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Utnämningar och förordnanden 

Biskopsvikarie för evangelisation 
Msgr Andrés Bernar Borda har utnämnts till biskopsvikarie för evangelisation från den 1 september 2020. 
 

Salesianer 
P. Włodzimierz Kruczkowski SDB har utnämnts till kaplan i Polska missionen i Stockholm och flyttar till Nacka 
från den 1 september 2020. 
P. Adam Żbikowski SDB har utnämnts till kaplan (50 %) i Polska missionen i Stockholm och till subsidiar (50 %) 
i S:t Botvids församling i Fittja (dit han också flyttar) från den 1 september 2020. 
P. Marek Zaborowski SDB har utnämnts till kaplan i Polska missionen från den 1 september 2020.  Han är ny 
präst från Polen och är bosatt i Nacka.  
P. Paweł Drążyk SDB flyttar inte till Nacka utan stannar kvar i Jakobsberg.  
 
Kaldéer 
F. Antonius Almaleh har utnämnts till ansvarig för själavården för kaldéer i Tensta (Stockholm norra) från den 
1 september 2020.   
 
Oblatmissionärer 

P. Karol Dudek OMI har utnämnts till kyrkoherde i S:ta Maria i Rosengård församling och till rektor för Polska 

missionen i Malmö från den 15 september 2020. P. Marek Dziedzic OMI har sabbatstid i Ukraina från den  

15 september 2020 till den 15 september 2021. 

P. Marcin Motyka OMI har utnämnts till kaplan i S:ta Maria i Rosengård församling i Malmö från den  
15 september 2020. 
 

S:t Pauli Missionärer 
P. Edward Onimisi Pemida MSP har utnämnts till kyrkoherde i S:t Pauli församling i Gävle från den  
30 september 2020. P. Chikezie I. Onuoha MSP och p. Damian O. Eze MSP är båda tjänstlediga från den  
1 oktober 2020. 
 
Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning 
Claudia Hammerich har förordnats till suppleant i styrelsen för Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning från den  
1 september 2020 till den 31 augusti 2022. 
 

Nyanländ präst 
P. Vicente Supranes CP är ny passionistpräst för filippinska missionen och anlände till Linköping den  
9 augusti 2020. 
 
Lämnar stiftet 
F. Andreas Diaz har lämnat stiftet och flyttar till Córdoba, Spanien den 8 september 2020. Samtidigt flyttade 
f. Richard Hayward från Malmö till Stockholm. 
Msgr Marinko Antolović, tidigare nuntiaturråd på Apostoliska Nuntiaturen för de nordiska länderna, har 
lämnat Sverige i mitten på augusti 2020. 
P. Peter Fresman SJ har flyttat till ett seniorboende för jesuiter i Tyskland och har adress: Peter-Fader-Haus, 
Am Schwemmhorn 3a, D – 140 89 Berlin. 
Syster Veronica Tournier OP lämnar stiftet och flyttar till Nancy, Frankrike den 1 oktober 2020.      
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Munkvigning 
Broder Jonathan Bergqvist OSB högtidliga profess och munkvigning ägde rum den 1 augusti 2020 i den Helige 
Benedictus kloster. 
 
Nya prästkandidater - admissio 

Följande aspiranter har i S:t Eriks domkyrka upptagits som kandidater till prästämbetet: 

Gustav Ahlman – den 22 augusti  

Antonio Bajlović - den 31 augusti  

 

Ny diakon  

Prästkandidaten Joseph Rizk diakonvigdes den 25 juli 2020 av biskop Anders. Diakon Joseph Rizk praktiserar 
närmaste halvår i Vår Frälsares församling i Malmö från den 10 september 2020. 
 
Ungdomsutskottet byter namn till Rådet för ungdomsfrågor  
Ungdomspastorala teamet är numera ett stiftsorgan (beslutande och verkställande organ). 
Ungdomsutskottets nya namn är ”Rådet för ungdomsfrågor” (rådgivande organ). 
 
Nyanställning på stiftets ekonomiavdelning 
Emma Bohlin, tidigare lönekonsult från Aspia, har anställts som löneansvarig och HR-partner på stiftets 
ekonomiavdelning från den 7 september 2020. Emma har e-postadresser: emma.bohlin@katolskakyrkan.se 
och lon@katolskakyrkan.se, telefonnummer 08-462 66 26 och 070-288 96 26. 
 
Lunds kommuns miljöpris för 2020 till syster Thérèse Arkbrant OP  
Syster Thérèse Arkbrant OP har fått Lunds kommuns miljöpris för år 2020. Hon har tagit initiativ till att driva 
motstånd mot NCC:s planer att exploatera skogen invid Rögle kloster för att utvidga sin stentäkt i Skrylle. 
Syster Thérèse har samlat Lunds kommuns medborgares stöd genom sitt enträgna arbete för att Rögle-
skogen skall fortsätta vara en tillgänglig naturmiljö.  
 
Avliden 

P. Paweł Banot SDB avled i Oskarshamn den 28 juli i en ålder av 89 år. Han var verksam som präst i nästan 

57 år varav 44 år i Sverige.  

 

P. Paweł Banot SDB föddes 16 maj 1931 i Gumna, i Polen. Han inträdde hos Salesianerna den 15 augusti 

1953. Han studerade på Salesiansällskapets seminarium i Krakow, där han också senare prästvigdes 21 juni 

1963. Sina första år som präst tillbringade p. Banot med själavårdsarbete i Polen. Enligt sina överordnades 

beslut påbörjade han 18 augusti 1976 sin tjänst i Katolska Polska missionen i Stockholm där han arbetade 

med den dåvarande rektorn p. Jan Buczkowski SDB. Efter de första åren i tjänst i Polska Missionen 

förmedlade p. Pawel sakramenten i många olika polska gemenskaper, bland annat i Västerås, Uppsala och 

Sundsvall. Han tog över ansvaret för den polska själavården i Stockholm inom ramen för Katolska Polska 

missionen 1 augusti 1984. I Polen var detta en osäker och svår tid märkt av det tidigare 

undantagstillståndet. Många av p. Pawels landsmän sökte skydd i Sverige och det var han som trots sina 

modesta möjligheter försökte att erbjuda dem hjälp samt stötta de organisationer som kämpade för 

självständighet i Polen. 

 

Som „tack” erfor han plötsliga och oförutsedda påhälsningar av „gäster”, hotfulla telefonsamtal, hål i sina 

bildäck, anonyma hotbrev och andra former av skrämseltaktik. Trots detta fortsatte p. Pawel oförtrutet sin 

själavårdstjänstgöring och tog emot nya utmaningar. På hans och den polska gemenskapen i Stockholms 

initiativ skedde år 1985 den historiska avtäckningen av minnestavlan som gjordes för att hylla Svenska Röda 

Korsets aktion som organiserades under hertig Folke Bernadottes beskydd att ta emot polska 
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koncentrationslägerfångar.  Vidare ordnade p. Pawel gemensamma utflykter för katolska familjer, OAS 

rörelsen för familjer och barn och ungdomar. Han började med katekesundervisning för barn i 

grundskoleåldern 1986. Redan tre år tidigare organiserade p. Pawel på initiativ av en grupp föräldrar 

intresserade av religionsundervisning, kateketmöten och så bildades sådden som bär frukt än idag. 

 

I sin själavård behöll p. Banot goda relationer med den Polska Kongressen i Sverige, sin tjänst som rektor i 

Katolska Polska missionen avslutade han 31 mars 1991 och 1 juli 1991 påbörjade han sin nya tjänst som 

kyrkoherde i Karlstad, en tjänst han hade tills han pensionerades 15 augusti 2002, då slöt han sig till kyrkan 

Oskarström och de troende som samlades där. Han lämnade denna jord för att gå till vår Faders Hus 28 juli 

2020. I församlingsmedlemmarnas minne kommer han att vara ihågkommen som en präst öppen för att 

hjälpa andra och alltid i de troendes tjänst; som en människa med ett stort hjärta och djup Mariafromhet -

den helige Johannes Boscos trogna son. / p. Paweł Drążyk SDB 

 

Vi ber för honom i tacksamhet för allt vad han betytt för många i vårt stift under sitt mångåriga, trogna 
arbete. Må han vila i frid och få glädja sig i Guds eviga rike. 
 

Med min förbön och välsignelse till er alla, 

 

Kardinal Anders Arborelius OCD 

Biskop av Stockholms katolska stift  
 
 
 
 


