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Prästrådet
Vid Prästrådets i Stockholms katolska stift konstituerande sammanträde valdes Msgr Jorge de Salas till dess
moderator; f. Tobias Unnerstål valdes till vice moderator och sekreterare och p. Dominik Terstriep SJ valdes
till vice sekreterare. Till permanent valkommitté valdes f. Simon-Petrus Semaan, f. Janiusz Niziolek och
f. Kristoffer Wrona. Sammankallande är f. Simon-Petrus Semaan. P. Pascal René Lung OP valdes till
Prästrådets representant i Pastoralrådet.
Utnämningar och förordnanden
S:t Maximilians kloster, Motala
Biskopen har, i överenskommelse med provinsministern i Gdansk, utnämnt p. Arkadiusz Skodowski OFMConv
till rektor för S:t Maximilians kyrka i Motala (CIC 556–563) från den 20 oktober 2019.
Gråbröderna i Motala har en uppgörelse med kyrkoherden i S:t Nikolai församling i Linköping angående de
pastorala uppgifterna i Motala, Vadstena och Ödeshögs kommuner. De ansvarar för det dagliga mässfirandet
i Birgittasystrarnas klosterkyrka i Vadstena samt i Mariadöttrarnas klosterkyrka på Omberg enligt
överenskommelse med respektive systrakommunitet, samt i Motala klosterkyrka.
S:t Maximilian Kolbes kyrka i Motala välsignas söndagen den 20 oktober kl. 17.00.
Syrianska katoliker
F. Elian Ghanem har utnämnts till att arbeta med själavården för syrianska katoliker i Göteborg och
Trollhättan från den 1 september 2019.
F. Paul Kass Daoud har utnämnts till rektor för S:t Assias syrianska katolska kyrka i Södertälje från den
10 september 2019.
Franciskaner
Br. Grzegorz Witold Młotkowski OFM har utnämnts till kaplan i S:t Sigfrids församling, Borås från
den 10 september 2019.
Br. Bazyli Janowski OFM har utnämnts till kaplan i Vår Frus församling, Västerås från den 10 september 2019.
Trelleborg
F. Tadeusz Bienasz har utnämnts till subsidiar i S:ta Maria i Rosengård församling i Malmö med placering i
S:ta Katarinas kapellförsamling i Trelleborg från den 23 september 2019.
Kristi Lekamens församling, Visby
Som tidigare meddelats har P. Charles Talley OFM utnämnts till t.f. kyrkoherde i Kristi Lekamens församling
från den 1 oktober 2019. Utnämningen träder i kraft den 1 januari 2020.
Härmed förtydligas att msgr Jorge de Salas kvarstår som församlingsadministrator enligt CIC can. 540 § 1 för
Kristi Lekamens församling i Visby fram till den 31 december 2019.
S:t Josef Arbetarens församling i Luleå
P. Michael Lawrence Akpan MSP har utnämnts till kyrkoherde i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från
den 1 december 2019.
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Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning
Charlotte Byström, ordförande, msgr Jorge de Salas, Joakim Bergman, Kristoffer Holt, suppleant och
Mats Hansén, suppleant har förordnats till ledamöter i Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning från den
1 september 2019 till den 31 augusti 2021.
Ny präst
F. Elian Ghanem från Homs, Syrien anlände till Sverige år 2015 och är ny präst för syrianska missionen i
Stockholms katolska stift.
Datum för invigningar
Välsignelsen av S:t Josefs kapell på Norra kyrkogården har flyttats fram till måndagen den 28 oktober kl. 15.
Söndagen den 20 oktober kl. 17.00 välsignas S:t Maximilian Kolbes kyrka i Motala och söndagen den 1
december 2019 kl. 13.00 invigs S:t Thomas av Aquino kyrka i Lund.
Oktober 2019 - en extraordinär missionsmånad; Världsmissionsdagen infaller den 20 oktober 2019
Sedan många år firar vi världsmissionssöndagen i slutet av oktober, då vi ber för missionen och tar upp en
kollekt för världsmissionen. Under mottot "Döpt och utsänt: Kristi kyrka på mission i världen" har påve
Franciskus utropat oktober 2019 till en extraordinär missionsmånad.
Världsmissionssöndagen infaller den 20 oktober i år. Alla uppmanas att dela med sig till den katolska
missionsverksamheten. Kyrkan ber om våra förböner och kollekten denna dag tas upp till stöd för kyrkan och
genom att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder med utbredd fattigdom,
undernäring, brist på sjukvård och utbildning.
Kollekten inbetalas till stiftets 90-konto, 900-4680 senast 10 november 2019. Märk inbetalningen
”VMS 2019”. Den vidarebefordras sedan oavkortat till de påvliga missionsinstituten i Rom som fördelar
medlen efter behov.
Herdabrevet kommer att översättas till flera språk. Se stiftets hemsida.
Avliden
Syster Ansgaris Kirschner OSB har avlidit efter en tids sjukdom den 25 september 2019 i en ålder av 83 år.
Hon föddes den 16 mars 1936, trädde in hos Elisabethsystrarna och flyttade 1960 till Sverige.
Hon begärde transfer från Elisabethsystrarna i Malmö till Benediktinnunnorna vid Abbedi Mariavall där hon
avlade högtidlig profess den 11 september 1998.
Requiemmässa med efterföljande begravning äger rum på klostrets kyrkogård den 17 oktober 2019.
Herre, ge syster Ansgaris den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid.
Med min förbön och välsignelse till er alla,

Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift
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