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LEDarE
Människan	 

som	konsument

Annandag jul, punktligt efter konsumtionens största högtid, publicerade Da-
gens Nyheter en debattartikel om sambandet mellan psykisk ohälsa och ökad 
konsumtion.

Cecilia Solér, docent vid Handelshögskolan i Göteborg, redogör för att svenskar 
nas privata konsumtion har ökat med 23 % under perioden 20062016. Antalet 
sjukskrivningar har på grund av psykisk ohälsa ökat med 159 % mellan 2011 och 
2016. Visserligen hänger dessa båda siffror inte i alla avseenden ihop. Men Solér 
ser  en koppling mellan dem. Det är enligt henne sannolikt att vi stressas av: (i) 
sen sorisk överbelastning genom de sociala mediernas och reklamens oavbrutna 
bombardemang, (ii) socialt önskvärda livsstilar som kräver mycket resurser, (iii) 
tidsbrist som följd av (i) och (ii). Allt detta kan kopplas till konsumtion.

EN SVENSk äGEr i GENOMSNiTT 10 000 TiNG. Medan jag sitter här och skriver 
börjar jag räkna: sju klädesplagg, ett par skor, en näsduk i fickan, det är redan 
tio ting som bara sitter på min kropp. Om jag börjar se mig omkring i mitt 
kontor ... I Storbritannien fanns 2013 sex miljarder klädesplagg, runt etthundra 
per invånare; en fjärdedel av dem lämnar aldrig klädskåpet. »1,3 miljarder 
resenärer övernattade i ett annat land förra året. Det betyder att den globala tu
rismen växte med 7 procent, jämfört med 2016. Europa hade ett starkt år med 
en ökning på 8 procent« (DN 20180116).

HiSTOriEN OM VÅr kONSuMTiON är HiSTOriEN OM VÅr FÖrbrukNiNG AV 
MATEriELLA rESurSEr. Men den är mer än så eftersom den säger mycket om 
vår självbild. Vem är jag eller vem vill jag vara? De ovan nämnda önskvärda 
livsstilarna kan förtydliga det. Varför köper människor samma märkeskläder 
som en kändis poserar i? Kanske därför att hon eller han vill vara lika lycklig, 
vacker, framgångsrik och omtyckt som denne förefaller vara. Ting skapar iden
titet och delaktighet. Filosofen Ludwig Feuerbach (18041872) sammanfattade 
det oefterhärmligt och oöversättligt: »Der Mensch ist, was er isst« (Människan 
är vad hon äter). Det finns ett samband mellan vår konsumtion och det vi upp
fattar oss vara. Att det inte riktigt fungerar, att vi aldrig blir som kändisen, vet vi 
på något sätt. Ändå går många på samma upptrampade stig.
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kANSkE FiNNS EN iDENTiTET SOM HÅLLEr SAMMAN DE FLESTA MäNNiSkOr 
iDAG: konsumentens. Och med det menar jag inte den vanliga konsumtion 
som vi behöver för att (över)leva. Det handlar snarare om en attityd, om den 
inre kompassen, om var våra tankar, hjärtan och ögon uppehåller sig. Det vi 
strävar efter och anser som meningsfullt kretsar till stor del kring konsumtion. 
Vi behöver inte ens antyda vilka följder kretsloppet av skapad efterfrågan, 
förvärv, nyttjande, samlande och slängande har för miljön. Påven Franciskus 
blir inte trött på att påpeka hur denna slängkultur (för vi sliter ju inte längre på 
saker och ting) har långtgående konsekvenser på många plan.

MArkNADEN SATSAr pÅ iNDiViDEN även om det finns en stark konsumtions
gemenskap. Den förespeglar oss löftet om ett individuellt lyckat liv om vi bara 
har det ena och det andra. Dessutom stärker kampen om begränsade resurser 
snarare det individualistiska än det allmänna bästa. Men en individ är svag och 
kan lättare manipuleras än en stark gemenskap, vilket historikern Yuval Harari 
(f. 1976) påpekar: »Stater och marknader som består av alienerade individer 
kan mycket lättare ingripa i sina medlemmars liv än stater och marknader som 
består av starka familjer och lokalsamhällen« (2015: Sapiens. En kort historik 
över mänskligheten, s 348).
 

Det är alltså miljön, gemenskaper och individer som påverkas av konsum
tionsmentaliteten. Vid sidan av psykologiska och samhälleliga följder bör man 
lägga till ekonomiska. Många människor lever över sina tillgångar och skuld
sätter sig för att uppnå det som förment skapar mening och identitet. Men det 
finns också andliga följder. Många är ständigt på väg, på jakt efter de nyaste 
prylarna, den senaste kicken eller på resande fot. Men vart? Var finns ›tomma‹ 
rum där det på ytan inte händer någonting, dit man kan dra sig tillbaka utan att 
behöva konsumera – ett rum som kryptan på Eugeniabladets omslag också i 
överförd bemärkelse står för?

MäNNiSkAN LEVEr iNTE bArA AV brÖD – även om hon behöver det. Hjär
tat förblir oroligt tills det finner ro i Gud – så är vi skapade, skapade till Gud. 
Möjligen är det just denna oro som människor förgäves försöker bedöva 
genom konsumtion. Kan denna oro inte ha en positiv funktion? Kan den inte 
hjälpa till så att vi inte nöjer oss med det näst bästa? Hur vore det om vi upp
fattade den som ett utflöde av människans inbyggda transcendens som öppnar 
henne för Gud? En transcendens som inte är något tillbehör utan den innersta 
›motorn‹ som driver henne fram tills hon funnit den som verkligen kan ge 
henne ro. För att kunna vara fri och uppfylld, för att kunna växa måste vi leva 
livet i relation till Gud. Först det ger våra världsliga erfarenheter, önskningar 
och mödor mening och riktning – och ett enastående nöje.
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Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

FASTETiDEN är EN FÖrbErEDELSETiD. Vi går ett uppfyllt löfte till mötes: 
Kristus lever och vi genom honom. Fastan är alltså en väg till liv och uppfyl
lelse, en väg till glädje och ro. Vad kan vi göra som förberedelse? Till att börja 
med kanske helt enkelt uthärda den inbyggda oron i oss som något vackert, 
som ett löfte om något större än vad de världsliga tingen kan ge oss. Därmed 
inte sagt att de världsliga tingen är dåliga eller onda; de är ju skapade av Gud 
för att hjälpa oss att uppnå vårt livs mål. Hur vore det om vi (åter) lärde oss att 
sätta värde på dem, att ha en längre relation till dem istället för att slänga dem 
på konsumtionens sophög? Hur vore det att satsa mer på gemenskap? Att vida
reutveckla sinnet för allas samhörighet? Att avsätta framför allt tid för familj, 
vänner, kyrkan som motvikt till existensen som ensam konsument som söker 
sin privata lycka?
 
MiNDrE kAN VArA MEr. Mindre konsumtion kan vara mer miljöskydd, mer 
hälsa, mer mening, mer ro, mer gemenskap, mer frihet och – mer förbindelse 
med Gud. Om vi avstår från någonting och kliver ut ur konsumtionens ekorr
hjul, om vi stiger in i det ›tomma‹ rummet lever vi inte först och främst av det 
vi har (konsumtion), utan av det vi är (Guds avbild). Då upprättar vi kontakt 
med Gud, den fördolda källa som allt liv väller fram ur. Gud är människans 
lycka, salighet och ro. Fastan står visserligen i försakelsens tecken men är 
präglad av en djup glädje, förväntans glädje över den som skänker oss allt vi 
behöver i överflöd.

Jag önskar er alla en välsignad fastetid och glad påsk,

er kyrkoherde

Omslagsbilden: Kryptan	i	kyrkan	San Para-
gorio,	Noli,	Italien	(1000-talet).	
Foto:	Dominik	Terstriep	S.J.



6

fördjupning

Avbrottets synpunkt – en reflexion kring fastan

DENNA TExT bESTÅr AV MENiNGAr SOM LÖpEr EFTEr VArANDrA, ditt öga 
följer, närmast flyter över orden medan den språkliga helheten vecklas ut i ditt 
inre genom samspelet mellan min röst som talar och ditt öra som lyssnar, mina 
händer som skriver och ditt öga som läser. Språnget går inte att hejda när det 
väl inletts; varje steg leder vidare. Men lika mycket som av flöde, består denna 
text, liksom alla texter, av avbrott. Pauser, mellanrum, växlingar och byte av 
riktning. Skiljetecknens slussmekanismer som låter meningarna stå i frihet 
bredvid varandra. De små tystnaderna som skiljer ord från ord. Skillnaden 
i ljud mellan varje stavelse som höjer vart och ett av orden ur det formlösas 
mummel – till distinktion och begriplighet.

pÅ MOTSVArANDE SäTT SOM EN TExT är TiLL i VäxLiNGEN mellan ”ordens 
händelser” och det som inte är ord, består den mänskliga tillvaron av två grundläg
gande element: fortskridande och avbrott. Vi kan känna det i vår kropp: männis
kohjärtats växling mellan slag och vila, slag och vila. Vi tenderar dock att se detta 
dubbla skeende som en enda rörelse, och med betoning på dess aktiva sida – sla
get. KarlOve Knausgård inleder sin berömda romansvit Min kamp i hjärtslagets 
tecken: ”För hjärtat är livet enkelt: det slår så länge det kan. Sedan stannar det. Förr 
eller senare, en dag som alla andra, upphör den dunkande rörelsen av sig själv…” 
Så tenderar vi att se det: döden som slutet på en oavbruten rörelse. Dag blir natt.

DEN kriSTNA FASTAN är MÅNGA SAkEr: den är en förberedelse för något 
stort, en möjlighet att bryta med ett dåligt mönster, en uppmaning till tack
samhet. Den är en tid för tystnad och bön, liksom en tid för handling. Fastan, 
som etymologiskt kan härledas till ”hålla fast”, det vill säga ”tiden då vi håller 
fast vid…”, är den andliga koncentrationens tid. Men fastan är framförallt ett 
utdraget avbrott, och den påminner oss på så sätt om något mycket grundläg
gande. Just detta att tillvaron, mer än rörelse, präglas av rytm, alltså att varje 
rörelse definieras av ett eller flera avbrott. Mellan varje dag inträder en natt, 
mellan varje sommar en vinter, mellan varje ord en paus, mellan varje hjärt
slag, en tystnad. Ett möte med en annan människa förutsätter frånvaron av 
densamma. Kristus drar sig tillbaka, ut i öknen, innan han inträder i Jerusalem.

Forts. nedtill på nästa s: 
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 H o P P  iDe gudomliga dygderna 

Hoppet är den andra av de så kallade gudomliga dygderna och brukar stå mel lan 
tro och kärlek. Det kanske är den dygd som är som mest riktad mot framtiden.

Kanske hittar vi en ingång till att 
förstå vad hopp är, om vi ser på 
språkbruket. Vi säger t.ex. att vi 
hoppas på en vacker vår, en god 
skörd, hälsa eller tillfrisknande, på 
att våra planer förverkligas osv. 
Vårt hopp riktar sig mot sådana 
framtida uppfyllelser samtidigt 
som vi vet att vi då ännu inte har 
berört det hoppet. Om något av 
det önskade inte inträffar, om vi 
måste begrava en förhoppning 
behöver vi ändå inte vara förtviv
lade. Mot bakgrund av denna iakt

tagelse kan vi fråga: Vilket hopp måste en människa ha förlorat för att man med rätta 
skulle kunna säga att hon inte längre har något hopp, att hon är totalt förtvivlad? Det 
är tydligt att svaret på denna fråga också skulle besvara frågan ”Vad är hopp?”.
ATT DET bLir brA FÖr OSS – det skulle kunna vara ett första enkelt svar. Att 
hoppas betyder att förvänta sig ett lyckligt och lyckat slut. Men vad består det i? 
Att vi dör utan att behöva lida länge? Att vi åldras utan att vår hjärna spelar 

AuGuSTiNuS HAr FÖrESLAGiT ATT TySTNADEN MELLAN TVÅ HjärTSLAG, 
om vi bara kunde hålla kvar vid den, kunde hjälpa oss att förstå evighetens 
natur. Men vem skall fånga hjärtat, frågar han sig förtvivlat, ”vem skall fästa 
det så att det för ett ögonblick är stilla”?

jAG TäNkEr MiG ATT FASTAN, DÅ Vi DrÖjEr ViD ELLEr ”HÅLLEr FAST” 
AVbrOTTET – håller fast oss själva i avbrottet – låter oss ana en större rytm, 
en värld bortom de motsatspar vi tenderar att orientera oss efter. Dag i motsats 
till natt, Gud i motsats till människa. Det är ur avbrottets synpunkt vi förstår 
det pågående. Vi måste nedstiga i graven för att komma till livet. Ordet tränger 
fram ur tystnaden.
VIcTOR	cHRISTOLA

Forts. fr. föreg. s: 

Forts. på nästa s: 
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spratt med oss? Att vi ser barn och barnbarn växa och mogna? Att män  niskorna 
slutar kriga mot och förstöra varandra? Att ingen behöver svälta längre? Så 
här skulle man kunna fråga länge. Och alla dessa förhoppningar riktar sig mot 
väsentliga ting som verkligen förtjänar att man hoppas på dem. Vad händer om 
dessa förhoppningar inte går i uppfyllelse? Skulle det räcka för att bli helt och 
hållet förtvivlad? Skulle hoppet överhuvudtaget inte ha blivit fullkomligt me
ningslöst? Det är en fråga som är värd att låta sig konfronteras med.

DET SOM MäNNiSkAN iNNErST iNNE STräVAr EFTEr, vad hon har i sikte, 
det hon egentligen hoppas på är det som man på latin kallar salus, på tyska 
Heil och engelska salvation. Det är svårt att översätta till svenska. Ofta blir 
det frälsning, men med den avses snarare en process än ett tillstånd. Dessutom 
har det ordet en snävare betydelse än sina motsvarigheter på andra språk; 
det knyts nästan uteslutande till den religiösa sfären. Det som salus menar är 
varken något enbart teologiskt eller hinsides utan något i högsta grad verkligt 
och sakligt: att vara hel, djupt tillfredsställd, att ha det som verkligen är viktigt. 
Även om hoppet på något konkret – som fred i världen – inte infrias, behöver 
det vi i grunden hoppas på inte bli rubbat. Människan kan fortsätta hoppas på 
att hennes djupaste längtan – att vara hel – blir verklighet. Även om detta hopp 
just nu kan vara beslöjat av tårar kan hon fortsätta hoppas.

DEN HOppFuLLA MäNNiSkAN SkiLjEr SiG FrÅN OpTiMiSTEN. Den sist
nämnde har kanske tendensen att skyla över det misslyckade eller tunga, att 
vifta bort det med billig tröst – ”Det ordnar sig”, ”Det blir nog bra”. Därmed 
inte sagt att sådana människor ibland kommer ganska långt och kan hjälpa 
andra med sitt glada humör. Men ibland förefaller det också lite ytligt.

DEN HOppFuLLA DärEMOT uTMärkEr SiG juST i ATT HON kAN HySA HOpp 
OM ATT bLi HEL även om hon ibland är förtvivlad eller pessimistisk. Förtviv
lan ligger i så fall på ytan och har inte någon slutgiltig betydelse. Men det 
kan finnas en förtvivlan som går på djupet och som består i att en människa 
har övergivit hoppet om att bli hel, samtidigt som hon kan bevara en ytlig 
op  timism eller förhoppning; något alltså som inte heller har någon slutgiltig 
betydelse. Det är alltså inte så lätt att skilja någon på djupet hoppfull från en på 
djupet förtvivlad. Kanske kan man till och med missta sig på vilken sida man 
själv befinner sig.

Fortsättning följer

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.
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Walter Degen in memoriam

WALTEr AVLED LuGNT OcH STiLLA 
DEN 20/12 2017 på Stockholms sjuk
hem, omgiven av sin hustru Elisabet 
och deras barn Agnes, Erik, Katarina 
och Louise. Han blev 63 år.
 Walter växte upp i en stor familj 
i Bromma med 9 syskon. Han gick 
i Katolska skolan till och med 6:e 
klass, sedan blev det Tyska skolan. 
Vidare studier på Socialhögskolan 
med inriktning förvaltning. Han blev 
erbjuden arbete på Swedbank där han 
var kvar till sin pensionering vid 61 
års ålder. 
Walter var aktiv i katolska ungdoms
föreningen Juventus. Han träffade 
sin blivande fru Elisabet i den kör de 
båda sjöng i. De gifte sig 1976 och 
fick fyra barn. Efter att barnen flyttat 
hemifrån har Walter och Elisabet även 
tagit hand om två fosterbarn. 

WALTEr HAr SEDAN LäNGE VAriT EN 
TrOGEN MEDLEM i FÖrSAMLiNGEN, 
både i S:ta Ragnhilds kapell i Bromma och S:ta Eugenia i stan. Han har verkat 
som kommunionutdelare, responsoriesångare och inte minst i kyrkokören där 
han sjungit bas. Han har haft ett flertal förtroendeuppdrag såsom styrelseupp
drag för Josephinahemmet och Stiftsgården Marielund. Han har också varit 
engagerad i Kunkujangprojektet i Gambia som startades av Magareta Edenius 
för många år sedan.  

Forts. nedtill på nästa s: 

rapporter
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Walter och Elisabet ledde även äktenskapsförberedande kurser. Det var genom 
en sådan kurs som jag och min fru Muje lärde känna Walter och Elisabet. Efter 
initiativ från dåvarande kyrkoherde Stefan Dartmann hade också vi som äkta 
par blivit delaktiga i att leda äktenskapsförberedelsen. Kyrkoherden trodde att 
vi fyra skulle passa bra ihop. Det slutade med att vi fortsatte kurserna tillsam
mans och en livslång vänskap uppstod. Tack Stefan! 
 Efter sin pensionering arbetade Walter som volontär på pastorsexpeditionen 
och han hade kvar sina styrelseuppdrag till dess att hans sjukdom gjorde det 
omöjligt för honom att fortsätta.

WALTEr VAr TrOFAST i ALLT HAN FÖrETOG SiG. Han var klurig och under
fundig och hade glimten i ögat. Han var ärlig och eftertänksam. Han var också 
mycket mån om sina syskon och resten av den stora släkten både i Sverige 
och i Schweiz. Han var stolt över sitt schweiziska påbrå vilket man inte kunde 
missta sig på då han alltid hade sin fickkniv med sig och en Gruyèreost i kylen.
 Han tyckte om att spela kort och schack, inte minst med barnbarnen.
Alla som kände Walter vet att han var en livsnjutare som älskade god mat och 
dryck. Han var speciellt svag för Champagne med gåslever. 

cykELN VAr WALTErS HuVuDSAkLiGA FOrTSkAFFNiNGSMEDEL både som
mar och vinter. Vi kom varandra närmare under våra cykelresor ZürichRom 
och ParisNice. Jag kommer aldrig glömma när vi rullade in i Rom och cyk
lade runt obelisken utanför Peterskyrkan. 
 Det är med stor saknad och sorg som vi alla tagit emot beskedet att Walter 
lämnat jordelivet. In i det sista fanns tron, allvaret och humorn kvar. Han sa 
med stort lugn någon vecka före sid död: ”Det kommer bli en spännande resa”.

VÄNNEN	STAFFAN	THIBBLIN,	TExT	OcH	FOTO

Forts. fr. föreg. s: 

insamlingar och kollekter:
•	Adventsmarknad	2/12	-	utsatta	kvinnor/Livets	fond	(Respekt):	62.428 kr. 
•	Stiftets	adventskollekt	1	i	advent	3/12	-	Bangladesh	(caritas):	 24.252 kr.
•	Livets	fond	(Respekt)	3	i	advent	17/12:	23.321kr. 
•	Julkollekten	24-26/12	(samt	pg-inbetaln.)	-	Internflyktingar	i	Ankawa,	Irak	(JRS):	
68.915 kr.

Tack alla som bidragit!
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Elisabeth Schwake	från	Tyskland	har	varit	praktikant	i	församlingen	sedan	i	höstas.	Hon	har	nu	åkt	
hem,	men	frågan	är	om	inte	ett	av	hennes	bästa	Sverigeminnen	är	just	Luciafirandet.	Det	är	nämligen	
hon	själv	som	på	bilden	ses	som	ljusbärerska	vid	den	uppskattade	Luciakonserten	med	Ungdoms-	och	
Barnkörerna.	Anne	Maj	och	Ulf	Samuelsson	ledde	konserten	som	är	en	tradition	sedan	flera	år.	

Foto:	Zsolt	cselényi

Lucia 13/12

Ekumenisk vesper 25/1

Fader Misha jaksic,	kyrkoherde	i	S:ta	Anna	av	Novgorods	Ortodoxa	församling	i	Lin		kö	ping,	predi-
kade	i	vår	kyrka	under	Böneveckan	för	kristen	enhet.	Under	intervjun	efteråt	berättade	han	för	pater	
Dominik	Terstriep	om	hur	ekumeniken	präglat	hela	hans	liv.	Född	i	Jugoslavien	kom	han	till	tro	ge-
nom	familjeikonerna	och	döptes	på	egen	begäran	i	bykyrkan.	Som	9-åring	i	Sverige	utvecklades	hans	
tro	genom	psalmsången	i	skolans	morgonbön.	Han	kom	sedan	att	arbeta	som	församlingsassistent	i	
Svenska	kyrkan	och	läste	även	vidare	till	diakon.	Men	så	en	dag	steg	han	in	i	en	ortodox	kyrka	...	"Jag	
skulle	kunna	vara	både	katolik	och	protestant	om	det	inte	vore	för	den	ortodoxa	liturgin",	säger	fader	
Misha	som	under	många	år	även	verkat	inom	Sveriges	kristna	råd.	Kyrkan	har	alltid	haft	mångfald,	
menar	han,	och	det	viktigaste	vi	kan	göra	för	enheten	är	att	just	mötas.
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korsvägsandakter. Fredagar	kl	18.45	på	svenska:	16/2	•	23/2	•	9/3	•	16/3	•	23/3.	 
Obs! 	2/3	utgår	på	grund	av	Eukaristisk tillbedjan	hela	dagen	och	completorium kl 20.40.

Stations of the cross. Tuesdays	at	18.45	in	English:	20/2	•	27/2	•	6/3	•	13/3	•	20/3	•	27/3

påskkollekten till burma 
Påskkollekten går i år till JRS skola i Bur ma. 
Tillgång till utbildning kan ses som en mänsk
lig rättighet och som ett sätt att ska pa fred och 
utveckling. Skolan är särskilt vik tigt när man 
vill ge internflyktingar möjlighet till riktigt liv. 
För Jesuiternas flyk  tingverksamhet (JRS) är 
utbildning, tillsammans med mat, hälso och 
sjukvård och skydd, grundstenar när man vill 
hjälpa utsatta människor. Påsk kollekten går 
till JRS skolverksamhet för internflyktingar i 
Kachinprovinsen i norra Myanmar (Burma). 
Många år av inbördesstrider har drivit hund
ratusentals människor på flykt i sitt eget land. 
Sedan ett par år bedriver JRS skolutbildning för barn och unga i Kachin. Myanmar och 
Kachin är okänt för de flesta av oss i Sverige. Men dessa utsatta människor behöver 
vårt stöd. Vi har tidigare lämnat stöd till detta arbete.
Ge din gåva genom:

JOHAN	APPELBERG,	KATASTROF-	OcH	UTVEcKLINGSKONTOT 

 
 
 

•	Kollekten	i	påskens	gudstjänster
•	Katastrof-	och	utvecklingskontots	plusgiro:			479	16		67-01	 
•	S:ta	Eugenia	församlings	swishnummer:		123	105	1507	ange	"Burma" 

Datum D Terstriep T  idergard k Dietz j Höfner r carls

25/3  palmsöndag 17-18 17-17.45 10.30 -11 10.30 -11

26/3  Måndag 17-18 18.30 -19 18.30 -19 17-17.45

27/3  Tisdag 17-18 17-17.45
18.30 -19

11-12

28/3  Onsdag 17-17.45 18.30-19 17 -18

29/3  Skärtorsdag 18 -19.15 18 -19.15

30/3  Långfredag 17-18.30 14 -14.45 12 -13 11-12
14 -14.45

31/3 påskafton 11-12 12 -13 13 -14

bikt i Stilla veckan 

information
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Stilla veckan  •  Påsktiden
Palmsöndagen – 25/3 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa* 
18 Mass

Fasteoffret samlas in denna dag. 

Tisdag i Stilla veckan – 27/3 
11 Oljevigningsmässa i Domkyrkan

Skärtorsdagen – 29/3 
19.30 koncelebrerad högmässa 
 med fottvagningens ceremoni  
 Olivbergsvaka fram till kl 24.

Långfredagen – 30/3 
11 korsvägsandakt för barn 
15 kristi Lidandes liturgi 
 

Påskafton – 31/3 
20.30 påskvaka med vuxendop 
 och upptagning i kyrkans fulla  
 gemenskap. 

Påskmingel med dryck och tilltugg efteråt. 

Påskdagen – 1/4 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa 
18 Mass

Annandag Påsk – 2/4 
9.30 Mässa för stora och små – Familjer  
 med nydöpta barn särskilt inbjudna.  
11 Högmässa

Kristi himmelsfärd – 10/5 
8 Mässa  
11 Högmässa – Första heliga komm. 
18 Mass

 
Pingstdagen – 20/5 
8 Mässa  
9.30 Mässa  för stora och små 
11 Högmässa 
18 Mass – confirmation

*processionen som	inleder	Palmsöndagens	liturgi	utgår	kl	11	från	Karl	xIII:s	staty	i	Kungs	träd-
gården,	mittemot	kyrkan.			

Bilden	ovan:	Noli me tangere.	Den	uppståndne	Kristus	
visar	sig	för	Maria	Magdalena	(Joh	20:11-18).	Målning	
av	Martin	Schon	gauer	(1450-91),	Tyskland.	

Ordinarie gudstjänsttider: Se	s	2	samt,	mer	utförligt,	Veckobladet..
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Musik

körer i S:ta Eugenia 
 
•	Barnkören. Flickor	och	pojkar	8-14	år,	ca	20	st.	Fler	körkamrater	är	välkomna. 
•	Kyrkokören. Vuxna	i	alla	stämmor,	ca	25	st.	Fler	sångare	i	alla	stämmor	önskas.	   
 Ledare: Anne Maj Samuelsson

• Ungdomskören.	15	år	och	uppåt,	ca	30	st.	Framför	allt	tenorer	och	basar	sökes.	 
•	Vokalensemblen. God	körvana,	god	förmåga	att	läsa	noter.	Plats	för	en	tenor	och	en	bas.  
   Ledare: ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan (damröster).	Fler	sångare	sökes		  
   Ledare: Espen Myklebust Olsen

Telefonnummer	och	mailadresser	till	körledarna	finns	på	tidningens	baksida.

under våren	händer	det	mycket	på	den	musikaliska	fron-
ten	i	vår	för	samling,	vilket	framgår	av	pro	grammet	nedan.	
I	påskdagens	hög	mässa	blir	det	förstås	stort	jubel	med	
härliga	påskpsalmer.	I	den	mässan	framför	Ungdoms-	och	
Barnkörerna	tillsammans	med	en	instrumentalensemble	
Mozarts	Missa brevis i D-dur.	Som	postludium	blir	det	tradi-
tionsenligt	Hallelujakören	ur	Händels	Messias.	Under	våren	
och	hösten	kommer	jag,	med	ett	antal	orgelkonserter,	att	
uppmärksamma	Johann	Sebastian	Bach	som	i	år	fyller	
333	år.

ULF	SAMUELSSON,	KyRKOMUSIKER 

Konserter i S:ta Eugenia kyrka
• D. Buxtehude – Membra Jesu nostri • S:ta	Eugenia	Vokalensemble,	Stockholms	Bachsällskap	•
	 Solister	ur	kören	•	Dirigent:	Ulf	Samuelsson	• Torsdag	22/3	kl	18.45.

• G. B. Pergolesi – Stabat Mater •	S:ta	Eugenia	Vokalensemble	och	Ungdomskör	•	Solister	ur	kören
	 Tisdag	27/3	kl	18.45.

• Orgelkonserter – Johann Sebastian Bach 333 år!	Solist:	Ulf	Samuelsson	•	
	 Onsdag	21/3	kl	12	(Bachs	födelsedag)	•	Söndag	20/5	kl	13.	

• Vivaldi / Mozart – Gloria och Missa Brevis in D	•	S:ta	Eugenia	Ungdomskör	•	Orkester	•	 
	 Dirigent:	Ulf	Samuelsson	•	Fredag	20/4	18.45.

• Musikalen ”Daniel” • S:ta	Eugenia	Barnkör	under	ledning	av	Anne	Maj	Samuelsson	•	Söndag	22/4	kl	12.45

• S. Rachmaninoff – All-night Vigil •	S:ta	Eugenia	Vokalensemble	•	Dirigent:	Ulf	Samuelsson	•			
	 					Fredag	18/5	kl	18.45.

Johann	Sebastian	Bach	(1685-1750).	 
Målning	ca	1715.	
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19/3 – Måndag, S:t Josef, Jungfru Ma rias brudgum, högtid. Mässa	kl	7.30,	högmässa	18.	 
3/4 – Tisdag, S:ta Eugenias kykoinvigningsdag. Mässor	kl	7.30,	12,	18. 

8/4 – 2:a påsksöndagen, Den gudomliga barmhärtighetens sön dag. Mässor	kl	8,	9.30,11.
Second Sunday of Easter or Divine mercy Sunday. Mass	at	6pm.

9/4 – Måndag, Herrens bebådelse, Jungfru Marie bebådelsedag, högtid. Mässa	kl	
7.30,	högmässa	18.

1/5 – Tisdag,	S:t Josef arbetaren. Mässor	kl	9.30	samt	11	med	Första kommunion.	

10/5 – Torsdag , Kristi himmelsfärds dag/Ascension Day (see	p13).	Första kommunion kl	11.

13/5 – 7:e påsksöndagen.	Mässor	kl	8,	9.30,11.	insamling av mat till	behövande.	 
Seventh Sunday of Easter.	Mass	at	6pm.	collection of Food	for	the	poor.	

19/5 – Lördag, konfirmation av ungdomar.	Kl	11.	Kardinal	Anders	Arborelius	OcD.

20/5 – Söndag,	Pingstdagen/Pentecost day (see	p	13).	confirmation	at	6pm.	car-
dinal	Anders	Arborelius	OcD.

27/5 – Söndag,	Heliga Trefaldighets dag.  Mässor	kl	8,	9.30	samt	11.
trinity Sunday. Mass	at	6pm.

31/5 – Torsdag,	Den saliga Jungfrun Marias besök, fest. Mässor	kl	7.30,	12,	18.

3/6 – Söndag, Kristi kropps och blods högtid.	Mässor	kl	8,	9.30,	11.	kristi leka mens-
procession	efter	högmässan.	Barn	klädda	i	"Första-kommunionkläder"	särskilt	välkomna!
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ. Mass	at	6pm.

6/6 – Onsdag, Sveriges nationaldag.	Mässa	kl	9.30.	

7/6 – Torsdag,	40 timmars eukaristisk tillbedjan börjar	efter	7.30-mässan.	18-mässan	utgår.	
40 hours of Eucharistic Adoration	begins	after	Mass	at	7.30	am.	The	Mass	at	6	pm	is	cancelled.
Mässa i riddarholmskyrkan	kl	18.30	med	anledning	av	Drottning	Josephinas	dödsdag.	 
completorium	i	S:ta	Eugenia	kl	20.40/compline	(Swedish)	in	St.	Eugenia	at	8.40	pm. 
Därefter	fortsätter	tillbedjan.

8/6 – Fredag, Jesu Hjärtas dag, högtid. Laudes	kl	7,	mässa	7.30,	vesper	17.30,	högmässa	
18,	completorium	20.40.	40 timmars eukaristisk tillbedjan	pågår	t.o.m.	lördagens	
laudes	kl	9	och	avslutas	med	mässa	9.30. 
Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Laudes	(Swedish)	at	7	am,	Mass	7.30	am,	
Vespers	(Sw)	5.30	pm,	Mass	6	pm,	compline	(Sw)	8.40	pm. 40 hours of Eucharistic Adora-
tion up	and	including	the	9	am	Laudes	(Sw)	and	9.30	am	Mass	on	Saturday.

16/6 – Lördag,	Prästvigning i Domkyrkan.	Diakon	Joakim	Breding	vigs	av	kardinal	
Anders	Arborelius	OcD.	Kl	11. 
1/7 –13:e söndagen under året.	Primismässa	för	Joakim	Breding	kl	11.

Högtider och speciella gudstjänster 
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Första heliga kommunion. Undervisningen	
börjar	i	klass	2 med	förberedelse		för	barnens	
Första	heliga	kom		muni	on	i	slu	tet	av	klass	3.	
Un	dervisningen	fortsätter	sedan	i	klass	4-9.	 
konfirmation. Förberedelsen	inför	Konfir-
mationens	sakrament	tar	två	år	med	början	i	
klass	8.	Konfirmation	i	slutet	av	klass	9.		
Lör dagar kl 10-13 träffas	alla	klasser	(se	sche-
mat	nedan).	 
Gemensam mässa kl 12.15 för	alla	barn	och	
för	äldrar.		 
Samtalsgrupp för för äld rar till	barn	i	klass	2-6	
medan	barnen	har	undervisning.	

Mer information om trosundervisningen:  
Klass	2-5	•	diakon	Stefan	Nordström	50578008,	stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se 
Klass	7,	konfirmander	8	•	diakon	Joakim	Breding,	bredingjoakim@gmail.com 
Konfirmander	9	•	pater	Thomas	Idergard	S.J.	thomas.idergard@sanktaeugenia.se

kLASS 2-6 kLASS 7, 
kONFirMANDEr 8

kONFirMANDEr 9

17/3 24/2 Sportlov 24/2-1/3 Läger

14/4 10/3 10/3

28/4 (alla	grupper	utom	grupp	3)	 24/3 24/3

1/5 tisdag: 
Första kommunion grupp A 
Förberedelsedag 30/4

21/4 21/4

10/5 torsdag kristi himmelsfärd:
Första kommunion grupp b 
Förberedelsedag 9/5

5/5 5/5

26/5 19/5 Klass	7	och	8	välkomnas	
att	delta	i	9:ornas	konfirmation	
kl	11.	

19/5 lördag kl 11:  
konfirmation 
Förberedelsedag 18/5

3/6 söndag:
kristi kropps och blods högtid
procession med kommunionbarnen

2/6 Avslutning 2/6 Avslutning 

Vill du bli ministrant? Du	som	har	gått	till	första	kommu-nion	kan	vara	med	och	ministrera	i	våra	mässor.	Intresserad?	Maila:	ministranter@hotmail.com	eller	SMS:a	Robel	Domenico		073-721	84	72

Trosundervisning  för barn och ungdomar

Retreat for parents with small children • Lördag 10/3 at 13.30-17 
Dominik Tertriep S.j.  Nannies	will	take	care	of	the	children.	Please	respond	to	
father	Dominik	if	you	would	like	to	participate.	
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Ungdomar

DaGS at t DU GÖr Din rÖSt HÖrD!!!    

Vart	fjärde	år	är	det	val	till	Pastoralråd	och	Ekonomiråd	och	nu	är	det	snart	dags	
igen,	närmare	bestämt	den	22	april.
Vi	är	en	stor	församling,	ca	10.200	medlemmar	och	över	400	knutna	vänner.	Det	är	
viktigt	ur	många	aspekter	att	vår	kyrkoherde	får	impulser	från	oss	församlingsbor.
Vi	kommer	att	skicka	ut	separat	information	om	valet	där	vi	presenterar	kandida-
terna	och	berättar	hur	man	röstar.	Röstberättigad	är	du	om	du	är	över	16	år	och	
tillhör	församlingen.		 	
Många	av	dem	som	kommer	till	vår	församling	tillhör	den	inte	rent	geografiskt.	
För	att	ändå	få	rösta	måste	man	”knyta	sig”	till	församlingen.	Det	är	enkelt	att	
göra,	ring	bara	pastorsexpeditionen	på	08-505	780	00.
Om	du	har	förslag	på	kandidater	till	Pastoral-	eller	Ekonomiråd	hör	gärna	av	dig	
till	valberedningen	så	fort	som	möjligt:	muje.thibblin@telia.com.



Äktenskapsförberedelse • Preparation for Marriage 
kontakta en	präst	eller	diakon	minst	två	må		na	der	före	bröllopet.	Under	vår-
terminen	anordnas två helgkurser om äktenskap och vigsel: 7-8/4 på engelska 
och 21-22/4 på svenska.
Please contact a priest or a deacon at least two months before the wedding date. After 
that, please register for a week-end course: 7-8/4.

Dopförberedelse • Preparation for Baptism  
kurs på svenska måndag kl 19 i biblioteket: 5/3, 9/4, 7/5, 4/6. Anmälan	till	pastors-
expeditionen.	Kontakta	sedan	en	präst	eller	diakon	för	att	boka	in	datum	för	dopet.	
Please register with the Parish Office for a short course. Sunday at 16-17.30 in The 
Library: 18/3, 22/4, 13/5. 

Fredagsträffar. Ungdomarna	samlas	
nästan	varje	fredagskväll	i	Ungdoms-
rummet	i	källar	planet.	Programmet	
uppdateras	hela	tiden.	Många	andra	
aktiviteter	läggs	också	ut	på:
 
Facebook • Sankta Eugenia ungdom 
Instagram • Eugeniaungdom
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katolskt Forums program	uppdateras	hela	tiden.	Gå	in	på	hemsidan,	maila	eller	ring		Sofia	Rossha-
gen,	programansvarig.	
www.sanktaeugenia.se	Katolskt	Forum	•	katolsktforum@sanktaeugenia.se	•	08-505	780	23.

Katolskt forum

Forum filmklubben	–	att	se	på	film	som	du	lyssnar	på	musik.	Filmer	i	urval	av	Sventhomas	Nord-
löf.	Nästan	alltid	första	lördagen	i	månaden	kl	18.15.	Förfilm	från	17.30.	Stora	salen.

22/2: liVSHiSTORiA OCH inSiKTER: jörgen kjaergaard, arkitekten som skapade Euge-
niakyrkan,	intervjuas	av	kyrkoherde	Dominik	Terstriep	S.J.	Stora	salen	kl	19.

27/2: bokrelease: Tro, tillit, tvivel. barn i medeltida helgonprocesser (2018).	Professor	Eva	
Österberg,	författare	och	historiker,	samtalar	om	sin	nya	bok	med	Anna	Minara	ciardi,	förlagschef,	
Veritas	förlag.	I	samarbete	med	Katolsk	bokhandel	och	Veritas	förlag.	Stora	salen	kl	19.

1/3: TynGDPUnKT 2018: MOTSTånD OCH EfTERfölJElSE.  Vem står över lagen? Panel-
samtal	om	lag,	samvete,	lyd	nad,	mod,	olydnad,	makt.	Björn	cedersjö,	direktor	för	ekumenisk	
dia	koni/kyrka-samhälle	SKR,	Brian	Palmer,	socialantropolog,	Ruth	Nordström,	Människorättsju-
risterna,	Sofia	christola	Migrationsdomstolen,	Pelle	Strindlund,	teol	kand,	aktivist.	Samtalsledare:	
Erik	Helmerson,	ledarskribent	DN.	Stora	salen	kl	19.

8/3: För vem är jag en nästa?	Samtal	om	diakoni	och	ekumenik.	Niklas	Piensoho	föreståndare	
Filadelfia	Stockholm,	Marika	Markovits	direktor	Stadsmissionen,	Bergeå	bl.a.	Goda	grannar,	Ki	och	
Erik	Westerberg	Eugeniateamet	m.fl.	Samtalsledare:	Örjan	Ekman,	Stella	Melin.		Stora	salen	kl	19.

3/4: ProfiL: Wilfred Stinissen OcD.	Dennes	böcker	kommer	i	nyutgåvor	på	Libris	förlag.	Kardi-
nal	Anders	Arborelius	OcD	talar	om	sin	ordensbroders	verk.	Peter	Eriksson,	förläggare	Libris	förlag,	
medverkar.	I	samarbete	med	Katolsk	Bokhandel	och	Libris	förlag.	Stora	salen	kl	19.

19/4: TynGDPUnKT 2018: MOTSTånD OCH EfTERfölJElSE. Fredens by.	På	1970-talet	grun	-
dade	Bruno	Hussar	OP	byn	”Fredens	oas”	där	judar,	palestinier	och	kristna	nu	lever	tillsammans	och	
arbetar	för	fredlig	samexistens.	Samah	Salaime,	människorättsaktivist,	verksam	i	byns	styrelse,	berät-
tar.	I	samarbete	med	vänföreningen	Neve	Sahlom/Wahat	al	Salam.	Engelska.	Biblioteket	kl	19.

21/4: kulturnatt Stockholm 2018 kl 18-24. Program	kommer.

7/5: jag skall ge honom en vit sten - en kväll med uppenbarelseboken.	Föredrag,	frågor	och	
samtal	med	diakon	Björn	Håkonsson.	Stora	salen	kl	19.

Matinsamling till fattiga och hemlösa i Stockholm. Fyra	söndagar	om	
året	in	bjuds	alla	att	under	offertoriet	i	samtliga	mässor	bära	fram	hållbar	mat	och 
hygienartiklar. Särskilt	uppskattat	är	konserver,	ris,	schampo,	duschkräm.	Mindre	
av	cous-cous,	bulgur,	pasta,	knäckebröd. Kommande tillfällen: 11/3 •13/5 • 7/10
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cuc – catholic university chaplaincy.	An	open	
group	of	students	and	young	adults	from	around	the	
world.	Discussions,	sharing	and	social	time	at	cUc	Sun-
day	after	Mass	in	English	in	the	café	Eugenia.	More	infor-
mation	at	our	fb-group	Catholic Students in Stockholm.

Thomas idergard S.j. university chaplain
08-505 780 17 • thomas.idergard@sanktaeugenia.se

English catechism. you	are	welcome	to	register	your	child	in	English	religious	
cate	chesis	in	St.	Eugenia	catholic	parish.	The	classes	start	every	Sunday	at	4pm,	
with	short	break	and	refreshment	at	5:15,	and	finishes	with	joint	English	Mass	for	
all	classes	at	6pm.	All	are	welcome	to	share	with	both	old	and	new	friends!
The	teaching	cost	for	the	whole	year	is	200	sek,	it	includes	all	the	necessary	course	
material	and	refreshments	for	the	children.	Kindly	insert	the	money	(with	your	
name	and	Ec2017	as	a	keyword)	on	parish	swish	number	(1231051507)	or	pay	in	
cash	during	registration.
Available classes:	pre-communion,	First	Holy	communion	(1st	and	2nd	year),	
post-communion,	and	confirmation.
For information: Sr	Veronica	Osuji		sr.veronica@sanktaeugenia.se

Information in English

Mass in English. Sundays	at	18. For	the	daily	mass	schedule	in	Swedish	see	p.	2. 
Exposition of the blessed Sacrament takes	place every	Friday	at	17-18	except	
on	First	Fridays	when	the	time	is	8-21.

collection of Food for	the	poor	and	homeless	of	Stockholm.	Four	times	a	year,	we	are	
all	invited	to	present	sustainable	food	products	such	as	rice,	canned	food,	oil,	du	ring	the	
Offertory	at	Mass.	The	subsequent	occasions	are	11/3 • 13/5 • 7/10.13/5

Filipino Mass. Vigil	Mass on	Saturdays	at	17,	once	a	month.	For	dates	and	more	
information,	please	contact	fccstockholmsweden@gmail.com,	dfv0318@yahoo.com 

African Mass. Vigil	Mass on Saturdays	at	17	• 10/3,	14/4,	12/5,	10/11,	8/12.	 
For	information,	please	contact:		mikelawmsp@yahoo.com	

Filipino choir sings	in	Mass	in	English	and	in	Filipino	Mass.	 
Please	contact		cfcfflstockholm@gmail.com.	 
 
uganda choir	sings	in	Mass	in	English.	Please	contact		alexandassrg9@gmail.com; 
jadrivic@gmail.com

Nigerian choir	sings	in	Mass	in	English.	Please	contact		ebyadazion@yahoo.com,	
Mchandzl@yahoo.com 

African choir sings	in	African	Mass.	Please	contact  sr.veronica@sanktaeugenia.se 

Sing in a Choir! 
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Etio-Eritreanska missionen

ursula Hartmann 
heter	vår	nya	prakti-
kant.	Från	februari	till	
juni	ska	hon	ta	del	i	
församlingsarbetet	på	
olika	plan.	Ursula	kom	-
mer	från	Tyskland	där	
hon	annars	är	verk		sam	
som	lärare	och	själasör-
jare	i	en	katolsk	skola.	
Hon	ser	mycket	fram	
emot	möjligheten	att	
lära	känna	den	katolska	
kyrkan	i	Sverige	och	S:ta	
Eugenia	församling.	

Tideböner i S:ta Eugenia.
Vesper:	varje	onsdag	kl	17.30.	
Completorium:	första	fredagen	i	måna-
den	kl	20.40.
Även	vid	andra	tillfällen	kan	tideböner	förekomma	. 
Se	s	15	samt	i	bl.a.	Veckobladet.	

Vill du bli katolik? Kontakta	diakon	
Anders	Wickström,	ansvarig	för	under-
visningen	av	vuxna	som	vill	döpas	
el		ler	upptas	i	Kyrkans	fulla	gemenskap.	
Telefon	och	mailadress	på	tidningens	
baksida.
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma

S:ta Ragnhilds kapell • Josephinahemmet • Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • T-bana: Islandstorget 
P. Rainer Carls S.J.: 37 21 66, pater.carls@gmail.com • Elisabethsystrarna: 87 74 89, www.josephinahemmet.se

Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, bikt -	se	sid	2.	 
kyrkkaffe	-	serveras	i	Allmänningen	efter	söndagens	mässor.	Kaffe	behållningen	går	till	
Kunkujang-projektet	för	skolor	och	barn	i	Gambia. 
 rosenkrans - onsdag	efter	kvällsmässan,	övriga	vardagar	kl	16. 

Trosundervisning - för	låg-	och	mellanstadiebarn	efter	söndagens	9.30-mässa	och	kyrk-
kaffet:	11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5.	Nya	barn	anmäls	till	Elisabet	Degen	elisabet.degen@telia.
com.	Medan	undervisningen	pågår	kan	föräldrarna	delta	i	en	samtalsgrupp	i	Allmänningen,	
om	frågor	som	kommer	upp	i	gruppen.	

bibelcirkel om Markusevangeliet - måndag	kl	18.45-20.15:		26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4. 
Valfritt	att	komma	alla	eller	enstaka	gånger. 

Resultatet av Elisabethsystrarnas basar till förmån för systrarnas verksamhet i Georgien blev 35.000 sek. Systrarna fick 
också en gåva genom Biskopsämbetet på 5.000 EU. Stort tack till alla som bidragit!

FASTETiDEN 
Askonsdagsmässa	-14/2	kl	18.
Korsvägsandakt	-	vid	mässans	början	fredagar	kl	18.
fastereträtt	-	"Jag har kallat Dig vid Ditt namn. Du är min"	(Jes	43:1).	
8-10/3.	

STiLLA VEckAN 
Palmsöndagen
9.30			 Undervisningsmässa	med	palmvigning
11				 Mässa	med	palmvigning	och	procession
Skärtorsdagen 
19.30			 Mässa	med	fottvagning	och	eukaristins	åminnelse
långfredagen
10				 Kaldeisk	långfredagsliturgi 
15	 	 Kristi	Lidandes	liturgi	med	korsets	hyllning
Påskafton 
20	 	 Påskvaka
Påskdagen 
11	 	 Högmässa 
16.30	 Kaldeisk	påskmässa	
Annandag påsk 
 11	 	 Högmässa

kapellrådsval 
Söndag	22/4.	Presenta-
tion	av	kandidaterna	vid	
söndagsmässorna	15/4.

Mässa i kapellet på katolska kyrkogården/catholic cemetery kl 15:  
Onsdag	28/2,	onsdag	28/3,	fredag	27/4,	måndag	28/5,	torsdag	28/6,	fredag	27/7,	tisdag	28/8,	
fredag	28/9.	Norra	be	gravningsplatsen,	Haga,	grind	6.	Buss	515	till	Linvävartorpet	eller	gångav-
stånd	från	Karolinska	sjukhuset.

Långfredags	krucifixet	är	
en	gåva	till	Ragnhildska-
pellet	2017.
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Ur våra kyrkböcker
Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Rayelene GOVENDER
Marian SANCIO
Erick KVASSMAN
Clara EKELÖF
Alfred STRÖM
Nicole QUINTANA TUSACH
Adelio SARI
Ella FORSSTRÖM
Daniella HIDALGOREYES 
Valter NILSSON
Manuella BASA
Ava SOFLA
Louis CAMPBELL

Patricia KABENGE
Eliaz MOYA
Joline ABOUHANNA
Olivia EMMANUEL
Felicia BARGOT
Conor WATSON
Abiel MUÑOZ
Alina MOSS
Kayvan NDAYISENGA
Klara WINELL REID
Alva HELLSTRÖM 
Joanna FISCHIONE

Noah ASSAMONA
Samuel EKLÖF KOJHASSARLY
Sofia DIAZ GONZALES
Elly KARLSSON
Julia KAHAPOLARACHCHI
Elina YOUNAN NYGREN
Klara GORNY
Elissa YOUNAN NYGREN
Liam ARBIETO GARAY
Shanice KABENGE
Margret DORAN
Gabriel TSEGAYE 
Christopher FARAG

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Lilian NAMIIRO & Daniel SSENGENDO
Ulrika EKERMANN & Anders LIDESTÅL
Antoinette ELJAJI & Gabriel SAVVIDIS

Thi An PHAN & John KARLSSON
Irene del POZO GOMEZ & Jonathan RIEGER 

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Samantha ISHIGAKI, 64
Bogumila OLIPRA, 65
Gunhild KBENGTSSON, 96
Bernadette LAZAR FABER, 60
Grygory MICHAJ, 63
Antonio GREGURICA, 76
Olga ZELLNER, 98
Gustavo MUÑOZ LEON, 68
Adela K. ANDERSSON, 79
Cylan GERLICH, 93

Barbro WALDERLING, 104
Gianni VERZONI, 71
Martha VINCZE, 72
Maria Krystyna ZIELONY, 89
Renata DISENVALL, 65
Walter DEGEN, 63
P. Bogdan WEGNEROWSKI, 85
Grazyna FOKS, 53
Kazimiera INGDAHL, 70
Leena BODIN, 77

Teresa HAMBERG, 89
Gertrud BROOMÉ, 88
Lina de las Mercedes G. VILLAR, 78
Robert TORBINSKI, 46 
Angela BELTRAN SKATT, 80 
Per Olof SCHÜBERG, 72
Hanna SCHÜBERG, 67
Alexander RAKIC, 47

Våra avlidna:

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

i Kyrkans fulla gemenskap har upptagits:

Adetutu OGUNSANYA Wycliffe NYABADE

Öppen samtalsgrupp för frånskilda och separerade. Följande	måndagar:	5/3,	
9/4,	7/5.	Samling	på	kyrktorget	kl	19.

Vuxenkonfirmation. Än	så	länge	har	vi	inte	bestämt	något	datum	för	vuxen-
konfirmation.	Den	som	vill	bli	konfirmerad	är	välkommen	att	höra	av	sig	till	diakon	
Anders	Wickström	(tel	och	mail	på	tidningens	baksida).
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katolsk bokhandel 
har	nya	öppettider	på	
lördagar:	kl 12-14. 
Övriga	tider	se	s	24. 

Välkommen in!

Vart går Eugenia? Församlingskväll – församlingsmöte
Vart	går	S:ta	Eugenia?	Den	frågan	har	inte	bara	präs-
terna	och	de	anställa	ställt	sig	under	senare	år.	Nej,	
även	ino	m	pastoral-	och	ekonomiråden,	olika
grupper	och	vid	kyrkkaffet	har	församlingsmedlem-
mar	och	-vänner	talat	om	detta.	

Vart	går	S:ta	Eugenia?	Vare	sig	vi	är	medvetna	eller	
ej	besvarar	vi	den	frågan:	 
•	genom	det	vi	gör	eller	underlåter	att	göra,
•	genom	pastorala	och	ekonomiska	satsningar,
•	genom	passivitet	eller	aktivitet.	

Vision	är	ett	stort	ord.	Men	det	är	ibland	bra	att	fundera	på	de	större	övergripande	målen.	Hur	
kan	vi	som	församling	idag	förmedla	Kristi	budskap	i	och	för	vår	tid?	Hur	vi	försökt	göra	det	
under	det	gångna	året	ska	redovisas	på	församlingsmötet.	Hur	vi	under	kommande	år	tänker	
göra	det	ska	diskuteras	med	utgångspunkt	i	ett	anförande	av	kyrkoherden.	

Alla församlingsmedlemmar och -vänner hälsas välkomna till en kväll med diskussioner, 
förtäring och trevlig samvaro - Fredag 27/4 kl 19 i Stora salen!

Mässa för S:ta Eugenias seniorer 
Torsdag 24/5 kl 11   •    S:ta Ragnhilds kapell  Josephinahemmet

Lunch för	100	kr	serveras	i	Josephinahemmets	matsal	efter	mässan.	
Anmälan till	pastorsexpeditionen	08-50578000	senast	måndag	14	maj
Adress Drachmannsgatan	2	Bromma	•	T-bana Blackeberg,	Islandstorget

Varmt välkommen!
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POSTTIDNING         B

Begränsad	eftersändning.
Vid	definitiv	eftersändning	återsänds	
försändelsen	med	nya	adressen	på	bak	sidan.

S:ta Eugenia katolska församling
kungsträdgårdsgatan 12, 111 47 Stockholm

Telefon 505 780 00 • Telefax 08-611 88 08 • Plusgiro 514 45 – 5
Expeditionstid: måndag, onsdag, fredag 9–13 • tisdag, torsdag 9–16

E-mail: exp@sanktaeugenia.se • Hemsida: www.sanktaeugenia.se

Kyrkoherde pater Dominik Terstriep 505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
Pater Josef Höfner  073-800 51 23 josef.hofner@sanktaeugenia.se 
Pater Thomas Idergard 505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se  
Pater Klaus Dietz  505 780 10 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
Pater Rainer Carls 37 21 66 pater.carls@gmail.com
Pater Peter Fresman - p.fresman@swipnet.se
Diakon Stefan Nordström  505 780 08 stefan.nordstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Anders Wickström 505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Joakim Breding 070-926 00 68 bredingjoakim@gmail.com
Abba Uqbamariam Tesfamariam 072-014 54 09 uqbamariam.tesfamariam@katolskakyrkan.se 
Abba Asfaha Kidanemariam  505 780 26, 073-666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris Hanna 070-773 20 65 adrishanna@hotmail.se

Syster Veronica Osuji DMBM 076-564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster Rose Anyanwu DMBM 076-651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson 505 780 09 ingegerd.lennartsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Ulf Samuelsson 070-591 67 87 ulf.samuelsson@sanktaeugenia.se
Kyrkomusiker: Anne Maj Samuelsson 076-947 19 58 annemaj.samuelsson@sanktaeugenia.se
Vik. Kyrkomusiker: Espen Myklebust Olsen 076-232 72 93 espenmo@me.com 
Programansvarig: Sofia Rosshagen 505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se 
Ungdomskonsulent: Karolina Danilczuk 073-678 82 22 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Ekonomiansvarig: Pehr Thorell 505 780 04 pehr.thorell@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: Mirtha Basombrio  505 780 01 exp@sanktaeugenia.se
Informatör, administratör: Elisabeth Kvist  505 780 03 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsskötare: Henrik Ström 505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel * 611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com  
Josephinahemmet 37 29 45 info@josephinahemmet.se 
Elisabethsystrarnas bostad 87 74 89 
Kyrkogårdsförvaltningen: Jan-Ola Axelsson  611 12 29  info@katolskakyrkogarden.se
Sjukhuspräst: Fader Marcus Künkel 070-278 15 12 chn.kunkel@icrsp.org 

* Öppet:	måndag-fredag	kl	11-18,	lördag	12-14,	söndag	12-13.

Församlingens swishnummer: 1231051507 
katastrof- och utvecklingskontot: plusgiro 479 16 67 - 1


