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Utnämningar och förordnanden
P. Ulf Jonsson SJ har förordnats att ingå i Prästrådet och i Stiftsrådet från den 8 maj 2018 fram till och med
den 31 augusti 2019.
F. Zvonko Podvinski har förordnats att ingå i Prästrådet som representant för de nationella missionerna från
den 16 april 2018 fram till och med den 31 augusti 2019.
P. Josef Höfner SJ har utnämnts till spiritual för de ständiga diakonerna från den 1 maj 2018.
Biskop Saad Sirop Hanna har utnämnts till ansvarig för den kaldéiska missionen i Södertälje från den 2 maj
2018.
F. Mathias Karema har utnämnts till kyrkoherde i S:t Eskils församling i Örebro från den 13 maj 2018.
P. Chikezie I. Onuoha MSP har utnämnts till kyrkoherde i S:t Pauli församling, Gävle från den 15 september
2018.
P. Damian O. Eze MSP har utnämnts till subsidiar i S:t Pauli församling, Gävle från den 15 september 2018.
P. Livinus Torty MSP har utnämnts till kyrkoherde i S:ta Maria Magdalenas församling, Göteborg från den 15
september 2018.
P. Felix Chukwuma Ogbuagu MSP har utnämnts till kyrkoherde i S:t Olofs församling, Sundsvall från den 15
september 2018.
P. Edward Onimisi Pemida MSP har utnämnts till kaplan i S:t Olofs församling, Sundsvall från den 15
september 2018.
Syster M. Inga Gotsche SSND har utnämnts till medarbetare i det katolska själavårdsarbetet vid Kronobergs‐
häktet från den 15 mars 2018.
Diakon Joakim Breding, som prästvigs av kardinal Anders Arborelius i Domkyrkan den 16 juni, har förordnats
till kaplan i S:ta Eugenia församling i Stockholm från den 17 juni 2018 till den 14 augusti 2019 och har
utnämnts till kaplan i Kristus Konungens församling i Göteborg från den 15 augusti 2019.
Nyanländ präst
F. Rayan Atto anländer till Sverige den 1 juni 2018. Han är från Irak och kommer att verka inom den kaldéiska
missionen i Göteborg.
Pensionering
F. Paul Rabban Braimok har beviljats full pension från den 1 maj 2018. Ett stort och varmt tack till f. Paul för
allt han gjort för den kaldéiska missionen.
Sabbatstid
P. Fredrik Emanuelson OMI har sabbatstid från den 8 maj fram till den 31 december 2018.
Admissio ‐ prästkandidat
Joseph Rizk blir antagen som prästkandidat (admissio) i Katolska domkyrkan den 9 maj 2018 kl. 17.00.
Tre har antagits som ständiga diakonkandidater den 21 april 2018
Conny Strömberg från Heliga Familjens församling, Haninge samt Ronny Elia och Lars‐Lennart Larsson
från S:t Botvids församling, Fittja, har antagits som ständiga diakonkandidater den 21 april 2018.
Diakon Olof Persson tjänstgör som diakon i S:ta Maria församling, Halmstad från den 2 maj 2018.
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Ny ekumenikhandläggare
Nausikaa Haupt är ny ekumenikhandläggare. Under en övergångsperiod kommer hon att slutföra sina
uppgifter på officialatet samtidigt som hon gradvis tar över sina nya ansvarsområden.
Förändringar Moder Teresas systrar i Växjö
Moder Teresas systrar i Växjö har fått en ny syster: syster M. Noel Gil Gomez MC anlände till Sverige i april
2018 och är ny superior. Syster M. Joanna Weźranowska‐Swakoń MC och syster Maria Lina Marchini MC har
lämnat stiftet. Vi tackar systrarna som lämnat Sverige för deras insatser och önskar dem allt gott i framtiden!
Sakramentsgemenskap med medlemmar i de österländska (ortodoxa) kyrkorna.
Frågan om sakramentsgemenskap uppstår regelbundet i många av våra församlingar när vi möter
medlemmar i de olika österländska (ortodoxa) kyrkorna. Även om de inte lever i full gemenskap med den
katolska kyrkan så har de rätta sakrament och genom den apostoliska successionen prästämbetet och
eukaristin. Katolska kyrkan ser här en grund för att tillåta eukaristisk gemenskap och i många pastorala fall
även att uppmuntra den (se Direktorium för ekumeniken 1993, § 122). Med stor respekt för dessa kyrkor och
deras ordning, i synnerhet den syrisk‐ortodoxa, är det sedan länge praxis i vårt stift att tillåta deras
medlemmar att ta emot kommunionen hos oss i våra församlingar.
Påminnelse ‐ Stiftsvallfärd till Vadstena ‐ 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 är ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” (Luk 1:30). Temat är det andra i en
serie av tre (2017‐2019) där påven ber de unga att minnas det som varit, vara frimodiga i nuet, ha hopp och
vara ett hopp inför framtiden. Dessa tre teman har en mariansk grundton och ger en bild av de ungas
vandring inspirerad 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.
Minnesdagen "Jungfru Maria, Kyrkans moder" – i år den 21 maj 2018
Som tidigare har nämnts har en ny obligatorisk minnesdag införts i kalendariet, "Den saliga jungfrun Maria,
Kyrkans moder". Den firas på måndagen efter pingst, dvs. annandag pingst (i år 21 maj).
MÄSSAN
Man använder mässan om den saliga jungfrun Maria, Kyrkans moder (Missalet s. 1168‐1172).
Läsningar:
1 Mos 3:9‐15, 20 eller Apg 1:12‐14
Ps 87:1‐2, 3, 5, 6‐7 R. (v. 3) Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad.
Halleluja V. O du saliga Jungfru, som födde Herren! O du heliga Kyrkans moder, som med din bön låter hans
Andes låga brinna i oss!
Joh 19:25‐34
Ny svensk version finns av tidegärden på måndagen efter pingstdagen, minnesdagen "Jungfru Maria,
Kyrkans moder."
Kateketens dag den 29 september 2018: På väg med Kristus
Biskop Anders bjuder in alla kateketer och ungdomsledare till att fira Kateketens dag, lördag den 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
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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.
Kallelsereträtter: 13 – 18 augusti och 30 november ‐ 2 december 2018
Kallelsereträtt på Berget kommer att äga rum den 13 – 18 augusti och på Stiftsgården Marielund den 30
november till den 2 december 2018. Kontaktperson är br. Grzegorz Witold Młotkowski OFM, mobiltelefon:
076–199 98 66 och e‐post: witold.mlotkowski@katolskakyrkan.se.
Avliden
F. Józef Węgrzynek avled den 14 april 2018 i Polen i en ålder av 83 år. Begravningen ägde rum den 18 april i
församlingskyrkan i Iskrzynia utanför Krosno/Polen. F. Węgrzynek prästvigdes 1959 och anlände till Sverige
1975. Under sina aktiva år i vårt stift uträttade han mycket för att stärka de troende i de församlingar där
han fick verka, inte minst Norrköping och Trollhättan. Fader Józef hade verkligen ett pastoralt hjärta för de
troende och deras situation. Också efter sin pensionering var han mycket engagerad för att bygga upp
kapellförsamlingen i Karlskrona. F. Józef tvekade inte heller att ställa upp i pressen för att försvara den
katolska tron. Vi är tacksamma för allt vad han har gjort för vårt stift och ber Vår Herre att ge sin trogne
tjänare Józef den eviga vilan. 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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