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Utnämningar och förordnanden
Arkimandrit Naaman Rawik har utnämnts till rektor för melkitiska katolska kyrkan i Sollentuna - Rotebro,
Västerås, Linköping från den 1 januari 2020.
Syster M. Christina Hennig SND har utnämnts till ansvarig för sjukhussjälavårdsarbetet i Stockholms katolska
stift från den 1 april 2020.
P. Karol Dudek OMI har utnämnts till kaplan i S:ta Maria i Rosengård församling, Malmö från den 1 augusti
2020.
P. Mikael Schink SJ har utnämnts till studentpräst i Stockholm från den 1 juli 2020 och han efterträder
p. Thomas Idergard SJ.
P. Pierre-André Mauduit OP har utnämnts till studentpräst i Lund samt ungdomspräst för Malmö dekanat
från den 1 september 2020.
Br. Björn Engdahl OP har beviljats sabbatstid i Frankrike från den 1 september 2020.
Nyanländ präst
Abbé Ignace Nkurunziza från Bujumbura, Burundi är ny präst för Burundiska gruppen i Sala och anlände till
Sverige den 1 mars 2020. Han bor på Prästseminariet i Uppsala och har e-postadress: ignacenku@yahoo.fr
och mobiltelefonnummer: 076-240 89 95.
Ny notarie på Officialatet
Ginette Sharro har anställts som ny notarie på Officialatet sedan den 24 mars 2020. Hon har telefonnummer
08-462 66 18 och e-postadress: ginette.sharro@katolskakyrkan.se.
Vår Fru av Fatima församling
Nytt datum för invigning av Vår Fru av Fatima församling Karlskrona är planerad att ske den 18 september.
Kyrkoherden flyttar till Södra Kungsgatan 1, 371 30 Karlskrona den 1 juni 2020.
Diakonvigningen den 13 april ställdes in, återkommer om nytt datum
Diakonvigningen av Ronny Elia och Lars-Lennarth Larsson som skulle ha ägt rum den 13 april ställdes in.
Nytt datum har ännu inte bestämts.
Teologisk studievecka i Osnabrück 2020 ställs in. Nytt preliminärt datum för studieveckan är 5-10 juli 2021
Studieveckan i Haus Ohrbeck som skulle ha ägt rum 29 juni - 4 juli 2020 ställs in på grund av coronapandemin. Nytt preliminärt datum för studieveckan är 5-10 juli 2021.
Stiftsvallfärden har skjutits upp ett år och äger rum lördagen den 4 september 2021
Stiftsvallfärden äger rum lördagen den 4 september 2021 i Vadstena.
Flytt
Kapucinerna flyttar till Haninge i maj 2020 och Salesianerna flyttar till Nacka i juni 2020.
Adressändring
F. Sven-Erik Pernler flyttar till Marma 132, 74193 Knivsta den 1 juli 2020.
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S:ta Birgittas folkhögskola
Ulf Lindberg har förordnats till ledamot för S:ta Birgittas folkhögskola från den 20 mars 2020 till den
31 december 2021.
Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola
Generalvikarie p. Pascal René Lung OP, ordförande, Henrik von Görtz, Magnus Bolin, Carl Falk, Susanne
Areschoug och diakon Lars Lindskog har förordnats till ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Sveriges Katolska
folkhögskola från den 1 januari 2020 till den 31 december 2023.
Katolska Pedagogiska Nämnden
Damiana Sabah (ny ordförande för SUK) förordnas att ingå som ledamot i Katolska Pedagogiska Nämnden
med mandatperiod 1 maj 2020 till och med 1 juni 2021.
Sveriges Unga Katoliker, SUK - ny förbundsstyrelse för 2020-2021
Till ny förbundsstyrelse för 2020-2021 valdes ordförande Damiana Sabah, vice ordförande Karolina
Danilczuk, kassör Bashar Deesha, sekreterare Lilian Gillegård, ledamöterna Stefan Bertha, Merna Audesho
Yohana, och Merna Jajo och suppleant Karol Walko.
Vilohemmet Maria Regina i Nacka får nya ägare
Sedan 1994 har stiftelsen Vilohem Maria Regina i Nacka erbjudit hospicevård men nu avyttras
verksamheten. Vilohemmet Maria Regina har drivits av en stiftelse utan vinstintresse, men de senaste åren
har förlusterna varit så stora att man inte ser någon möjlighet att fortsätta. Verksamheten kommer att drivas
vidare av ett familjeägt företag som också driver annan sjukvård i Storstockholm. Efter överlämnandet
kommer stiftelsen att ansöka om permutation. Redan 1 maj är det tänkt att verksamheten tas över och drivs
vidare på samma sätt som tidigare.
Jubilarer 2020
P. Andreas Bergmann SJ firar 20 år som präst den 24 juni och Msgr Andrés Bernar firar 20 år som präst den
9 september.
P. Pascal René Lung OP firar 25 år som präst den 20 maj och p. Ryszard Zieliński OFMCap firar 25 år som präst
4 juni.
P. Damian Eze MSP firar 25 år som präst den 18 juni och p. Marek Dziedzic OMI den 20 juni.
P. Władysław Mężyk OFMConv firar 25 år som präst den 24 juni och abba Uqbmariam Tesfamariam firar
25 år som präst den 16 november
Ark. Matthias Grahm OSB firade 30 år som präst den 20 januari och p. Arkadiusz Skodowski OFMConv firar
30 år som präst den 27 maj.
F. Marek Rubaj firar 30 år som präst den 3 juni och p. Antoine Arab firar 30 år som präst den 30 september.
F. Zbigniew Gołębiewski firar 35 år som präst 15 juni och p. Andrzej Konopka OFMCap firar 35 år som präst
den 21 december.
P. Ludwik Spalek OMI firar 55 år som präst 5 juni och p. Jan Buczkowski SDB firar 55 år som präst den 25 juni.
Vi lyckönskar alla jubilarer varmt.
Avlidna
Syster Magna Marianna Wolek, Mariasyster från Luboń, avled i Polen den 4 februari 2020 i en ålder av 88 år.
Begravningen ägde rum den 7 februari i Provinsialhuset i Pleszew i Polen. Syster Magna anlände till Sverige
till Oskarström 1957. Hon kom till Södertälje 30 juli 1987 och stannade i S:t Ansgars församling tills hon
återvände till Polen den 2 juni 2012. Under sina aktiva år i församlingen engagerade hon mycket för att
stödja och stärka de troende genom de uppgifterna hon hade som rektor i förskolan, kateket och sakristan.
Syster Magna hade verkligen ett pastoralt hjärta för de troende hon mötte i kyrkan och i samhället. Även
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efter att ha återvänt till Polen fortsatte hon fråga om Sverige, församlingen och förskolan och bar dem i sina
dagliga böner. Hon bad också mycket för alla präster, särskilt de som hon träffat i Sverige.
I tacksamhet för hennes liv och gärning ber vi för henne: Herre, ge syster Marianna Wolek den eviga vilan
och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid.
Moder M. Tekla Famiglietti O SS S som var Birgittasystrarnas tidigare generalabbedissa avled på
eftermiddagen tisdagen den 3 mars 2020 efter en tids sjukdom, 84 år gammal. Moder Tekla föddes i Sturno,
nära Neapel 1936 och kom redan som femtonåring att viga sitt liv åt den heliga Birgittas orden.
I Birgittahuset i Rom fick Moder Tekla i början av 1950-talet andlig ledning och stöd av Moder Elisabeth
Hesselblad. Moder Tekla valdes 1979 till generalabbedissa och i 37 år ledde hon Vår Frälsares orden, Ordo
SS. Salvatoris S. Birgittae. Under dessa år mer än fördubblade denna Birgittaorden antalet kloster och antalet
ordenssystrar ökade. Idag har orden över 600 systrar, som är aktiva i 55 kloster i 19 länder på fyra
kontinenter. Begravningen ägde rum den 6 mars 2020 i basilikan San Lorenzo in Damaso, i Rom.
Herre, ge moder M. Tekla Famiglietti den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid.
Rainer Kunze avled den 28 februari 2020 i en ålder av 91 år. Rainer Kunzes väg genom livet blev lång och
med många stationer. Först i Tyskland: Königsberg, Wuppertal, Garmisch-Partenkirchen, Freising. Sedan i
Sverige: Göteborg, Borås, Oskarström, Ludvika, Djursholm, biskopshuset på Söder. Slutligen
Josephinahemmet i Bromma. Till de yttre livsstationerna kan man lägga de inre: krigsupplevelser, outsider
bland bayerska klasskamrater, konversion till Katolska kyrkan, prästutbildning med den store teologen Karl
Rahner SJ som lärare. Rahner blev också Rainers vän och predikade vid hans första högmässa. Som ung präst
på 1950-talet fick Rainer Kunze höra talas om Sverige där endast få katoliker levde. Han kände sig då kallad
att verka här - bistå sina trosfränder och arbeta för att stärka den Katolska kyrkans ställning. Han var
väsentligt påverkad av Andra Vatikankonciliet, vilket kom till utryck i det pastorala arbetet i de svenska
församlingar där han kom att tjänstgöra.
Efter en tid av inre kamp beslöt sig dock Rainer Kunze, vid 1970-talets mitt, för att lämna prästämbetet och
gifta sig med Margarete. Som lekman hade han sedan flera olika tjänster inom Stockholms katolska stift, bl.a.
som vaktmästare på biskopsämbetet. Han ledde också studiecirklar i teologi och liturgi i S:ta Eugenia
församling. Den sista anhalten på livsvägen för vandraren Rainer blev livets ödmjuka avslutning på
Josephinahemmet. Rainer Kunzes religiösa erfarenhet av Guds verklighet gav honom mycket energi och
glädje. Han var en ansvarsfull herde och entusiastisk förkunnare. Med fantasi, humor och iver fick han
människor att lyssna till Kristi glädjebud och upptäcka att det finns en hoppets stjärna på världens mörka
himmel. Det är många tacksamma katoliker och andra kristna som blivit berörda av Rainers sätt att förmedla
trons väsentligheter. Under de sista åren av sitt rika liv fick han uppleva svaghetens och väntans tid. Hans
blick var dock riktad mot himlen. Han visste att han ville komma dit. Till sin mästare och vän Jesus Kristus, till
en härlighet som inte känner tid och rum utan är ett evigt nu, som fyller hjärtat helt och hållet med salighet.
Dit har Rainer Kunze nu kommit. - Klaus Dietz S.J.
Syster Placida OSB (Eva Birgitta Söderberg) avled den 10 mars 2020 i Abbedi Mariavall, efter en kort tids
sjukdom. Syster Placida föddes den 12 mars 1945 i Lund. Familjen flyttade till Jönköping där syster Placida
växte upp som nr två i en syskonskara på fyra. Hon utbildade sig till sjuksköterska, men hennes tankar på
klosterliv visade sig tidigt. I Whitby prövade hon sin kallelse en kort tid, men återvände till Sverige. Hon
arbetade på stiftsgården Stjärnholm och sedan på sjukhuset i Västerås som sjuksköterska, därefter i Örebro,
och slutligen i Kristianstad.
Hon besökte Jesu Moder Marias Kloster, då i Malmö, redan 1964. Klostret flyttade till Östra Sönnarslöv 1969.
Syster Placida inträdde i klostret 1976, men lämnade novitiatet och återtog sitt yrkesarbete. Hon togs upp i
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den katolska kyrkans fulla gemenskap samtidigt med systrarna i klostret, 20 oktober 1983. Syster Placida
återinträdde novitiatet 1984. 1989 avlade hon sina slutliga löften i Östra Sönnarslöv strax före klostrets
flyttning till Mariavall. I Mariavall var hon under många år klostrets infirmar och hade ansvar för all sjukvård i
klostret. Hon skötte alla klostrets inköp och gjorde tjänst i gästhuset, och hade vänfast omsorg för många av
klostrets besökare, ända fram till den 18 februari, då sjukdom satte stopp för detta.
Vi tackar Gud för hennes trogna omsorg, och för hennes snabba tjänstvillighet när något behövdes. Vi tackar
för vad hon har betytt.
Herre, ge syster Placida den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid.

En god och välsignad Påsktid i glädje och tacksamhet över Kristi uppståndelse önskar jag er!

Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop av Stockholms katolska stift

Bilagor
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PM: Om gudstjänst i den extraordinarie formen av den romerska riten
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