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  STIFTSMEDDELANDE             STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
     1/2019                                       26 februari 2019 

 

Utnämningar och förordnanden 

 
Biktfäder  
P. Ingmar Svanteson OSB, p. John McCormack CP och p. Dominik Terstriep SJ har förordnats till biktfäder för 
Abbedi Mariavall i Tomelilla för tre år från den 1 januari 2019.   
P. John McCormack CP, p. Klaus Dietz SJ, p. Tomasz M. Slupkowski OFM har förordnats till biktfäder för 
Heliga Hjärtas Kloster, Omberg för tre år från den 16 februari 2019.  
 

Ekonomirådet 

Per Lundberg och Magnus Schultzberg har förordnats till ledamöter i ekonomirådet från den 11 mars 2019 

till och med den 10 mars 2024. 

 
Katolska Liturgiska Nämnden (KLN) 
Stephan Borgehammar, Lund har förordnats till ledamot i Katolska Liturgiska Nämnden (KLN) från den 
1 juli 2019 till och den 31 juli 2020. 
 
Utskottet för arkitektur och konst (UAK) 
Christine Morris har förordnats till ledamot i UAK från den 24 oktober 2018 till den 31 juli 2020. 

 

S:ta Maria folkhögskola  

Diakon Lars Lindskog har förordnats till ledamot och ny ordförande för S:ta Maria folkhögskola från den  

1 mars 2019 till den 28 februari 2022.  

 

Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola   

Diakon Lars Lindskog har förordnats till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola från 

den 1 mars 2019 till den 28 februari 2022.  

 

Fängelsesjälavården  

Mary Marin har utnämnts till medarbetare i det katolska själavårdsarbetet vid häktet i Huddinge från den     

17 januari 2019. 

 

Upprättande av Kommuniteten den Heliga Treenigheten på Berget, Rättvik 

Kommuniteten den Heliga Treenigheten på Berget, Rättvik, har upprättats som en kyrkorättslig 

sammanslutning för apostoliskt liv (societas vitae apostolicae) enligt c. 731 CIC verksam i Stockholms 

katolska stift den 8 december 2018. Samtidigt godkändes kommunitetens stadgar för en period av fem år. 

 
Inkardinering 
F. José Luis Retamales Villalobos har inkardinerats i Stockholms katolska stift den 7 januari 2019.   
 
Åter i Sverige 
F. Benoy Thottiyil Jose MST återvände till Sverige mars 2019. 
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Uppdrag som lektor och akolyt 
Diakonkandidat Conny Strömberg har den 2 februari 2019 mottagit uppdragen som lektor och akolyt i 

Katolska domkyrkan. 

 

Ny notarie på Officialatet 

Ann-Ida Fehn är ny notarie på Officialatet sedan den 11 februari. 

 

Ny fakultativ minnesdag 

Påven Paulus VI, som helgonförklarades i oktober 2018, kan hädanefter firas som fakultativ minnesdag på sin 

prästvigningsdag 29 maj. De liturgiska texterna för dagen distribueras sedan de blivit godkända. 

 

Rättelse i Lektionarium   

Rättelse i Lektionarium för söndagar årgång C, sid. 141-142 

Tredje läsningen 

Det två första styckena utelämnas och läsningen börjar med det tredje stycket med följande ord: 

Herren sade till Mose: ”Varför ropar du till mig? Säg åt israeliterna att dra vidare… 

 

Fastemandatet och herdabrevet inför fastan 
Med stiftsmeddelandet följer Fastemandatet ”Så firar vi fastan 2019” och fasteherdabrevet. Dessa skall 
kungöras, lämpligtvis under mässan söndagen den 3 mars.  
 
Stiftets fasteinsamling 2019 

Fasteinsamlingen år 2017 togs upp till de nödlidande i Sydsudan och vi kunde den våren sända ner drygt 2,5 
miljoner kronor till Sydsudan. Men nöden och svälten fortsätter och är fortfarande en grym realitet. Därför 
fortsätter vår insamling till Sydsudan 2019. Vi samarbetar med Caritas Sydsudan som sköter det praktiska 
arbetet på plats. Inbördeskrig och matbrist har tvingat miljoner människor på flykt från sina hem. Sedan det 
fattiga Sydsudan blev självständigt 2011 pågick strider i många år och befolkningen lever i dag under 
vedervärdiga förhållanden. Barn och familjer vittnar ännu om massakrer, våld och övergrepp. De är rädda 
och flyr för sina liv. Misslyckade skördar och torka gör att människor inte har mat för dagen. I krigets spår 
sprids nu sjukdomar och det finns ett enormt behov av mediciner och sjukvård. Drygt 4 miljoner människor 
är på flykt. Antalet som dödats under den utdragna konflikten uppskattas till nästan 400 000 människor. 
Tack för din gåva! Använd vårt biståndskonto bg 900-4789 eller swisha till nummer 900 4789. Du kan även ge 
en gåva direkt på vår webbsida www.caritas.se. Märk din gåva ”Fastan 2019”.  (se bilaga). 
 

Oljevigningsmässa den 16 april  
Oljevigningsmässan kommer att äga rum tisdagen den 16 april 2019 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 9 april till Domkyrkans pastorsexpedition, telefonnummer: 08-640 15 55 
(telefontid kl. 9.00 - 12.00) eller e-post: sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se.  
 
Öppet Hus på S:t Sigfrids Prästseminarium 27 april  
Den 27 april inbjuder prästseminariets rektor f. Tadeusz Bienasz till Öppet Hus på Prästseminariet i Uppsala. 
Dagen börjar kl. 9:30 och avslutas med en agapemåltid kl. 18:00. Det blir ett tillfälle till reflektion för dem 
som funderar över sin prästkallelse. Det finns möjlighet för övernattning. Anmälan till dagen görs till rektor  
f. Tadeusz Bienasz, telefon 070–217 77 17 eller e-post: tadeusz.bienasz@katolskakyrkan.se. Se bilaga. 
 
 

 

 

http://www.caritas.se/
mailto:sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se
mailto:tadeusz.bienasz@katolskakyrkan.se
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Teologisk studievecka i Osnabrück 

Ansgarwerk Osnabrück ordnar åter med en teologisk studievecka i Haus Ohrbeck i närheten av Osnabrück 

från måndag den 1 juli till måndag den 8 juli 2019. Temat är: ”Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um 

seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben.” (Mt 6,33) Ansgarwerk står för 

reskostnader och uppehälle. Man vänder sig främst till dem som har en viss teologisk utbildning, förstår 

tyska och har en pastoral uppgift i församlingen (präst, diakon, ordenssyster, kateket, lektor motsv.) 

Förfrågningar angående programmets upplägg och anmälningar skickas till msgr Mirosław Dudek, 

miroslaw.dudek@katolskakyrkan.se. 

 

Den nordiska vallfärden till Lourdes 2019 
Den nordiska vallfärden till Lourdes 2019 äger rum lördag den 20 juli till lördag den 27 juli. Årets tema är 
”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.” Från den nordiska biskopskonferensen deltar kardinal Anders 
Arborelius OCD och biskop Czeslaw Kozon. Under vallfärden deltar vallfärdsprästen f. Michal Bienkowski, 
andra präster, vårdpersonal och en ungdomsgrupp. Anmälan till vallfärden måste göras senast den 1 april. 
Anmälan och ytterligare information: Marianne Larsen, tfn.: +45 5124 2390, e-post: mastla@dsa-net.dk.  
Se https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/vallfaerder/2019/den-nordiska-vallfarden-till-lourdes-20-juli-
2019 

 
Franciskusdagen lördag 5 oktober 2019 

Den 5 oktober har vi glädjen att åter bjuda in till Franciskusdagen i Kungsträdgården i Stockholm, kl. 10.30 – 

14.00. Kardinalen firar mässa med djurvälsignelse kl. 11 och sedan följer program för hela familjen. Denna 

dag är ett tillfälle att samlas och glädjas tillsammans. Barnen kan upptäcka att de inte är ensamma katoliker 

utan kan dela och fira sin tro med många andra. Samtidigt får de lära sig mycket om ett av Kyrkans mest 

älskade helgon. Dagen motsvarar en fullgod katekesundervisning. Biskopen hälsar att det är angeläget att så 

många som möjligt bereds möjlighet att delta. För anmälan och mer info vänd er till KPN 

(kpn@katolskakyrkan.se).  

 

Möjlighet att söka bidrag till säkerhetshöjande åtgärder samt vakter 

Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder och vakter kan sökas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se). 

Målgruppen har utökats så att även t.ex. trossamfund som inte har rätt till statsbidrag från SST, samt andra 

grupper inom civilsamhället, har nu möjlighet att söka stöd. (Trossamfund som har rätt till statsbidrag 

hanteras separat och att man är del av ett sådant trossamfund markeras på ansökningsblanketten.) 

Bidragets storlek har ökat och ansökningar kan skickas in till Kammarkollegiet fortlöpande. Gå gärna in på 

deras hemsida och läs samt ladda ner en ansökningsblankett! 

 

Påvliga missionssällskap (PMS) - ny hemsida 

Påvliga missionssällskap (PMS) som finns representerade i alla världens katolska biskopsstift under ledning 

av den Påvliga kongregationen för evangelisation har fått en ny hemsida: www.october2019.va 

 

Avlidna 

Syster Adelheid v. dem Hagen RSCJ har avlidit den 5 januari 2019 i en ålder av 92 år i Bonn, Tyskland.  

Syster Adelheid inträdde år 1968 hos Sacré Coeursystrarna. Hon var huvudsakligen verksam vid stiftsgården 

och daghemmet Johannesgården i Göteborg. Syster Adelheid flyttade år 2009 till Sacré Coeursystrarnas 

kloster i Bonn.  

 

Syster Ingrid av det Heliga Korsets upphöjelse (Ebba Birgitta Lovén) har avlidit den 7 februari 2019 i en ålder 

av 79 år i Versailles, Frankrike. Som nittonåring trädde hon in i ordenskongregationen Bénédictines de Jésus 

Crucifié à Brou och var andlig vägledare, novismästare och priorinna. En konvertit från Svenska kyrkan, 

mailto:miroslaw.dudek@katolskakyrkan.se
mailto:mastla@dsa-net.dk
https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/vallfaerder/2019/den-nordiska-vallfarden-till-lourdes-20-juli-2019
https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/vallfaerder/2019/den-nordiska-vallfarden-till-lourdes-20-juli-2019
mailto:kpn@katolskakyrkan.se
http://www.kammarkollegiet.se/
http://www.october2019.va/
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ägnade hon en stor del av sin gärning åt ekumeniken. Requiemmässan och begravningsgudstjänsten ägde 

rum den 11 februari. 

 

Broder Olof Åsblom OMI, den förste svenskfödda oblaten, har styrkt av kyrkans sakrament avlidit den  

16 januari 2019 i en ålder av 88 år på Josephinahemmet. Begravningen ägde rum den 6 februari i Vår Frus 

katolska kyrka i Täby. (se In Memoriam) 

 

Herre, ge våra avlidna den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem.  Må de vila i frid. 

 

Med min förbön och välsignelse till er alla,  

  

Kardinal Anders Arborelius OCD 

Biskop av Stockholms katolska stift  
 
Bilagor:  

 Påve Franciskus herdabrev för fastetiden 
 

 Kardinal Anders Arborelius herdabrev för fastetiden 2019  

 Kardinal Anders Arborelius herdabrev för fastetiden 2019 (kroatisk översättning) 

 Fastemandat 2019 

 Caritas fasteaffisch 
 

 Öppet Hus på S:t Sigfrids Prästseminarium 27 april 
 

 Möjlighet att söka bidrag till säkerhetshöjande åtgärder samt vakter 

 

 In Memoriam – broder Olof Åsblom OMI 


