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Nya församlingsgränser i Malmö dekanat
Härmed upprättas fr.o.m. den 1 januari 2019 nya församlingsgränser i Malmö dekanat.
S:t Thomas av Aquino församling, Lund tillkommer följande områden från Vår Frälsares församling.
Åkarp med postnummer 23202, 23251‐23254
Lomma med postnummer 23401, 23420‐23481
S:ta Maria i Rosengård församling, Malmö tillkommer följande områden från Vår Frälsares församling.
Smygehamn med postnummer 23105, 23178‐23179
Beddingestrand med postnummer 23106,23175‐23176
Anderslöv med postnummer 23108, 23170‐23175
Klagstorp med postnummer 23197‐23199
Trelleborg med postnummer 23110‐23168, 23181‐23196
Utnämningar
P. Pio Sangryul Jeon SST har utnämnts till rektor för den koreanska missionen från den 1 oktober 2018.
F. Antonius Almaleh utnämns till kaplan i den kaldéiska missionen i Södertälje från den 8 december 2018.
F. Peder Bergqvist utnämns till rektor för S:t Dominicus kapell, Berget i Rättvik från den 18 oktober 2018.
Ny barnskyddsombud
Diakon Björn Håkonsson utnämns till barnskyddsombud för Stockholms katolska stift (Bishop's Delegate for
Child Protection Issues) från den 1 januari 2019. Tillsättning av barnskyddsombud skall garantera att stiftets
beredskapsplan mot sexuella övergrepp blir känd och praktiskt genomförd i alla sammanhang där aktiviteter
med barn och unga förekommer. Ombudet har rang av biskopsdelegat och skall få möjlighet att ta del av
sådant som rör säkerheten för barn och ungdomar på lokal‐ och riksnivå. Denna tillsynsfunktion innebär att
ombudet kan uppmana enskilda församlingar, missioner, skolor, föreningar m.m. inom stiftets område att
lämna uppgifter om hur de verkställer beredskapsplanen i praktiken och inkalla dessa till möten för
överläggningar om deras verksamhet, om anpassningar och om förändringar av pågående verksamhet.
Tjänstledighet
P. Fredrik Emanuelson OMI, på sabbatstid i utlandet, kommer inte att återuppta sitt arbete i stiftet den
1 januari 2019 som planerat. P. Fredrik är tjänstledig på obestämd tid och hans tjänst i stiftet är tills vidare
vakant.
Katolska Liturgiska Nämnden (KLN)
Benjamin Ekman har förordnats som ledamot i KLN från den 20 november 2018 till den 31 juli 2020.
Utskottet för arkitektur och konst (UAK)
F. Joakim Breding har förordnats som ledamot i KLN:s UAK från den 8 oktober 2018 till den 7 oktober 2023.
Niklas Nihlén har förordnas till ledamot i UAK från den 20 november 2018 till den 31 juli 2020.
Sjukhussjälavården
Syster M. Christina Hennig SND utnämns att verka inom sjukhussjälavården vid Karolinska Universitets‐
sjukhuset, Huddinge från den 8 oktober 2018. Syster M. Mikaela Wenk SSND har samtidigt slutat som
medarbetare i sjukhussjälavården vid Vilohemmet Maria Regina.
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Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj (KUÄF)
Diakon Göran Fäldt, Andreas Björklind, Msgr Furio Cesare, Marzena Ewa Laskowska, Marco Musicanti,
Simona Rosati, F. Franz Schneider, Tuve Löfström, Helena Löfström, Waldo Inza och Cecilia Correa har
förordnats till ledamöter i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj från den 1 januari 2019 till och med
31 december 2023.
Prästvigning
Diakon Antonius Almaleh prästvigs av biskop Saad Sirop Hanna i Jungfru Maria kyrka, Hovsjö den 8 december
2018 kl. 14:00.
För kännedom
Caesarius Cavallin kommer att prästvigas i Danmark den 12 januari 2019 och skall sedan tjänstgöra i Danmark.
Stiftets adventsinsamling 2018
Stiftets adventsinsamling 2018 går till Caritas Sverige för den lidande befolkningen i Venezuela.
Caritas är den enda hjälporganisation som nu tillåts verka i krisens Venezuela. Den humanitära krisen
drabbar barnen allra värst. Man har konstaterat att de inte växer som de ska och bristen på mat och
födoämnen gör att en hel generation riskerar att få men för livet. Årets adventsinsamling går
därför till att köpa in och distribuera mat och mediciner till befolkningen och barnen i Venezuela.
Insamlingen skall sättas in på Samfundet RKK:s 90‐konto: Bankgiro 900‐4789,
Swish 9004789. Märk talongen eller överföringen med ”Advent 2018”. Tack för din gåva!
Livets söndag den 16 december 2018
Den tredje advent, som i år är den 16 december, firar stiftet Livets söndag och uppmärksammar vår
övertygelse om människolivets okränkbarhet. I mässorna läses biskopens herdabrev (som bifogas här) samt
används bifogade förböner. Material från Respekt kommer i början av december att skickas ut till alla
församlingar och behövs mer ombeds man kontakta Respekt på 08‐50 55 76 86 eller info@respektlivet.nu.
Kollekten från Livets söndag går som vanligt till Livets fond, som sedan 2002 delat ut drygt 3,5 miljoner kr.
Årets mottagare kommer i god tid före Livets söndag att publiceras på Respekts hemsida
www.respektlivet.nu. Informera gärna om Livets söndag och stiftskollekten i mässorna veckan före tredje
advent, så att mässbesökare är förberedda. Gåvor kan även ges via Swish 9005034. Kollekten överförs till
Livets fond bankgironummer 900‐5034.
Välsignelseremsor – till stöd för Missios solidaritetsfond för barn
Välsignelseremsor kan nu beställas från Missio (e‐post: missio@katolskakyrkan.se) för att delas ut i
församlingarna i slutet av mässan på Trettondedag Jul. Missio ber om en gåva av 20 kr per remsa till stöd för
Missios solidaritetsfond för barn i utvecklingsländer. Pengarna kan sättas in på samfundet RKK:s 90‐konto:
Bankgiro 900‐4680. Märk inbetalningen ”Missio – remsor 2019”.
S:t Sigfrids prästseminarium ‐ ny hemsida
S:t Sigfrids prästseminarium har fått en ny hemsida: http://prastseminariet.se. Den nya hemsidan är mer
överblickbar med särskilda avsnitt om kallelse och formation.
Caritas Sverige ‐ ny hemsida
Caritas Sverige har fått en ny hemsida: http://www.caritas.se/. Förutom en helt ny design och bättre layout
har den nya sidan även nya funktioner och uppdaterat innehåll. Den största förändringen är att man nu kan
skänka gåvor direkt på sidan eller mobilen via Swish.
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Avliden
Msgr Johannes Bernaldo, som var den förste regionalvikarien för Prelaturen Opus Dei i Skandinavien, avled i
Spanien den 2 november efter en lång tids sjukdom. Han blev 74 år gammal.
Prelat Johannes L. Bernaldo föddes i Bilbao, Spanien, den 27 april 1944. Han gick i Franska skolan och Colegio
Gaztelueta där han kom i kontakt med Opus Dei. Efter skolan läste han vidare till civilingenjör men lämnade
dessa studier för att ägna sig åt sin passion: filologi. Senare läste han filosofi och teologi i Rom och präst‐
vigdes 1973 för prelaturen Opus Dei. Hans första pastorala år var i Madrid. Han flyttade 1974 till Paris och år
1975 utnämnde den helige Josemaría honom till sin vikarie i Tyskland.
1984 frågade den salige Alvaro del Portillo Johannes om han ville ansvara för Opus Deis arbete i Sverige.
Johannes flyttade från Köln till Stockholm i mars 1984, lärde sig svenska väldigt fort och hjälpte till i
domkyrkoförsamlingen och i katolska skolan där han blev religionslärare. Biskop Hubertus Brandenburg bad
honom att engagera sig ekumeniskt, och han gjorde det bl. a som mångårigt aktiv medlem i ”Söders kristna
råd”. Under flera år ansvarade prelat Johannes för utvecklingen av Opus Dei i Norden och Baltikum.
Han höll hundratals kvällsreträtter i Stockholm, Oslo och andra städer; ledde retreater och ägnade sig
generöst åt botens sakrament och åt andlig vägledning. I flera år ansvarade han också för konvertit‐
undervisningen i domkyrkoförsamlingen. Många nya katoliker fick i honom en gedigen präst som hjälpte
dem oreserverat. Johannes Bernaldo var en sann humanist i kristen bemärkelse. Han läste oavbrutet och var
djupt intresserad av litteratur, språk och kultur, med speciellt fokus på kyrkohistoria, skandinavisk och
allmän. Han har några publikationer i detta ämne. Han ägnade sig med hela sin kraft åt Opus Deis arbete och
var alltid mycket förenad med Opus Deis prelat. Han visade en stor vördnad och kärlek för biskop Hubertus
och biskop Anders och såg till att Opus Dei alltid arbetade i linje med stiftsbiskopens direktiv, såsom den
helige Josemaría önskade sig.
Prelat Johannes har varit en klok, trogen och hängiven präst. Många präster sökte efter hans råd. Han var
from som ett barn och klok som en stor teolog. Hans andliga liv grundades i den heliga Mässan som han
firade varje dag med koncentration, tidegärden och daglig rosenkrans. Det var vanligt att se honom i kapellet
försjunken i bön. En annan prästerlig passion hos Johannes var att besöka sjuka och ge dem den heliga
kommunionen.
Han åtnjöt god hälsa, men fick februari 2008 en elakartad cancer i strupen, som behandlades på Karolinska
med framgång och han blev friskförklarad, men omedelbart efter fick han bukspottscancer, en av de mest
maligna cancerformerna. Han behandlades på Navarras universitetsklinik och på Karolinska sjukhuset.
Överläkaren i Huddinge sade att det var ett mirakel att han överlevde den. En tredje cancerform i prostatan
spred sig snabbt i skelettet och försvagade honom avsevärt. Under sjukdomstiden levde Johannes ett så
normalt liv som möjligt och var en stor hjälp i det pastorala arbetet. I november förra året flyttade han till
Pamplona för att få fortsatt behandling och så småningom palliativ vård.
Den helige Fadern Johannes Paulus II utnämnde honom till hedersprelat år 1993.
Att i mer än trettio år leva nära en så begåvad och helig präst känns för många av oss som en gåva, ett
privilegium och ett ansvar. I honom har vi en prästerlig förebild. Han somnade in i Herren fredag den 2:a
november 2018 på Navarras universitetsklinik omgiven av vänner och släktingar.
/Msgr Jorge de Salas
Herre, ge Msgr Johannes Bernaldo 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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