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  STIFTSMEDDELANDE             STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
     1/2020                                          3 februari 2020 

 
Utnämningar och förordnanden 

Biktfäder  
Ark. Matthias Grahm och f. Niels Engelbrecht har förordnats till biktfäder för S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae 
i Vadstena för tre år från den 1 januari 2020.   
 

Sjukhussjälavård 

Iwona Dekajlo har utnämnts till medarbetare i sjukhussjälavårdsarbetet i Lund från den 22 januari 2020.  
 
P. Fredrik Emanuelson OMI 
P. Fredrik Emanuelson OMI entledigades i januari 2019 från alla tjänster inom Stockholms katolska stift. 
Oblatmissionärerna meddelar att p. Fredrik Emanuelson OMI är från 5 maj 2019 suspenderad som präst 
enligt CIC can. 1333. Suspensionen gäller tills vidare.  
 
Diakonvigning 
Ronny Elia och Lars-Lennarth Larsson kommer att vigas som ständiga diakoner i Katolska domkyrkan av 

kardinal Anders Arborelius kl. 11:00 måndagen den 13 april 2020. Koncelebranter skall ta med sig alba och 

stiftets mässkrud. Efter mässan blir det en enkel mottagning i domkyrkosalen. 

 
Katolska skolan av Notre Dame  
John Mossop är ny ordförande för Katolska skolan av Notre Dame från den 20 januari 2020. 
 
S:t Thomas skola 
Carolina Hernemar Ryde är ny t.f. ordförande för S:t Thomas skola från den 22 januari 2020. 
 
Sankt Eriks katolska förskola 
Elzbieta Pagaduan är ny biträdande förskolerektor för Sankt Eriks katolska förskola. 
 
Respekt och Veritas Förlag flyttar till Pastoralcentret 
Respekt och Veritas Förlag flyttar till Johannes Paulus II Pastoralcentrum i februari 2020. 
 
Altarinvigning i Sankt Franciskus av Assisi katolska församling i Märsta 16 februari 2020 
Nytt altare och korsväg invigs av kardinal Anders Arborelius OCD i Sankt Franciskus av Assisi katolska 
församling i Märsta den 16 februari kl. 10.30. 
 
Invigning av Vår Fru av Fatima kyrka i Karlskrona 1 maj 2020 
Vår Fru av Fatima kyrka i Karlskrona invigs av kardinal Anders Arborelius OCD fredagen den 1 maj kl. 15.00. 
 
Nya medarbetare  
Ylva Mårtensson har anställts som administrativ assistent från den 20 januari 2020.   
Eugene Teterin har anställts som fastighetsansvarig från den 3 februari 2020. 
Anna Bieniaszewski Sandberg har anställts som kommunikatör på informationsavdelningen från den  
2 mars 2020 och kommer främst att arbeta med information och kommunikation kring våra stiftsorgan. 
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Fastemandatet och herdabrevet inför fastan 
Med stiftsmeddelandet följer Fastemandatet ”Så firar vi fastan 2020” och fasteherdabrevet. Dessa skall 
kungöras, lämpligtvis under mässan 7 söndagen »under året« den 23 februari 2020.  
 

Stiftets fasteinsamling 2020 

Stiftets fasteinsamling 2020 går till Zimbabwe där FN beräknar att 75 procent av barnen på landsbygden 
lever i svår fattigdom. Hälften av dem har inte nog att äta. Landets befolkning är mycket ung; nästan hälften 
är under 18 år. I städerna är läget något bättre, men nu hotar bristen på mat och fattigdomen att spridas 
även dit. Redan nu lever drygt en tredjedel av den totala befolkningen i svår fattigdom, enligt Världsbanken. 
Det betyder nästan 6 miljoner människor. Och de väntas bli ännu fler i år. Läget för människorna i Zimbabwe 
förvärras dessutom av den värsta torkan på 40 år. Reserven av mat i landet är katastrofalt låg. I augusti i fjol 
förklarade regeringen ett nödläge. Eftersom torkan väntas fortsätta kommer nästa skörd i april att bli dålig. 
Hotet om att svält ska drabba landet är påtagligt. Caritas Zimbabwe är på plats och hjälper. Ett nytt 
hjälpprogram sätts nu in i sex av landets åtta provinser. Till det kommer vi att bidra.  
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 2020”.  (se bilagor). 
 
Införlivandet av vuxna odöpta och konvertiter i kyrkan 
Den 1 mars 2020 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 1 mars 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 
Katolska biskopsämbetet. Anmälan är obligatorisk till admissio och undervisning och görs senast måndagen 
den 17:e februari 2020 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 7 april 2020 
Oljevigningsmässan kommer att äga rum tisdagen den 7 april 2020 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 1 april till Domkyrkans pastorsexpedition, telefonnummer: 08-640 15 55 
(telefontid kl. 9.00 - 12.00) eller e-post: sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se.  
 
Påminnelse - Stiftsvallfärden 2020 äger rum lördagen den 5 september 2020 

Lördagen den 5 september 2020 äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården 

och vallfärden avslutas med sakramentsandakt i Blåkyrkan kl. 16.00.  Vallfärdens tema: ”Vi behöver den 

helige Andes ljus och kraft för att bli en mer utåtriktad och evangeliserande Kyrka.”  

Katolska nämnder, skolor, förlag osv som vill delta som utställare på Katolskt Torg under stiftsvallfärden 

ombeds att anmäla sig till: kontakt@katolskakyrkan.se.  

 
 
 
 
 

http://www.caritas.se/
mailto:magnus.andersson@katolskakyrkan.se
mailto:magnus.andersson@katolskakyrkan.se
mailto:sthlmdomkyrkan@katolskakyrkan.se
mailto:kontakt@katolskakyrkan.se


  

1/2020      Sida 3 av 3                              den 3 februari 2020 

Helgonen utmanar oss – Kateketens dag 19 september i Malmö 
Biskop Anders bjuder in alla kateketer och ungdomsledare till att fira Kateketens dag lördagen den                 
19 september 2020 i Vår Frälsares församling i Malmö, kl. 9.30 - 17.00.  Särskild gäst är f. Michel Remery, 
författare till boken Twittra med Gud och nu aktuell med boken Online med helgonen som snart utkommer 
på KPN. 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. 
  
Matrikeln 
Matrikeln kommer att skickas ut i slutet på februari 2020. 
 
Avlidna 
Birgittasystern M. Clotilde Maglio O SS S avled den 10 januari 2020 på Danderyds sjukhus.  
Syster Clotilde föddes i Sturno, Italien den 10 november 1929. Som ett flertal andra unga kvinnor från Sturno 
inträdde hon hos Birgittasystrarna vid Piazza Farnese i Rom, där hon togs emot av heliga Moder Elisabeth 
Hesselblad. Efter novitiatet avlade hon sina tidsbundna klosterlöften den 23 juli 1953 och kom i augusti 
samma år till Djursholm där hon avlade de eviga löftena 1956. För våra gäster var syster Clotilde känd som 
”systern i trädgården”. Hon ägnade park och blommor stor omsorg när hon inte var upptagen med 
inomhusarbete. Efter en stroke som drabbade henne i juni 2012 blev hon helt beroende av andras hjälp. 
Herre, ge syster Clotilde den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid. 
 
Åke Göransson, generaldirektören för Myndigheten för stöd till trossamfund, avled den 31 december 2019. 
Åke arbetade för Stockholms katolska stift från 1986 till 2010. De första åren på biskopsämbetet arbetade 
han med organisationsfrågor, därefter som biskopsdelegat för utvecklingsfrågor men även som studierektor. 
Han var också aktiv inom ekumeniken. Då påven Johannes Paulus II gjorde sin apostoliska resa till de 
nordiska länderna 1989 var Åke generalsekreterare för besöket i Sverige.  
Åke blev år 2003 biträdande ekumenikhandläggare med placering på Sveriges Kristna Råd, SKR. Han var 
bland annat ordförande för kyrkornas EU-kontor och vice styrelseordförande i Arbetsgivaralliansen. I mars 
2010 tog han över som generalsekreterare för SST.  
År 2017 utsågs han till chef och direktör för nya Myndigheten för stöd till trossamfund. Åke blev 61 år. Åkes 
bortgång är en stor förlust för det ekumeniska och interreligiösa arbetet i vårt land.  
Begravningen äger rum torsdagen den 13 februari kl. 14:00 i S:t Lars kyrka i Uppsala.  
Herre, ge Åke Göransson 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  
 
 
Bilagor:      

 Kardinal Anders Arborelius herdabrev för fastetiden 2020  

 Fastemandat 2020 

 Caritas brev och fasteaffisch 
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