Mer info på www.kpn.se. 
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Den nordiska vallfärden till Lourdes 2018 
Den nordiska vallfärden till Lourdes 2018 äger rum måndag den 23 juli till måndag den 30 juli.  
Årets tema är ”Gör vad än Han säger till er.” Från den nordiska biskopskonferensen deltar Kardinal Anders 
Arborelius OCD och biskop Czesław Kozon. Under vallfärden deltar vallfärdsprästen p. Herbert Krawczyk SJ 
och flera andra präster. Anmälan till vallfärden måste göras senast den 1 april 2018. Anmälan och ytterligare 
information: Marianne Larsen, tfn.: +45 5124 2390, e-postadress: mastla@dsa-net.dk.  
 
 

 

Avliden 

P. Bogdan Wegnerowski SDB avled i en ålder av 85 år den 28 december 2017. 

Begravningen ägde rum den 8 januari.  

Herre, ge p. Bogdan den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för honom. Må han vila i frid. 

 

Med min förbön och välsignelse till er alla, 

 

Kardinal Anders Arborelius OCD 
Biskop av Stockholms katolska stift  
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