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  STIFTSMEDDELANDE             STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT 
     3/2021                                           31 maj 2021 

 

Från och med 1 juni gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift 

För allmänna sammankomster inomhus med anvisad sittplats är det tillåtet med maximalt 50 deltagare om 

lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd. Observera att präster, ministranter, kör, 

musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare. 

Maximalt 50 deltagare gäller även vid dop, vigsel, begravning, konfirmation och första kommunion. 

Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer. Sällskap ska kunna hålla ett 

avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan 

man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade 

sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska sällskapet delas upp med högst fyra deltagare 

i varje. 

När det gäller gudstjänster utomhus gäller maximalt 100 deltagare för sammankomster utan anvisad sittplats 

och maximalt 500 deltagare för sammankomster med anvisade sittplatser. 

För allmänna sammankomster inomhus utan anvisad sittplats är det tillåtet med högst åtta deltagare. 

Offentliga gudstjänster som saknar restriktioner om antalet deltagare får inte firas. 

Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. 

Kyrkoherden ska se till att det inte kommer så många till mässan att trängsel och oordning uppstår och 

absolut inte fler än vad myndigheter tillåter. Vid mässor som nationella missioner ansvarar för är det rektor 

som har detta tillsynsuppdrag. Observera att Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om 

sänkta deltagartak regionalt om smittsituationen kräver det. Därför är alla församlingar skyldiga att löpande 

hålla sig informerade om vilka regler som gäller i just deras region. 

 

Biskop Anders i Tyskland i juni 2021 

Påven Franciskus har bett om en apostolisk visitation av Kölns ärkestift i Tyskland för att få en klar bild av 

den pastorala situationen och hanteringen av fall gällande sexuella övergrepp och gett uppdraget till kardinal 

Anders Arborelius och msgr Johannes van den Hende, biskop av Rotterdam och ordförande för Hollands 

biskopskonferens. I juni är biskop Anders därför inte anträffbar. Vid brådskande ärenden kontakta 

generalvikarien p. Pascal René Lung OP, e-postadress: generalvikarie@katolskakyrkan.se eller Agnes Eggertz, 

biskopsassistent@katolskakyrkan.se. 

 

Utnämningar och förordnanden 

F. Benoy Thottiyil Jose MST har utnämnts till rektor för Sankt Sigfrids prästseminarium från den 1 juni 2021. 

F. Andrzej Żmuda har utnämnts till kaplan i Vår Frus församling, Täby från den 1 juni 2021 och flyttar 

samtidigt till prästlägenheten i S:ta Birgittas kloster, Burevägen 12, 182 63 Djursholm. 

P. Stefan Dartmann SJ har utnämnts till subsidiar i S:ta Eugenia katolska församling från den 1 augusti 2021. 
F. Joakim Breding har förordnats till t.f. kyrkoherde för Kristus Konungens församling, Göteborg från den       

15 augusti 2021 till den 31 december 2021. F. Tobias Unnerstål har beviljats sabbatstid från den 15 augusti 

2021 till den 31 december 2021. 

Stockholms katolska stifts ekonomiråd 
Anders Blomqvist har förordnats som ledamot i Stockholms katolska stifts ekonomiråd från den 1 april 2021  
till den 31 mars 2026. Marija Knežević har förordnats som ledamot i Stockholms katolska stifts ekonomiråd 
från den 1 september 2021 till den 31 augusti 2026. Per Lundberg slutade som ledamot i ekonomirådet en  
24 mars 2021. 
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Officialatet 
P. Marek Gil OFMCap har utnämnts till defensor vinculi vid Officialatet från den 5 maj 2021. 
 
Spiritual för de ständiga diakonerna 
P. Marek Gil OFMCap har utnämnts till spiritual för de ständiga diakonerna och för kandidaterna till det 
ständiga diakonatet från den 5 maj 2021. 
P. Joseph Maria Nilsson OFMConv har utnämnts till spiritual för de ständiga diakonerna och för kandidaterna 
till det ständiga diakonatet från den 6 maj 2021. 
 
Respekt 
Professor dr. Katarina Le Blanc har förordnats som rådsledamot i Respekt från den 1 maj 2021 till den           
30 april 2025.  
 
Veritas utgivningsråd 
Lovisa Bergdahl och Tobias Hägerland har förordnats till ledamöter i Veritas utgivningsråd från den  

17 maj 2021 till den 14 september 2022. 

 

Sveriges Unga Katoliker, SUK – ny förbundsstyrelse för 2021–2022  

Till ny förbundsstyrelse för 2021–2022 valdes ordförande Damiana Sabah, vice ordförande Krystian 

Wieszala, kassör Bashar Deesha, sekreterare Karol Walko, ledamöterna Merna Audesho, Lilian Gillegård, och 

Monika Kubiak och suppleant Alexander Jokhaji. 

 
Prästerskapet 

F. Mahir Malko installeras av biskop Saad Sirop Hanna till korbiskop den 23 juni kl. 18:00 i Jungfru Maria 
kyrkan i Södertälje. Lyckönskningar till denna hederstitel som uttrycker tacksamhet för f. Mahirs insats som 
präst under de senaste trettio åren. 
F. Jerzy Dudek har beviljats sabbatstid från den 16 maj 2021 till den 16 november 2021. 

F. Piotr Szumny (som tidigare utnämnts till subsidiar i Kristi Moders församling, Umeå) kommer till Sverige 
först någon gång under sommaren 2021.  
 
Prästvigningar 
Joseph Rizks prästvigning som var planerad till den 1 maj blev uppskjuten och äger istället rum fredagen  

den 23 juli 2021 kl. 15:00 i Vadstena Klosterkyrka. 

Jan Byström prästvigdes i Domkyrkan, Stockholm lördagen den 8 maj 2021. 

 

Uppdrag som akolyt 

Präststuderande Wladimir Siwecki har den 14 april 2021 mottagit uppdraget som akolyt i kapellet på Beda 

College, Storbritannien. 

 

Flyttat från Sverige 
P. Michał Kulczycki OFMCap, som var verksam i polska missionen, Angered, har lämnat Stockholms katolska 

stift den 20 april 2021 för att vidareutbilda sig i Rom.    

 

Tilläggen i Litanian till helige Josef finns nu i svensk översättning 

På S:t Josef arbetarens minnesdag den 1 maj 2021 meddelades att påven Franciskus godkänt sju nya 

invokationer i Litanian till den helige Josef.   

https://www.katolskakyrkan.se/media/4899/litania-till-den-helige-josef-20210501.pdf 

 

 

https://www.katolskakyrkan.se/media/4899/litania-till-den-helige-josef-20210501.pdf
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De lyder i svensk översättning: 

Du Återlösarens beskyddare 
Du Kristi tjänare 
Du frälsningens redskap 
Du stöd i svårigheterna 
Du flyktingarnas försvarare 
Du de nödlidandes försvarare 
Du de fattigas försvarare  
 

Avslutad tjänst 
Karin Stribolt slutar som controller på biskopsämbetets ekonomiavdelning den 15 augusti 2021. Vi tackar 

henne för tiden hos oss.  

Rauha Navarro Marttinen slutar på Katolska Pedagogiska Nämnden från den 1 september 2021 och kommer 

istället att arbeta med sjukhussjälavård med placering på Huddinge sjukhus. 

 

Adressändring  
F. Andrii Melnychuk har flyttat till Lilla Dammköksvägen 21B, 155 31 Nykvarn den 11 maj 2021.    

 

Geez-rit för eritreanska och etiopiska katoliker 

Under stiftsrådets senaste möte diskuterades framtiden för denna mission, som under senare tid har vuxit 

betydligt, inte minst genom ökad invandring från Eritrea. För att förstärka själavården hoppas vi finna fler 

präster och kanske också ordenssystrar. Gudstjänster och själavård behövs på olika språk: tigrinja, bilen och 

amhariska. När missionen byggts ut ytterligare hoppas vi att de pastorala behoven för resp. språkgrupp skall 

kunna tillgodoses bättre. Under tiden får man göra det bästa av situationen. Det är viktigt att fler troende 

blir registrerade, så att man får en tydligare överblick över vilka resurser som behövs. 

 
Nytt ungdomsledarbidrag 
Det frivilligarbete som länge har varit och alltjämt är det som bär det katolska barn- och ungdomsarbetet 
skall kunna stärkas och kompletteras av anställda ungdomsledare. Ett nytt ungdomsledarbidrag syftar till att 
ge katolska församlingar, grupper och organisationer som önskar satsa på ungdomsarbete, möjlighet att 
anställa ungdomsledare med ett ekonomiskt bidrag under det första året. Förutom det ekonomiska bidraget 
erbjuds annan hjälp från Stockholms katolska stift.  
 

Information från stiftets ekonomiavdelning 

Ekonomiavdelningen tackar för inkomna årsbokslut från församlingar, nationella missioner och orientaliska 

katolska kyrkor. Ekonomiavdelningen planerar att ha semesterstängt veckorna 29 och 30.  

 
Avlidna 
Msgr Ghattas Louis avled den 20 april i en ålder av 79 år.  

Msgr Ghattas föddes i Ras Baalbek i Libanon på trettondedag jul 1942. 
Föräldrarna var djupt troende och Ghattas deltog tillsammans med sina 
syskon regelbundet i församlingens liv. Bland de fyra syskonen blev den 
yngre brodern också vigd till präst. Msgr Ghattas egen kallelse att bli präst 
växte fram medan han gick i kyrkans skola. Samtidigt hade han också en 
stark önskan om att ha egna barn och hustru. Efter många funderingar och 
samtal med de kyrkliga överordnande, fick han tillstånd att uppfylla sina 
båda drömmar. Först blev det äktenskap med Mahassen som kommer från 
Syrien och den äldste sonen Michel föddes i Damaskus. Prästvigningen 
skedde den 29 juni 1971. Som bekant tillåter den melkitiska riten gifta 
präster. Melkiterna är en del av den romersk-katolska kyrkan, men har en 
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byzantisk liturgi som liknar den ortodoxa.  
År 1977 kom familjen till Sverige. Några år senare föddes dottern Sabine. Snabbt etablerade sig den unga 
familjen i Stockholm både i samhället och i kyrkan. F. Ghattas var bland de första orientaliska präster i 
Sverige och fick ansvaret att ta sig an arabisktalande kristna i stiftet. Än idag är Silverdalskapellet i Sollentuna 
en viktig hållpunkt för den orientaliska gemenskapen.  
F. Ghattas Louis utnämndes den 15 maj 2000 av den grekisk-melkitisk-katolske patriarken Maximos V Hakim 
till Economos, vilket motsvarar Monsignore.   
Msgr Ghattas närvaro i Sverige blev viktigt för att stärka och utveckla tron bland de kristna härstammande 
från Libanon, Syrien med omnejd, de s k orientaliska kristna. De flesta av dessa kom till Sverige som 
flyktingar med allt det innebär att etablera sig i ett nytt land, hålla ihop familjen, uppfostra barnen i ett nytt 
kulturellt sammanhang och samtidigt bibehålla sin identitet.  
Msgr Ghattas nämnde att i sitt pastorala arbetet var det en fördel att han var en familjefar med personliga 
erfarenheter av att uppfostra barn och dagligen relatera till och leva med sin maka. Många är de familjer 
som har msgr Ghattas att tacka för att de fortsätter hålla ihop. Men det var inte enbart i det socialpastorala 
arbetet i Sverige som msgr Ghattas var engagerad. Han var också en ivrig fredsaktivist i kyrkans tjänst. Hans 
gamla hemland Libanon, likaså kriget i Syrien, ja i större delen av regionen, hade gjort honom medveten om 
hur bräcklig freden är, både i samhället och inom familjen. För ett par år sedan vid deltagande i ett 
interreligiöst fredsmöte i Jerusalem sa msgr Ghattas att ”först behöver jag finna frid i mig själv, därefter 
skapa frid i familjen, för att slutligen gå ut och verka för fred i samhället”.   I hela sitt liv, i Jesu anda, verkade 
han för att skapa frid och fred mellan enskilda och grupper tillhörande olika trostraditioner, både ut i världen 
och i Stockholms katolska stift. Nu får andra ta vid hans frids- och fredsarbete.  
                                       /Charles Câmara, medarbetare på Stockholms katolska stift 
Msgr Ghattas Louis begravning ägde rum onsdagen den 19 maj i Domkyrkan, Stockholm. Huvudcelebrant var 
kardinal Anders Arborelius OCD. 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 och må Herren 
trösta hans fru och barn.  
 
Syster Elia (dopnamn Elżbieta) Błaszek född i södra Polen den 11 februari 1930 på den saliga Jungfru Maria 
från Lourdes fest. Hennes födelsedatum gjorde att hon älskade Maria Guds Moder av hela sitt hjärta och 
under hela sitt jordiska liv.  Hon växte upp i staden Kcynia i en harmonisk och musikälskande familj, 
föräldrarna spelade olika instrument och man sjöng mycket hemma.  
Den harmoniska tillvaron vändes drastisk i samband med andra världskrigets utbrott år 1939. Hennes far 
Franciszek var politiskt engagerad och i konsekvensen var tvungen att fly och kämpa för Polens frihet som 
partisan. Mor Maria med två barn, Elżbieta och den nyfödde lille brodern Jerzy, hade mycket svårt att klara 
livhanken. Som nioårig flicka blev syster Elia tagen till Tyskland för tvångsarbete där förödmjukelser, hunger 
och slag tillhörde vardag. Det var svåra tider i det främmande landet utan föräldrar och språk. Hon stannade 
där sex år tills hennes mor hittade henne via Röda Korset år 1945. Under åren i Tyskland lärde hon sig 
mycket bra det tyska språket. Syster Elia hatade aldrig sina fiender, tvärtom förlät hon dem och bad för dem.  
Hon t o m vägrade att ta emot någon ekonomisk kompensation för den tiden. 
Efter kriget återförenades familjen med fadern, som blev svårt sårad under krigstiden men som hon sade, 
det var inte samma person som kom tillbaka. Syster Elia som sextonårig flicka bestämde sig för att träda in i 
Mariasystrarnas kongregation i Pleszew. Hon blev lycklig i sin kallelse under 75 år i kongregationen. 
Efter de eviga löftena år 1961 blev hon skickat till Sverige. Hon var verksam i 62 år i Mariasystrarnas 
kommunitet i Södertälje och Helsingborg. Efter förskollärarutbildningen arbetade hon som förskollärare och 
kateket och engagerade sig i alla möjliga arbeten i båda församlingar. Hela sitt liv tjänade hon andra så länge 
krafter och hälsa räckte till. Hon var alltid ödmjuk och arbetsam. Hon var först att ta på sig såväl tunga som 
de minst prestigefyllda arbeten.  Hon brukade säga när hon blev förödmjukad: ”Har jag ingen krona på 
huvudet, så tappar jag den inte”. Syster Elia älskade Eukaristin och utnyttjade varje tillfälle att delta i 
Mässan, oberoende på vilket språk den förrättades. Den barmhärtige Jesus vår dyrbar för henne. Tack vare 
henne har kommuniteten i Helsingborg en stor tavla av den Barmhärtige Jesus. Som hon sade ”Han skall 
välsigna oss”. Varje dag tillbringade hon mycket tid i bön och tillbedjan, fördjupade sig i Bibeln och annan 
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andlig litteratur. Flera timmar dagligen tillbringade hon framför det allra heligaste Sakramentet. Hon 
utstrålade glädje, givmildhet och respektfullhet mot alla oberoende åldrar, religion eller ställning. Med 
särskild respekt för präster bad hon mycket för dem. Alla människor som besökte kommuniteten 
välkomnade hon med glädje. Hon hade många vänner bland sjuka och äldre, som hon besökte, skrev eller 
ringde till. Alla omfattades av hennes böner. Hon var tacksam för allt. 
Med sin unika högutvecklade personliga egenskaper var hon ett gott föredöme för oss medsystrar.  Till unga 
systrar hade hon alltid ett gott ord, råd och förståelse. Hon hade en ekumenisk anda, deltog i många olika 
ekumeniska möten. Hon älskade natur, trädgård, fåglar och blommor, och brukade säga ”med blommor 
måste man prata så växer de bättre och trivs”. Hon älskade musik och att sjunga. Även på nätter när hon inte 
kunde sova sjöng hon till Marias och Guds ära, särskilt ”Akatyst” och andra Mariasånger. 
I tysthet och ödmjukhet kunde hon lämna sina uppgifter till yngre. Levde tyst i skuggan av andra, som den 
helige Josef, och så kom hennes dödstund. Hon avled torsdagen den 25 mars 2021, Maria Bebådelsens fest, 
91 år gammal. Vi, hennes medsystrar tackar syster Elia idag för gemenskap, allt det goda vi fått ifrån henne, 
hennes föredöme att följa vår Herre, hennes utgivande kärlek och förböner. 
Må hon vila i Guds frid. 
 
Syster Petronia Stanislawa Sala CMBB insomnade lugnt i Serafimsystrarnas moderskloster i Krakow den 16 
mars 2021. Hon blev 86 år gammal. Syster Petronia tillhörde Serafimsystrarnas kommunitet i Eskilstuna från 
1981–2019. Hon föddes den 8 september 1934 i Zembrzyce i södra Polen i en djup religiös familj; Andrzej 
och Rozala Sala hade fem barn, två pojkar och tre flickor. Stanilawas far jobbade på posten och modern 
uppfostrade barnen. Stanislawa gick till grundskolan i Zembrzyce, sedan läste hon på yrkesskolan i Makow 
Podhalanski. Stanislawa var som barn en tystlåten och eftertänksam flicka. Redan från tidiga år ville hon bli 
ordenssyster, och hennes önskan blev uppfylld den 2 augusti 1951, då hon trädde in i Serafimsystrarnas 
kloster i Oswiecim. År 1952 gjorde hon sitt novisiat, därefter tjänstgjorde Syster Petronia på ett daghem i 
Krakow. Sedan studerade hon till sjuksköterska i Warszawa och därefter som färdigutbildad vårdade hon 
patienter på sjukhuset i Zakopane. Syster Petronia avlade sina eviga löfte den 30 augusti 1958, och blev 
förflyttad att tjänstgöra på ålderdomshem i Legnickie Pole, Lubsko, och Milkow. 
Syster Petronia blev utnämnd till kommunitetens föreståndarinna, och också till chef för Barnhemmet i 
Bialka Tatrzanska. Då var det mycket ansvar som låg på hennes axlar. Tack vare sin starka tro och ödmjukhet, 
klarade hon detta under tre år. Den 17 november 1980 flyttade syster Petronia till Eskilstuna och stannade 
hos oss fram till sommaren 2019. Under nästan 30 år verkade hon på sitt ödmjuka och vänliga sätt i 
prästgårdens kök och hjälpte till både i sakristia, tvättstuga och med underhållet av kyrka och prästgård. När 
kyrkoherde Martin Schmid blev svårt cancersjuk vårdade hon honom tillsammans med de andra systrarna på 
ett mycket kärleksfullt sätt. Hon var det moderliga hjärtat i prästgården och kallades av kyrkoherden 
”królowa” som betyder drottning. Som ordenssyster var hon en förebild för oss andra; trogen i det lilla, 
spred värme och kärlek. Hon var hjälpsam i det som dagligen måste göras, men såg bönen som sin viktigaste 
uppgift. Hon hade alltid ett öppet öra för människornas nöd och bekymmer och var en benådad 
förebedjerska.  Hennes begravning har ägt rum i Kraków på S:t Josefsdagen 19 mars. 
Må Gud nu ta emot henne i den himmelska härligheten och må hon därifrån be för vår kyrka! 
Herre, ge Syster Petronia den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid. 
                                             /Serafimsystrarna i Eskilstuna och kyrkoherde fader Michael Schneider 
 
Med min förbön och välsignelse till er alla, 

 
 
 
 

Kardinal Anders Arborelius OCD 
Biskop i Stockholms katolska stift  
 


