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  STIFTSMEDDELANDE             STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
     2/2021                                       17 mars 2021 

 

Gudstjänster under stilla veckan och påsk 2021 

Gudstjänstkongregationen har meddelat att samma bestämmelser som 2020 i fråga om gudstjänster under 

stilla veckan och påsk gäller i år, 2021. Inom vårt stift firas inga offentliga gudstjänster, om regeln om högst 

åtta personer vid allmänna sammankomster då fortfarande gäller. Om det till följd av ändrade statliga regler 

blir möjligt att hålla offentliga gudstjänster, kommer stiftsledningen att meddela detta. I båda fallen gäller 

bifogade regler. Reglerna syftar till att motverka fysisk närkontakt och alltför täta folksamlingar. 

Fridshälsning med handslag utväxlas inte, och kommunionen ges endast under brödets gestalt. Kommunion 

på tungan bör undvikas. Se bilagan om vad som gäller för gudstjänster under stilla veckan och påsk i år. 

 

Oljevigningsmässan 

På grund av gällande restriktioner flyttas oljevigningsmässan preliminärt till den 14 september 2021. 

Församlingar där oljorna börjat ta slut kan ta kontakt med Magnus Andersson, e-postadress: 

magnus.andersson@katolskakyrkan.se. 
 

Apostoliska Nuntiaturen 

Msgr Emmanuel Fadeyi är nuntiaturråd på Apostoliska Nuntiaturen sedan i höstas och ersätter  
msgr Marinko Antolović.  
 
Diakonvigning 

Jan Byström diakonvigdes av kardinal Anders Arborelius i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala den 6 mars 2021. 

Han kommer att tjänstgöra i S:t Lars församling. 

 
Prästvigningar 
Joseph Rizk prästvigs i Kristus Konungens kyrka, Göteborg lördagen den 1 maj kl. 11.00.  

Jan Byström prästvigs i Domkyrkan, Stockholm lördagen den 8 maj kl. 15:00.  

 
Utnämningar 

Domkyrkoförsamlingen, Stockholm 

F. Grzegorz Janski har utnämnts till kyrkoherde, med titeln domprost, för Domkyrkoförsamlingen, Stockholm 

från den 15 augusti 2021. F. Thanh Duc Nguyen lämnar då denna tjänst och har beviljats sabbatstid från den 

15 augusti 2021 till den 14 augusti 2022.  

F. Tomas Orylski har utnämnts till subsidiar i Domkyrkoförsamlingen i Stockholm från den 15 augusti 2021. 

Han kvarstår som studieprefekt för utbildning inom stiftet och som rektor för Franska missionen och är 

fortfarande bosatt på Linnégatan 79, 114 60 Stockholm. 

 

Halmstad–Oskarström 
P. Wiesław Brzostek SDB har utnämnts till kyrkoherde för S:ta Maria församling i Halmstad–Oskarström från 
den 15 augusti 2021. F. Józef Chrzanowski lämnar då denna tjänst och har beviljats sabbatstid från den 15 
augusti 2021 till den 14 augusti 2022. 
 

Helsingborg 

F. Martin Ferenc har utnämnts till kyrkoherde för S:t Clemens församling i Helsingborg från den 15 augusti 
2021.  
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Karlstad 
F. Lars Dahlander har utnämnts till kyrkoherde för Vår Fru av Rosenkransens församling i Karlstad från den 
15 augusti 2021. 
  
Kalmar 
F. Matteus Collvin har utnämnts till kyrkoherde för S:t Kristoffers församling i Kalmar från den 15 augusti 
2021. 
 
Umeå 
F. Piotr Szumny har utnämnts till subsidiar i Kristi Moders församling, Umeå från den 1 april 2021. F. Piotr 
tjänstgjorde i stiftet hos Salesianerna fram till den 1 september 2020 och kommer att verka som stiftspräst 
'ad experimentum' i Stockholms katolska stift. 
 
Vår Frälsares församling, Malmö  
Joseph Rizk har utnämnts till kaplan i Vår Frälsares församling i Malmö från den 1 maj 2021. 
 
Uppsala 
Jan Byström har utnämnts till subsidiar i S:t Lars församling, Uppsala från den 8 maj 2021. 
 
Officialatet 
F. Antonius Almaleh har utnämnts som defensor vinculi vid Officialatet från och med den 5 mars 2021. 

 
Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) 

Ulrika Erlandsson, ordf., Rauha Navarro Marttinen, sekreterare, f. Lars Dahlander, Gunnar Silow, Marianne 
Frändemark, Ivan Hanna, f. Joakim Breding, Claudia Hammerich, Robel Domenico (SUK) och Fiorella Bastidas 
(Studieförbundet Bilda) adjung. har förordnats till ledamöter i Katolska Pedagogiska Nämnden från den  
1 juni 2021 till den 31 maj 2024. 
 

Återvänder till Sverige 
P. Stefan Dartmann SJ (kyrkoherde i S:ta Eugenia, Stockholm 1993–2004) har utnämnts till jesuit-

kommunitetens superior och kommer att ta över själavårdande uppgifter i församlingen. Han tillträder sin 

tjänst den 31 juli 2021. 

 

Lektor 

Prästkandidaten för Stockholms katolska stift, Gustav Ahlman insattes den 14 februari 2021 som lektor i 

Evron, Frankrike. 

 

Namnändring 
F. Khajik Bahi har ändrat namn till Hovsep Khachig Baheyan (förnamn: Hovsep Khachig, efternamn: Baheyan).  
 

Ny upplaga av Oremus 

En ny upplaga av Oremus: katolsk bönbok (2021, 8 uppl.) har utkommit. Oremus ges ut av Veritas Förlag på 

uppdrag av Katolska liturgiska nämnden. Ord. pris 245 kronor (sedvanlig rabatt för församlingar etc.).  

Beställ via www.veritasforlag.se eller Katolsk bokhandel 08-611 34 35 alternativt 

kbh@katolskbokhandel.com. Kontakt: veritas@katolskakyrkan.se.  

 

Patris corde i svensk översättning 

Påve Franciskus apostoliska brev Patris corde gavs ut den 8 december 2020 i samband med att påven inledde 

Josefsåret - ett år tillägnat den helige Josef. Anledningen till detta särskilda år är att det är 150 år sedan den 

helige Josef utnämndes till hela kyrkans skyddspatron. Det är också på den helige Josefs fest, den 19 mars i 

http://www.veritasforlag.se/
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år, som kyrkan inleder Familjeåret, ett år där familjen ska uppmärksammas som en gåva till kyrkan och 

samhället, en gåva som ”kan bli ett ljus i världens mörker” (Amoris Laetitia 66). 

Nu finns det apostoliska brevet i en svensk översättning med titeln Patris corde - Med en faders hjärta 

tillgänglig för nerladdning via Veritas Förlag: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/patris-corde/ 

 

Kollekt till den Heliga stolen - 25 april 2021 

Normalt tas kollekten till den Heliga stolen (den s.k. peterspenningen) upp söndagen före fastan i vårt stift.  

I år skjuter vi fram denna kollekt till den 25 april då vi firar fjärde påsksöndagen och ber för nya kallelser.  

Genom peterspenningen deltar de troende i påvens ansvar för behoven inom den universella kyrkan och för 

människor i nöd. Kollekt till den Heliga Stolen skall till bankgiro 900–4680. 

 

Helgonen utmanar oss – Kateketens dag 25 september i Malmö 

Kardinal Anders Arborelius bjuder in alla kateketer och ungdomsledare till att fira Kateketens dag, lördag den  

25 september 2021 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. F. Michel kommer 

också presentera det nya Direktorium för katekes som utkommer under sommaren. 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. 

 

Jubilarer 2021 

F. Amar Antanus firar 20 år som präst den 19 maj och br. Bononiusz Glodowski OFM den 15 juni.  

P. Livinus Torty MSP firar 20 år som präst den 7 juli och f. Thomas Andersson den 26 augusti. 

F. Magnus Nyman firar 20 år som präst den 2 september och biskop Saad Sirop Hanna den 13 oktober 

F. Ajan Weerdesteyn firade 25 år som präst den 10 februari och f. Ingvar Fogelqvist firar 25 år som präst  

den 13 april.  

F. Björn Göransson firar 25 år som präst den 27 april och f. Anders Nilsson firar 25 år som präst den 1 maj. 

F. Wojciech Waligórski firar 25 år som präst den 4 maj, Grzegorz Janski firar 25 år som präst den 25 maj och  

f. Oliver Schnitzler firar 25 år som präst den 27 december.  

F. Azad Sabri Shaba firade 30 år som präst den 11 januari och f. Sven-Erik Pernler firar 30 år som präst den 7 

september.   

F. Håkan Jerrhage firar 30 år som präst den 15 september och korbiskop Adris Hanna och f. Sameer A. Putrus 

Hassany firar 30 år som präster den 1 november.  

F. Otto Michael Schneider firar 30 år som präst den 24 november och p. Raphael Kurian CMI firar 30 år som 

präst den 28 december. 

F. Tadeusz Bienasz firar 35 år som präst den 14 juni och f. Sebastian Torvald Jansson den 6 september.  

F. Józef Chrzanowski och p. Eugeniusz Machnica OMI firar 40 år som präster den 14 juni och f. Vladimir 

Svenda den 28 juni.  

F. Jerzy Dyktus och msgr Marian Jancarz firar 45 år som präster den 23 maj. 

Msgr Ghattas Louis firar 50 år som präst den 23 maj och p. Francisco Herrera SJ den 17 juli. 

P. Klaus Dietz SJ firar 50 år som präst den 24 juli; msgr Mirosław Dudek firar 50 år som präst den 29 augusti 

och p. Felipe Gabriel Baldostamon CP firar 50 år som präst den 21 december. 

F. Paul Rabban Braimok firar 55 år som präst den 12 juni. Vi lyckönskar alla jubilarer varmt. 
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Avliden   
Syster Maria Hildegund (Anna Maria Isernhinke) avled den 4 februari 2021 i Mariasystrarnas ålderdomshem i 
Wallenhorst nära Osnabrück/ Tyskland. Hon föddes den 4 mars 1933 i Nordhorn i nordvästra Tyskland.  Den 
8 september 1955 inträdde hon hos Mariasystrarna i moderhuset i Osnabrück. Sina första ordenslöften 
avlade syster Hildegund den 25 mars 1958, de slutgiltiga löften den 2 februari 1962. Som ung 25-årig syster 
skickades hon till Norden, till Sverige och Stockholm, där Mariasystrarna några år tidigare hade börjat sitt 
missionsarbete. Ordensgemenskapen grundades 1920 av Wilhelm Berning, biskop i stiftet Osnabrück. Hans 
hjärtefråga var att sprida och befästa den katolska tron i områden där katolikerna är i minoritet och detta 
gällde verkligen för Sverige.  
I nästan 40 år har Syster Hildegund varit verksam i S:ta Eugenia församling i Stockholm. Hon var ”spindeln i 
nätet” för kristendomsundervisningen och mötte många barn, ungdomar och föräldrar. Därigenom blev hon 
en stöttepelare för många, som minns henne som glad och entusiastiskt. Sakristian, kyrkkaffet och andra 

praktiska bestyr samt själavården i församlingens utkanter var andra uppgifter. 
1985 byggdes den nya kyrkan i Uppsala och Mariasystrarna bosatte sig i huset 
bredvid, klostret Mariero. Även Syster Hildegund som var ansvarig för 
Mariasystrarna i Sverige flyttade till Uppsala och började arbeta i församlingen 
S:t Lars.   
Syster Hildegund har varit verksam i Katolska kyrkan i 52 år. Hon kunde se hur 
kyrkan växte och hur katolska kyrkans ställning i samhället förändrades. Det var 
en stor dag för henne när påven Johannes Paulus under sitt Sverigebesök 1989 
kom till Uppsala. Hon hälsade honom välkommen i klostret Mariero, där påven 
intog lunch med ett antal systrar från olika ordnar i Sverige. Ur hennes 
erfarenheter av trosundervisningen föddes ett djupare intresse för kateketiska 

frågor.  Hon tillhörde gruppen som på 80-talet skapade barntidningen ZOOM, som på ett roligt sätt 
kompletterade trosundervisningen. I sitt engagemang i Katolska Pedagogiska Nämnden deltog hon i 
utbildningen av kateketer och framställningen av kateketiskt material. Hennes teologiska kompetens 
förenade hon med en stor pedagogisk talang. 
År 2014 flyttade hon av hälsoskäl tillbaka till Tyskland. Där tillbringade hon sina sista år i systrarnas 
gemenskap. Vi tackar Gud för hennes trogna tjänst och vittnesbörd. Begravningen äger rum den 9 februari 
på klosterkyrkogården i Kloster Nette, Osnabrück, inom kretsen av några systrar. 
   /Mariasystrarna i Uppsala 
Herre, ge henne 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 i Stockholms katolska stift  
 
 
 
 
Bilagor:  Gudstjänster under stilla veckan och påsk 2021,  

 Särskilda pandemiförbönen (långfredagens allmänna förbön) 


