
120
Årgång 78 nr 1 – februari  2021



2

 8	 Anpassning	till	pandemin	•	Fastan	börjar	•		

  Matinsamling

	 9	 Högtider	i	fastetid	•	Bikt	i	Stilla	veckan

	 10	 Stilla	veckan	och	påsktiden

	 11	 Högtider	i	påsktid	•	Påskkollekten

	 12	 Musik

	 13	 Katolskt	forum

	 14	 Mirtha	Basombrio	går	i	pension	•	 

	 	 In	memoriam:	Juan	Diaz

	 15	 Claudia	Hammerich	ny	programansvarig

	 16	 Trosundervisning

	 17	 Dop/Baptism	•	Äktenskap/Marriage

	 18	 Info	in	English	

	 19	 CEC	-	Centre	for	English	Catechesis	•		 	

	 	 Mässa	på	katolska	kyrkogården	

	 20	 Etio-Eritreanska	missionen

	 21	 S:ta	Ragnhild	•	Påvens	böneintentioner	

	 22	 Ur	våra	kyrkböcker	•	Vill	du	bli	katolik?	•		

	 	 Vill	du	konfirmeras?	•	Samtal	frånskilda

	 23	 Församlingsmöte	•	Katolsk	bokhandel			

	 24	 Kontakter

SÖNDAG 8 Mässa 
   9.30 Mässa 
	 		 11	 Högmässa	-	livesändning
	 		 18	 Mass	(English)	-	live broadcast

LÖrDAG 9.30 Mässa

    
VArDAG 7.30 Mässa  
	 		 12	 Mässa	(tisdag,	torsdag)		  
	 		 18	 Mässa	-	livesändning

S:ta Eugenia kyrka 
Kungsträdgårdsgatan	12 

Innehåll 

SÖNDAG 9.30	och	11 *Mässa 
MÅNDAG - FrEDAG
   7.30 och 11 *Mässa

 
Eukaristisk tillbedjan: Lördag 9-11. 
Bikt: Vid gudstjänst eller efter överenskommelse 
med präst. Första fred. i månaden kl 16.30-18.

Gudstjänster

S:ta ragnhilds kapell
Drachmannsgatan	2,	Blackeberg	•	08-37	29	45rr

Gudstjänster enligt kaldeisk rit. För	information	
om	tider	etc.	se	facebooksidan	Heliga Familjens 
ka tolska kapell i Tensta.

Heliga Familjens katolska kapell (Tensta

kyrkan) Tisslingeplan	34,	Spånga	•	073-639	36	14 

 De heliga Martyrernas syrianska ka tol
ska kyrka	Sibeliusgången	7,	Akalla	•	070-773	20	65

Eukaristisk tillbedjan: Första fredagen i måna-
den 8-21, övriga fredagar 17-18. Utökade tider 
under fastan (se s 8).
Bikt: 45 minuter före alla kvällsmässor, 30 minuter 
före alla sön dags mäs sor. Andra tider efter överens-
kommelse med präst. Utökade tider under fastan 
(se s 8) och i Stilla veckan (se s 9).

information:

Redaktion 
ANSVAriG utGiVArE, rEDAktÖr: 
Kyrkoherde	Dominik	Terstriep	S.J. 
rEDAktioNSSEkrEtErArE, LAyout: 
Elisabeth	Kvist 
elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se 
tryck:
Brand	Factory,	Stockholm

 6  Funderingar	ur	karantänen	

 3 Ledare

	 5	 Församlingsreträtt

 7	 Kr.	Konungens	dag	•	Kollekter
raPPortEr

nr 1 • 2021

Gudstjänster enligt syriansk och armenisk rit. 
För	information	om	tider	etc.	se	facebooksidan	
Syrianska Katolska kyrkan i Stockholm.

 Marielunds kapell Stiftsgårdsvägen	21,	Ekerö	
•	08-560	200	16,	www.marielund.org

fÖrDJUPninG:

*Tyvärr	kan	
guds	tjänsterna	
endast	firas	
med	ett	mycket	
begränsat	antal	
deltagare.	

SÖNDAG 11 Mässa
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LEDarE

Arvsynden

Forts. på nästa sida:

Ormen i Edens lustgård förför det första människoparet med ödesdigra följder. Det finns 
knappast någon annan biblisk berättelse som är så mångbottnad och har eggat fantasin hos 
människor i största allmänhet och konstnärer, författare, filosofer och teologer i synnerhet. 
Men arvsynden har också väckt många frågor under historiens gång. Hur ligger det till med 
människan? Är hon så dålig som hon ibland framstår?

ArVSyNDEN är DEt MESt LoGiSkA som finns. Vad är ett arv? Jo, det är något man 
inte har valt men får, utan att ha gjort någonting för det. Med vår kunskap om det genetiska 
arvet står vi idag kanske mindre främmande inför tanken än andra generationer. Det finns 
en hel del saker som vi inte har valt när vi kommer till världen: våra föräldrar, vår genetiska 
uppsättning, vårt ursprungsland o.s.v. Mycket – några pessimister säger allt – är avgjort när 
ägg och spermie förenas och utvecklas till ett människoliv. I och med att människan föds 
in i en värld som är präglad av synd, får hon från första ögonblicket av sin tillblivelse del av 
synden; inte genom imitation utan genom själva faktumet att hon är del av detta samman-
hang. Detta faktum är lika oundvikligt som vårt DNA, som vi inte heller kan bli av med.

ArVSyNDEN är iNtE NÅGoN pErSoNLiG SkuLD. Ett barn som föds till världen 
har inte begått någon synd, men tar ofrånkomligt del av mänsklighetens syndahistoria. 
Det är inte barnets utan dess förfäders fel: »Genom en enda människa kom synden 
in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att 
de alla syndade« (Rom 5:12). Så småningom kommer också det personligt oskyldiga 
barnet att synda. När det har uppnått förnuftsåldern, kan skilja mellan gott och ont 
och frivilligt säger nej till det goda, blir arvsynden till personlig skuld. Alla människor 
har den erfarenheten. Man kan vrida och vända på det hur man vill, faktum kvarstår 
att vi stör, skadar eller till och med förstör våra bärande relationer: till Gud, nästan, oss 
själva och vår jord. Just det kallar vi kristna för synd.

LäGEt kAN tE SiG FÖrtViVLAt. Människan är ju i grunden Guds goda skapelse 
och förblir hans avbild, fastän den har grumlats. Hon har förmågan att handla gott, 
men faller gång på gång och sprider död. Teologen H. U. von Balthasar klär denna 
insikt i drastiska ord: »Mänsklighetens självförstörelse är det enda förutsägbara slutet 
på världen, när den är lämnad helt och hållet åt sig själv.«Syndens förstörelseverk kan 
beskådas på alla plan: det personliga och familjära, det samhälleliga, politiska och 
miljömässiga. En blick i tidningen räcker för att bli upplyst om att synden är universell 
och angriper det som Gud vill leda till fulländning. Man behöver inte vara kristen för 
att inse detta, inte ens pessimist, för ödeläggelsen är påtaglig. 
 Så snart människor försöker förverkliga himmelen på jorden, blir det ofta ett hel-
vete. Alla försök som är kända från historien har misslyckats och dragit stora tragedier 
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Forts. från föreg. sida:

över mänskligheten, med stort elände och många döda. Vi kan inte förverkliga him-
melen på jorden. Redan det första människoparet försökte och misslyckades. De ville 
inte få det viktigaste till skänks: att uppnå livets mål. Adam och Eva står ställföreträ-
dande för alla som avviker från Guds väg, de ville själva bestämma vad som är gott 
och ont för människan, d.v.s. göra sig till gud.

MEN Hur är DEt DÅ MED MäNNiSkANS FriHEt, om hon så gott som säkert syn-
dar? Paulus har satt ord på denna kluvenhet mellan människans vilja att göra det goda och 
oförmågan att åstadkomma det. »Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som 
jag inte vill, det gör jag« (Rom 7:19). I ett lidelsefullt samtal med sig själv utbrister han: 
»Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre!« (Rom 7:25). Aposteln tackar Gud 
för det han trots alla ansträngningar inte förmått: att bli fri från synden, eftersom Kristus 
har tagit på sig varje människas synd. Förlåtelse är en gåva ingen kan skaffa sig på egen 
hand. Även den måste vi ta emot. Tar vi emot den och lämnar vår skuld till den korsfäste är 
vi fria. I och med Kristus är människan inte längre utlämnad åt sig själv.

i DopEt FÅr Vi DEL av det som Gud genom Kristus har gjort för oss. Arvsynden och alla 
aktuella synder tvås bort; den döpte blir del av Kristi kropp – Kyrkan – och får del av hen-
nes läkemedel (sakramenten). Därmed kan en döpt inte gå förlorad, om hon inte medvetet 
genom ord och handling väljer bort Gud. Visst är hon också i fortsättningen utsatt för fres-
telser och kommer att synda, men hon har inte bara »flyttats« till »livets land« utan erbjuds 
också »medlen« för att trots synden uppnå sitt livs mål: gemenskap med Gud.

MEN Hur SkA Vi bEtrAktA DEttA kLuriGA LäGE? Vi är befriade från arvsynden 
och ger ändå vika för frestelser – och det förmodligen under hela vårt liv. Är vi verkli-
gen fria? Kyrkans lära vill hålla samman två saker. Å ena sidan människans grundläg-
gande frihet som ingen synd kan förstöra, å andra sidan hennes benägenhet till synd. 
Utan frihet finns inget ansvar och ingen moral. Bara den som fritt har valt att göra eller 
underlåta att göra något, kan ställas till svars. Därför finns i rättsväsendet förmildrande 
omständigheter som leder till lägre straff. Och visst känner vi igen erfarenheten att vi så 
gott som alltid syndar med öppna ögon. Men varför kan vi då inte välja det goda framför 
det onda? Ofta lyckas vi ju med det, men tydligen finns ett sår kvar som vi inte kan läka 
själva. Vi kan inte befria oss från det, bara låta oss befrias.   
 Det är kanske en mer realistisk syn på människan än vad den fornkyrklige munken 
Pelagius (d. 420) hade. Hans människosyn var mycket optimistisk – sett med vår tids ögon 
nästan modern. Enligt munken är människan till sitt väsen god och genom sin naturliga 
förmåga i stånd att lyda Guds bud. Genom askes och permanent övning kan den mänsk-
liga naturen stärkas enligt mottot »du kan om du vill«. Drar man ut en konsekvens av Pe-
lagius funderingar framstår de som en hypermoralisering. Du kan, om du bara anstränger 
dig! Den tar inte med människans svaghet i beräkningen utan formulerar ett ideal som 
förmodligen ingen kan uppnå. Kyrkans »ljusmörka« bild av människan är mänskligare.

FAStAN är EN tiD då vi manas till självrannsakan, omvändelse och bot. Låt oss vara 
realistiska och med ärlig blick se på oss själva. Det finns kanske återkommande dåliga 

Forts. längst ner på nästa sida:
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Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

beteendemönster som om och om igen leder till synd; något som jag sedan länge 
borde ha sökt försoning för. Det kan finnas människor jag har syndat mot … Låt oss ta 
vara på denna omvändelsetid för att Kristi försoning och hans liv – det man bara kan 
få till skänks – ska kunna strömma in i oss, för att sedan kunna leva mer i oss.

Omslagsbilden:	Adam och Eva.	Detalj,	or-
men	med	kunskapens	frukt.	Oljemålning	av	
Albrecht	Dürer,	1507.

 
Församlingsreträtt inför fastan 

Den anDra omvänDelsen 
 

Lördag 20/2 kl 14-17.30 • S:ta Eugenia katolska kyrka   
På plats och via länk:    https://www.sanktaeugenia.se/livesandning

Anföranden kl 14 och 15.30 

Tillbedjan, enskild bön, bikt 

Vesper för första söndagen i 

fastan kl 17 
 

Tystnad råder i kyrkan och på 
kyrktorget. Café Eugenia har 
öppet under hela tiden.

 
Reträttledare:
Kh Dominik Terstriep S.J.

 
 
I en människas liv finns två avgörande vändpunkter: en första omvändelse till Gud och en andra djupare 
omvändelse. Den första omvändelsen gör en kristen till en kristen, i den andra överlämnar sig den 
kristne helt och hållet åt Gud. Vad betyder det konkret för mitt liv som kristen?  
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fördjupning

Funderingar ur karantänen
Häromveckan hälsade jag på en äldre församlingsmedlem som sedan i mars har befunnit 
sig i karantän i sin lägenhet. Personen hör till den s.k. riskgruppen och har dessutom flera 
underliggande sjukdomar. De enda han regelbundet ser, är ett vuxet barn, som dock stan-
nar vid tröskeln, och städhjälpen. Vad funderar en troende över när han frivilligt/påtvingat 
isolerat sig? Det följande är församlingsmedlemmens tankar som kom fram under besöket.

ÅLDErN. Jag har åldrats så otroligt mycket det gånga året. Samtal och umgänge, en 
kort promenad i parken – allt detta är stimulerande och nu bristvara. Kroppen försva-
gas liksom hjärnan; spänsten är borta. Det finns knappast någon utmaning längre. Nej, 
jag vill inte klaga, karantänen är inte farlig. Att mina barn, vänner, ja samhället vill 
skydda mig, uppskattar jag högt. Men man betalar ett pris för allting.

tiDEN upplever jag egentligen inte längre. Ibland vet jag inte ens vilken dag i veckan 
eller vilken timme på dagen det är. Allting flyter samman. Den vanliga strukturen är 
borta. Söndagen t.ex. som var en fixpunkt, då jag brukade åka till S:ta Eugenia hög-
mässa, fick ta emot eukaristin och träffa trosfränder. Jag har förlorat känslan för tiden 
och lever mer i ett ständigt nu. Men konstigt nog känns tiden inte lång; dagarna är 
inte långtråkiga. Med tiden är på något sätt också världen borta. Jag orkar inte längre 
lyssna till nyheterna med de ständiga corona-uppdateringarna.

tyStNADEN. Ja, det är tyst, väldigt tyst. Visst ringer det ibland i telefon. Dock, samtalen 
är korta. Jag orkar inte längre med långa telefonsamtal. Ibland kan det te sig konstigt. Å ena 
sidan har jag knappt någon kommunikation alls och önskar ibland att kunna tala med nå-
gon, men när tillfälle ges, är jag å andra sidan inte särskilt pratglad och har svårt att föra en 
längre dialog. Glömmer man hur man talar med andra, när man varit tyst så länge? Eller 
har de många orden helt enkelt blivit avslöjade som oväsentliga? Vad är viktigt? 
 Det finns ju två sorters tystnad, en påtvingad och en frivillig. Vid ett första påseen-
de är tyst naden i det här läget påtvingad; jag har inte valt den själv. Många tillfällen till 
samtal, alla mässor, konserter och andra evenemang har ju fallit bort. Men ändå upp-
lever jag inte tystnaden som påtvingad. Jag har accepterat den, och nu är den frivillig. 
Jag har sagt ja till tystnaden. Och ibland funderar jag om inte Gud har försatt mig i 
denna tystnad för att jag bättre ska kunna lyssna på honom.

HEMLiGHEtEN. I min tidlösa, tysta tillvaro, där allting flyter ihop, känner jag mig 
om och om igen insvept i hemligheten. Den är alltid med mig, i och omkring mig. 
Vän nen finns där i en ordlös närvaro.

trÖttHEtEN. Fastän jag inte rör på mig, så gott som aldrig lämnar huset, inte längre kan 
syssla med något intellektuellt anspråksfullt, är jag så otroligt trött. Som om mitt livs alla 

Forts. längst ner på nästa sida:
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rapporter

kristus konungens dag 22/11 2020. Kardinal	Anders	Arborelius	var	huvudcelebrant	i	högmäs-
san	på	kyrkoårets	sista	dag.	Sedan	många	år	är	det	tradition	i	S:ta	Eugenia	att	inbjuda	biskopen	
till	den	na	stora	högtid.	Tidpunkten	var	förstås	extra	lämplig	just	detta	år	med	pandemi,	ned-
stängningar	och	oro	för	framtiden.	Det	kändes	stärkande	att	höra	biskopen	tala	om	ljuset	från	
Kristus	som	skingrar	både	novemberdimmor	och	andligt	mörker.	T.v.	i	bild	ses	diakon	Ronny	Elia	
och	bakom	biskopen	skymtar	kyrkoherde	Dominik	Terstriep	S.J.	 
Foto:	Joachim	Budweg

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

kollekter och insamlingar:  
Missionssöndagen 18/10: 19.179 kr till Katolska kyrkans missionsländer   
Stiftets adventsinsamling 29/11: 18.686 kr till insatser i Sydsudan (Caritas)   
Livets söndag 13/12: 17.115 kr till Livets fond (Respekt)   
Julkollekten 2426/12: 63.392 kr till S:t Kizito Luvule församling, Uganda (Katastrofkontot)

ansträngningar har samlats i en enda punkt och kräver sin rätt. Men det är lite som med 
tystnaden. Jag känner mig inte utlämnad, utan överlämnad åt tröttheten. Jag får vara trött, 
släppa taget och finnas i en dvala. Kanske behöver jag inte längre bevisa något för mig själv.

Ge gärna din kollekt via 
swish eller plusgiro!  
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Anpassningar till det aktuella pandemiläget
En	tidning	som	kommer	ut	i	pappersupplaga	fyra	gånger	om	året	har	sina	
begräns	ningar.	Innehållet,	eller	delar	av	det,	kan	i	värsta	fall	vara	inaktuellt	redan	
några	veckor	efter	pressläggningen.	I	synnerhet	när	något	så	oförutsägbart	som	
en	pandemi	påverkar	planeringen.	

Allt, både gudstjänster och andra evenemang, som annonseras här i nr 1 
2021 av Eugeniabladet kan alltså komma att ställas in eller hållas digitalt 
-	livesänt	via	länk	på	församlingens	hemsida	el	ler	som	webbmöte.	Håll	utkik	på	
vår	hemsida	www.sanktaeugenia.se	efter	upp	dateringar	av	församlingens	ut-
bud.	Det	går	också	bra	att	maila	eller	ringa	pastorsexpeditionen	och	ställa	frågor	
(se	mailadresser	och	tel	på	tidningens	bak	sida).	 
 
Tills	sist	hoppas	vi	förstås	alla	att	vi	snart	kan	ses	igen	under	normala	förhållan-
den	och	dela	glädjen	över	vår	Herres	Jesu	Kristi	uppståndelse!

Red.

Fastetiden börjar 

• 17/2 Askonsdag – Faste och abstinensdag	(man	äter	inte	kött	och	nöjer	sig	
med	ett	lagat	mål).	Mässor	med	askliturgi	kl	7.30,	12,	18. 
 
• 20/2 Lördag – Reträttdag för församlingen: Se	annons	s	5.
• Korsvägsandakter – På svenska: Fredagar direkt efter kvällsmässan:  
19/2	•	26/2	•	12/3	•	19/3	•	26/3. obs! 	5/3	utgår	på	grund	av	Eukaristisk tillbedjan	hela	dagen.

• Stations of the Cross – in English: Wednesdays directly after evening Mass:  
 24/2	•	3/3	•	10/3	•	17/3. please note,	on	24/3	there	will	be	a	choir	concert	instead	of	the	Stations		of	the	Cross	

 
• Extrainsatt tillbedjan och bikt under fastan – Söndag: efter kvällsmäs
san och till kl 20. Onsdag och fredag: kl 1920.  

information

Matinsamling – till fattiga och hemlösa   
Söndagarna 14/3 • 16/5 • 1/8 • 10/10. 
  Insamling	av	mat	och	hygienartiklar	i		söndagsmässorna	kommer	att	ske	om	det	
blir	möjligt	p.g.a.	pandemi-restriktionerna.	I	annat	fall	går	det	bra	att	lämna	kas-
sar	till	expeditionen	under	öppettid.	Särskilt	uppskattat	är	konserver,	ris,	mat-
olja,	färdiga	rätter,	duschkräm	och	toalettpapper.	tack för din gåva!
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Datum D. terstriep t. idergard k. Dietz M. Schink J. Nies

28/3  palmsöndag 1920 99.30 
10.15-11

1718

29/3  Måndag 1718 18.3019

30/3  tisdag 18.3019 1718

31/3  onsdag 1718 
1920

1/4     Skärtorsdag 18-19.15

2/4     Långfredag 17.3018.30 1213 14-14.45 1011

3/4     påskafton 1112 1213 1920

bikt i Stilla veckan

Högtider och speciella gudstjänster i fastetid 

17/2 – askonsdag. Mässor	med	askliturgi	kl	
7.30, 12, 18.  

5/3 – fredag: Eukaristisk tillbedjan	kl	8-21,	av-
slutas med completorium	kl	20.40.	obs! Ingen 
korsvägsandakt	denna	dag.	 
 
14/3 – 4:e söndagen i fastan, Laetare: Mässor	
kl	8,	9.30,	11.	insamling av mat och hygienar
tiklar	till	behövande,	i	alla	mässor.
fourth Sunday of Lent. Mass at 6 pm. collec
tion of food and toilet requisites for	the	poor	
in all masses. 

19/3 – fredag: S:t Josef, Jungfru marias brud-
gum,	högtid.	Mässa	kl	7.30,	högmässa	18. 
 
25/3 – torsdag: Herrens bebådelse – Jungfru 
marie bebådelsedag, högtid. Mässa	kl	7.30,	
12,	högmässa	18. 

Se vidare: 
Stilla veckan • Påsktiden s 10, Högtider i 
påsktid s 11, ordinarie gudstjänsttider s 2 
samt mer utförligt i Veckobladet.
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Palmsöndagen – 28/3 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa -	livesändning 
18 Mass - live broadcast 
Kollekt till stiftets fasteinsamling

Skärtorsdagen – 1/4 
19.30 koncelebrerad högmässa   
 - livesändning  
 olivbergsvaka fram till kl 24 
 
Långfredagen – 2/4 
11 korsvägsandakt för barn 
15 Kristi lidandes liturgi  
 - livesändning

Påskafton – 3/4 
20.30 påskvaka - livesändning 
Påskkollekt

Påskdagen – 4/4 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa - livesändning 
18 Mass - live broadcast 
Påskkollekt

Annandag påsk – 5/4 
8 Mässa  
11 Högmässa - livesändning 
17 Högtidlig påskvesper 
Påskkollekt 

Andra påsksöndagen – 11/4  
Den gu dom liga barmnhärtighetens söndag  
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små  
11 Högmässa  - livesändning 
18 Mass - live broadcast

 
 

 
 

Kristi himmelsfärd – 13/5 
8 Mässa 
11 Högmässa - Första heliga kommunion   
18 Mass

Pingstdagen – 23/5 
8 Mässa 
9.30 Mässa för stora och små 
11 Högmässa 
18 Mass - Confirmation  

Bilden	ovan:		Krsiti	uppståndelse	-	Anastasis,	ikon.	

Stilla veckan  •  Påsktiden

ordinarie gudstjänsttider:  
Se	s	2	samt,	mer	utförligt,	Veckobladet..
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25/4 – 4:e påsksöndagen, Den gode herdens söndag - Böndag	för	kallelser: Mässor	kl	8,	9.30,11.
fourth Sunday of Easter, Good Shepherd Sunday - World Day of Prayer for Vocations. Mass at 6 pm.

27/4 – tisdag: Petrus Canisius, fest. Mässa	kl	7.30,	12,	18.	

1/5 – lördag: S:t Josef arbetaren. Mässa	kl	9.30.
Eukaristisk	tillbedjan	kl	8-21,	avslutas	med	completorium	kl	20.40. 

13/5 – torsdag: Kristi himmelsfärds dag/ascension Day.	Mässa	kl	8,	Första heliga kom
mu nion kl 11, Mass at 6 pm.  
 
16/5 – 7:e påsksöndagen:	Mässor	kl	8,	9.30,11.	insamling av mat och hy gien artiklar till 
behövande,	i	alla	mässor.	 
Seventh Sunday of Easter. Mass at 6 pm. collection of Food	and	toilet	requisites	for	the	poor. 

23/5 – söndag: Pingstdagen/Pentecost Day. Confirmation at 6 pm. Kardinal	Anders	Arborelius	OCD.  
 

Högtider och speciella gudstjänster i påsktid

påskkollekten – till fredsfrämjande insatser i Filip pinerna
Våldsamma strider 
mellan	militanta	extre-
mister	och	regerings-
armén	drev	2017	över	
hundratusen	människor	
från	sina	hem	i	staden	
Marawi	i	södra	Filippi-
nerna.	De	flesta	är	fort-
farande	flyktingar	i	sitt	
eget	land.	Under	2020	
har	coronapandemin	
förvärrat	läget	för	dem.	 
Jesuiternas	flyktingverksamhet/JRS	har	i	sitt	arbete	med	att	hjälpa	dem	som	ännu	
saknar	bostad	och	möjlighet	att	försörja	sig,	uppmärksammat	att	extremisterna	
fortsätter	att	rekrytera	unga	människor	till	sina	grupper.	JRS	vill	hejda	denna	re-
krytering	genom	att	stärka	kvinnors	och	ungdomars	förmåga	att	bemöta	vålds-
bejakande	extremism	och	deras	förmåga	att	visa	konsekvenserna	för	samhället	av	
väpnade	konflikter.

Påskens	kollekt	går	till	JRS	för	detta	viktiga	fredsfrämjande	och	konfliktförebyg-
gande	arbete	i	Filippinerna. 
JOHAN	APPElBERG 
Ordförande	i	Katastrofkontot

• Pg 479 1667-1 • Swish 123 105 1507 
• Ange ”Påskkollekt” 
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Musik

körer i S:ta Eugenia församling: 
Ungefär	100	korister	sjunger	i	de	körer	som	församlingens	musiker	leder.	Dessutom	finns	
de	Filippinska,	Ugandiska	och	Nigerianska	körerna	som	medverkar	i	mässan	på	engelska	
och	i	mässorna	med	Filippinska	och	Afrikanska	missionerna.	Även	om	vi	har	många	
sångare	finns	plats	för	fler.	Kontaktuppgifter	till	kyrkomusikerna	finns	på	tidningens	
baksida,	till	övriga	körer	på	s	18.	 
  
• Barnkören. Flickor	och	pojkar	8-14	år.	 
• Kyrkokören. Vuxna	i	alla	stämmor,	ca	20	sångare. Stort	behov	av	tenorer	och	basar.  
 Ledare: Anne Maj Samuelsson
• Ungdomskören.	Från	ca	15	år,	drygt	30	sångare.	Fler	är	välkomna,	särskilt	tenorer	och	basar.	
I	sommar	gör	kören	en	resa	till	Gotland.	
• Vokalensemblen. Ca 20 st. God	körvana,	bra	notläsningsförmåga	är	en	förutsättning.	
   Ledare: ulf Samuelsson

• Gregorianska scholan. Damröster.		 Ledare:   Helena Mann Sundström 

tideböner i S:ta Eugenia  	På	grund	av	pandemin	är	det	fortfarande	osäkert	om	vad	som	
går	att	anordna	under	våren.	Eventuella	tideböner		kommer	att	annonseras	i	aktuellt	nummer	av	
Veckobladet.		 

på grund av coronapandemin	är	det	väldigt	svårt	att	planera	vårens	musikhändelser	i	vår	
församling.	Jag	hoppas	och	tror	på	en	snar	förbättring	och	planerar	utifrån	annonsen	ovan,		
dock	med	reservation	för	att	det	kan	bli	ändringar.	 
UlF	SAMUElSSON,	kyrkomusiker.

Kalendarium – Våren 2021
 
24/3 ♪ onsdag: Kör	konsert.	Motetten	Fürchte dich nicht 
av	J.	S.	Bach	samt	Stabat Mater	av	J.	G.	Rheinberger.	Vokalen-
semblen.	Dirigent	och	orgelsolist:	Ulf	Samuelsson.	Kl	18.45.	
 
28/3  ♪ Palmsöndagen: Orgelkonsert.	Ulf	Samuelsson.	 
Kl 12.30.
30/3 ♪ tisdag: Stabat Mater	av	G.	B.	Pergolesi.	Infogas	i	
korsvägsandakt.	Ungdomskören.	Kl	18.45.

4/4   ♪ Påskdagen: I	högmässan:	Spatzenmesse	av	W.	
A.	Mozart,	Halleluja kören	av	G.	F.	Händel.	Ungdomskören,	
Barnkören,	instrumentalister.	 
25/4  ♪ 4:e påsksöndagen: Orgelkonsert.	Ulf	Samuelsson.	
Kl 12.30.

S:ta	Cecilia.	Målning	av	Pedro	Díaz,		circa	1800,		
lima,	Perù.
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Katolskt forum

katolskt Forums program	uppdateras	hela	tiden:		www.sanktaeugenia.se		Katolskt	Forum  
Pro	gram			an	svarig:		•	Claudia	Hammerich	-	katolsktforum@sanktaeugenia.se	-	08-505	780	23

kurSEr våren 2021 – i samarbete med S:ta birgitta folkhögskola.
 

 
Samtal om dagens evangelium. K.	Dietz	S.J.	Stora	salen	kl	11–11.45.	Det	går	bra	att	delta	
vid	enstaka	tillfällen.	 

ikonmåleri/classes in icon painting.	A.	Deriev.	Tre	kurser:	19-21/3;	16-18/4;	28-30/5.	Fre kl 15-
21, lör 14-20, sön 10-15.j. Elisabethrummet.1700 kr/kurs (inklusive material). 

Laudato Si' - webbcirkel om påven Franciskus miljöencyklika.	l.	Agnani,	J.	Budweg.	Onsdagar	
jämna	veckor	3/2-28/4.	Kl	19-20.15. 

Forum Filmklubben  att se på film som du lyssnar på musik. S.	Nordlöf.	Osäkert	om	
filmklubben	kommer	att	äga	rum	under	terminen.	

 
FÖrEDrAG, SAMtAL, kuLturArr. – i samarbete med studieförbundet bilda. 

18/2: Samtal om dödshjälp.	Barbro	Westerholm	riksdagsledamot	(l),	Mikaela	luthman	
över	läka	re,	Palliativt	Centrum	Sth	sjukhem.	Moderator:	Erik	Helmerson	DN.	Digitalt	möte.

11/3: påvens ofelbarhet  en omstridd dogm och ett avbrutet koncilium. Dominik	Ter-
striep	S.J.	Stora	salen	kl	19.	 

18/3: Focolare  att leva kristen enhet. Maggi	Emrén,	Helge	lockner,	båda	med	lång	erfa-
renhet	av	Focolare.	Stora	salen	kl	19.	

8/4: Nürnbergprocessen. Elisabeth	Åsbrink,	författare	till	boken	1947.	Stora	salen	kl	19. 

15/4: John Henry Newman.	Philip	Geister	S.J.	rektor	Newmaninstitutet	Uppsala.	Stora	salen	kl	19.	

22/4: Samtal med charlotte Gyllenhammar. Konstnär,	katolik.	Clemens	Poellinger	SvD.	Stora	salen	kl	19. 

29/4: Solidaritet, etik, moral  i skärningspunkten välfärdsstat och asylpolitik. lena	
Andersson,	Ivar	Arpi,	Patricia	lorenzoni.	Moderator:	Stina	Oscarson.	Stora	salen	kl	19.	

6/5: Sårbarhetens kraft. Per	Arne	Dahl	förf.	till	boken	Sårbarhetens kraft,	Dominik	Terstriep	
S.J.	Stora	salen	kl	19.	 

17/5: BoKPrESEntation: Lek för Guds skull - lekfullhetens kreativitet, dygder och laster.  
Fredrik	Heiding	S.J.	presenterar	sin	bok.	Stora	salen	kl	19.	

20/5: I skuggan av brott och straff - vart tog begreppet försoning vägen? Jerzy	Sar-
necki	prof.	kriminologi,	Jesús	Alcalá	journalist,	Ulrika	Fritzson	präst	SvK,	fil.	doktor.	Modera-
tor:	Stina	Oscarson.	Stora	salen	kl	19.	 

27/5: BoKPrESEntation: tidens tecken - i Signum. Carl	Otto	Werkelid,	redaktör	för	anto-
login,	som	tillkommit	med	anledning	av	tidskriften	Signums	100-årsjubileum	2020,	presen-
terar	boken.	Även	Signums	chefredaktör	Ulf	Jonsson	S.J.	medverkar.	Stora	salen	kl	19.	
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Mirtha basombrio – går i pension efter 22 år på 
pastorsexpeditionen

Kh	DOMINIK	TERSTRIEP	S.J.

Den 25 januari 1999 – fortfarande i det gamla 
år  tusendet – började Mirtha sin tjänst som ex-
peditionssekreterare i S:ta Eugenia. Sedan dess 
har det gått 22 år. Tydligen har Mirtha trivts på 
församlingens expedition. Även jag personligen, 
samt de andra medarbetarna och många försam-
lingsmedlemmar, har trivts med Mirtha.  
 De som är lite förtrogna med vardagen på ex-
peditionen kan föreställa sig vad som behövs när 
man utför denna tjänst. Det handlar om en hel 
del arbeten som kräver koncentration och nog-
grannhet, t.ex. kyrkobokföringen, registreringen, 
utskick, webbsidan m.m., samtidigt som det ofta 
ringer på dörren eller i telefon. Människor vänder 
sig till expeditionen, har ett önskemål, ett ärende 
eller en fråga. Om ingen volontär är på plats mö-
ter administratörerna de många besökarna och uppringarna. Man blir ofta avbruten i 
det man just då sysslar med, och måste kunna hålla flera bollar i luften. 
 Mirtha har under drygt två årtionden varit ett kyrkans ansikte för dem som sökt 
kontakt med församlingen. En sådan uppgift kräver inte bara insatthet i sakfrågor och 
tek nisk kompetens utan också vänlighet och tålamod. Mirtha har förenat dessa egen-
skaper i hög grad. Jag tackar henne personligen för att hon har ställt sin kompetens 
och energi till församlingens förfogande, för hennes vänlighet och kvickhet, och även 
för det som utomstående inte ser: hennes viktiga roll i arbetslaget. Mirtha har bidra-
git mycket till att hålla det samman, att de enskilda medarbetarna har setts och visats 
uppskattning. 
Å församlingens vägnar tackar jag Mirtha Basombrio varmt för hennes 22-åriga insats 
och önskar henne Guds välsignelse för förhoppningsvis många år till.

in memoriAm – Juan Diaz Guerrero 19302021 
Den	5	december	2020	firade	jag	en	jubileumsmässa	för	Maria	Arriola	
och	Juan	Diaz	som	firade	sin	60:e	bröllopsdag	och	Juans	90:e	födel-
sedag.	Deras	tacksamhet	mot	Gud	för	ett	rikt	liv	var	stor.	En	månad	
senare	fick	Juan	på	sjukhuset	ta	emot	de	sju	kas	sakrament,	med	frid	
i	hjärtat.	Den	15	januari	hämtade	Herren	honom	till	sig.	Den	glade,	
vänlige	Juan	var	en	riktig	"kändis"	bland	Stock	holmskatolikerna.	
Hans	städfirma	Condori to	har	sedan	1980-talet	skött	städningen	i	fle-

ratalet	ka	tol	ska	lokaler.	I	Domkyrkoförsamlingen	var	han	och	Maria	ett	"radarpar"	som	alltid	
stäl		lde	upp	-	alltid	leende.	Familjen,	de	många	vännerna	och	det	katolska	Stockholm	sörjer	
Juan	och	tackar	Gud	för	vad	han	fått	betyda.																																																														KlAUS	DIETz	S.J. 



15

Kära Läsare, 
Kunskap och dialog utgör hörnstenar för att skapa 
och bygga förståelse mellan män niskor och grup-
per av människor, och detta särskilt i en tid som så 
mycket kännetecknas av motsättningar. Med tanke 
på den viktiga roll Katolskt Forum spelar för att nå 
ut till människor och främja ett givande tanke- och 
meningsutbyte - både inom kyrkan och gentemot 
omvärlden - ser jag verkligen fram emot att bli pro-
gramansvarig för S:ta Eugenias kurs- och föredrags-
verksamhet. 
 En gång fick filmskaparen Federico Fellini frå-
gan: Vad är en bra film? ”En bra film”, svarade han, 
”är en film som låter dig känna dina grannar”. Vad 
är en bra kursverksamhet? Det är en verksamhet 
som ökar kunskap om och förståelse för en med-
människa, din nästa. Och som därmed bidrar till ökad tolerans. Så ser jag på saken. 
 S:ta Eugenias kursverksamhet är i mångt och mycket, som jag förstår det, kommunika-
tionsdriven. Och kommunikation är något jag arbetat med i hela mitt yrkesverksamma liv. 
Men låt mig först presentera mig. 
 På fädernet är jag svenska, på mödernet italienska. Jag är uppvuxen i Sverige (Linkö-
ping och Stockholm), men i viss utsträckning också i Italien. Efter en pol.mag. och en Mas-
ter of European Affairs i Lund har jag, som sagt, arbetat med kommunikation i den privata 
och den offentliga sektorn i Sverige och utomlands. Jag har bott och verkat i ett flertal olika 
länder och språkområden i Europa och Mellersta Östern. 
 Kommunikation handlar ju mycket om att föra samman olika människor och uppfatt-
ningar inom skilda områden såsom samhälle och ekonomi, kultur och religion. Samt att 
formulera tydliga budskap. Det är denna inriktning som förklarar att jag alltid känt mig 
starkt motiverad att arbeta med kommunikation. 
 Efter många år utomlands önskade jag för ett par år sedan dels återvända till Sverige, 
dels utveckla och bredda mig inom områden som har ett mer humanitärt och socialt upp-
drag. Arbetet som konsult för en kommunikationsbyrå har jag kombinerat med studier på 
socionomprogrammet. 
 Att engagera mig inom kyrkan har jag alltid tyckt om. För närvarande är jag kateket i 
S:ta Eugenia, en av initiativtagarna till Catholic Voices Sverige och ledamot i styrelsen för 
Katolskt Magasin. 
 Det ska bli mycket stimulerande att nu få bidra till att vidareutveckla S:ta Eugenias 
kurs- och föredragsverksamhet tillsammans med Er.

Vänliga hälsningar, 
ClAUDIA	HAMMERICH 

claudia Hammerich – ny programansvarig för 
katolskt forum
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trosundervisningen för barn och ungdomar	riktar	sig	framför	allt	till	medlemmar	och	
vänner	i	S:ta	Eugenia	församling.	För	att	skapa	lugn	och	kontinuitet	i	grupperna	tar	vi	bara	
emot	nya	barn/ungdomar	till	det	första	undervisningstillfället.	Därefter	är	grupperna	slutna	
och	man	får	vänta	till	nästa	år.	 

Första heliga kommunion. Undervisningen	börjar	i	klass	2.	Första	heliga	kom		muni	on	sker	
i	slu	tet	av	klass	3.	Därefter	fortsätter	trosun	dervis	ningen	i	klass	4-9.	  
Högstadiet. Undervisningen	riktar	sig	till	klass	7-9,	till	ungdomar	födda	år	2005-2007.	 
konfirmationens sakrament. Förberedelsen	sträcker	sig	över	två	läsår,	när	eleverna	går	i	
klass	8	och	9.	För	att	börja	i	klass	9	måste	man	alltså	ha	genomgått	undervisningen	i	klass	
8	föregående	år.	Om	inte	hänvisas	eleven	först	till	klass	8.	Inga	undantag	görs	från	detta.	
Konfirmationen	äger	rum	i	slutet	av	klass	9.

Trosundervisning - för barn och ungdomar  

Klass 2, 3, 6 
kl 10-13

Klass 4, 5 
 kl 12-15

Klass 7 
kl 10-12 

Klass 8 
kl 12.30-14.30

Klass 9 
kl 15-18

20/2 20/2 13/2 13/2 13/2
27/23/3 läger  
(obligatoriskt) 20/3 20/3

17/4 17/4 13/3 13/3 13/3

1/5 1/5 27/3 27/3 27/3

13/5 torsdag Kr. himmelsf. kl 11:
Första kommunion grupp 1
Förberedelsedag: 12/2 kl 9.30-15.30.

24/4 24/4 24/4

15/5 (ej klass 3) 15/5 8/5 8/5 8/5

29/5 lördag kl 11. 
Första kommunion grupp 2  
Förberedelsedag: 28/5 kl 9.30-15.30.

22/5 Avslutning 22/5 Avslutning 22/5

5/6 Öv ning i kyrkan

12/6 Konfirmation  
kl 11, biskop Anders.

OBS! GÄLLER ALLA STADIER OCH ÅRSKURSER:	Datumen	för	undervisningstillfällena	ligger	
helt	fast,	men	tiderna	för	respektive	klass	gäller	tills	vidare	och	tills	annat	meddelas.	Vår	am-
bition	är	att	när	pandemi-läget	så	tillåter	kunna	återgå	till	samlade	tider	för	alla	stadier	(dvs	
kl	10-12	med	mässa	12.15)	varje	undervisningslördag,	men	tills	vidare	följer	vi	den	under	
hös	ten	påbörjade	modellen	med	olika	tider	för	olika	klasser.	Information	om	förändringar	
om	och	när	dessa	kommer,	ges	då	i	respektive	klass	och	på	församlingens	hemsida.	Som	
förälder	är	det	alltså	bra	att	fråga	barnen	om	det	kommit	någon	ny	information	i	undervis-
ningsgruppen	och	att	hålla	lite	koll	på	hemsidan	www.sanktaeugenia.se.

Ansvariga för  Klass 2-6:  D. Ronny Elia	•	ronny.elia@sanktaeugenia.se 
trosunder  Klass 7:   Agnes Rysinska • agnes_rysinska@hotmail.com 
visningen: Konfirmander 8:  Maria Bäärnhielm • maria_baarnhielm@yahoo.se 
   konfirmander 9:  p. thomas idergard S.J.	• thomas.idergard@sanktaeugenia.se
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Lördagar kl 14	/	Saturdays at 2 pm

på svenska: 13/3 • 3/4 Påskvaka kl 20.30 • 15/5 • 5/6   
in English: 13/2 • 24/4 
barndop i församlingen	äger	rum	i	en	gemensam	dopgudstjänst	där	
flera	barn	döps	vid	samma	tillfälle	(se	datumen	ovan).	För	att	anmäla 
ett	barn	till	dop	kontaktas	pastors	expeditionen.	Varje	familj	kontaktas	
sedan	av	den	präst	eller	diakon	som	ska	döpa	de	barn	som	är	anmälda	
till	en	viss	dopgudstjänst. 
All baptisms of small children in the parish	will	take	place	in	com-
munal	baptismal	liturgies	(see	the	dates	above).	Please	register	with	
the	Parish	Office	for	a	baptismal	service.	The	priest	or	deacon	who	will	
perform	the	baptism	will	subsequently	contact	your	family.	

Gemensamma dopgudstjänster / Communal Baptismal Liturgies 

Dopförberedelse / Baptism Preparation
• Varje familj som anmält sitt barn	till	gemensam	dopgudstjänst	(se	ovan)	kontaktas	av	den	präst	
eller	diakon	som	ska	döpa	alla	barnen.	Alla	familjerna	samlas	sedan	för	gemensam	dop		förberedelse	
(ev.	via	länk).		 
• Every family who has registered	for	a	communal	baptismal	liturgy	(please	see	above)	will 
subsequently	be	contacted	by	the	priest	or	deacon	who	will	perform	the	baptism.	

Foto:	privat

Äktenskapsförberedelse / marriage Preparation
• Kontakta	en	präst	eller	diakon	minst	tre	må		na	der	före	bröllopet.	Anmäl	er	sedan	till	för-
samlingens	äktenskapskurs,	se	nedan.	 
• Please contact a priest or a deacon	at	least	three	months	before	the	wedding	date.	After	
that,	please	apply	for	a	Marriage	Preparation	Course	hold	by	KPN/The	Catholic	Diocese	of	
Stockholm,	please	see	below.	

Marriage preparation course  
for couples planning to marry in the Catholic Church
Saturday, March 6, 2021, from 10 am to 4 pm at John Paul II Pastoral 
Center, Brunnsgränd 4, Old Town, Sth.  
Jesuit	father	Klaus	Dietz	and	the	couple	Ann	and	David	Darby. 
https://kpn.se/kurser-events/aktenskapsforberedelse/we-re-getting-married-march.2021

The Catholic Diocese of Stockholm

äktenskapskurs på svenska 

Lördag 24 april. Lokal och klockslag meddelas senare. Diakon Anders Wickström.  
Anmälan	till	S:ta	Eugenia	församlings	pastorsexpeditionen.

Dop • Äktenskap 
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Mass in English. Sundays	at	6	pm. For	the	dai-
ly	Mass	schedule	in	Swedish,	please	see	p	2. 

Exposition of the Blessed Sacrament ta-
kes	place every	Friday	at	5	-	6	pm	except	on	
First	Fridays	when	the	time	is	8	am	-	9	pm.	 
During lent	also	on	Sundays	after	the	6	pm	
Mass	until	8	pm	and	Wednesdays	and	
Fridays	at	7	-	8	pm.
 
collection of Food for	the	poor	and	home-
less	of	Stockholm.	We	are	all	invited	to	pre-
sent	sustainable	food	products	such	as	rice,	
canned	food,	oil,	du	ring	the	Offertory	at	
Mass.	The	subsequent	occasions	are:  
14/3 • 16/5 • 1/8 • 10/10. It´s	also	possible	to	
leave	the	goods	at	the	Parish	Office	when	
it´s	open,	please	see	the	last	page.		 
 
cuc – catholic univer
sity chaplaincy. A	group	
of	students	and	young	
adults	from	around	the	

world.	Discussions,	sharing	and	social	time	at	CUC.	Sunday	after	Mass	in	
English	in	Café	Eugenia.	More	information	at	our	Facebook-group,	Catholic	
Students	in	Stockholm.	 
Father	Mikael	Schink	S.J.,	University	Chaplain,	076-076	16	27.	mikael.schink@gmail.com 

Filipino Mass. Vigil	Mass	on	Saturdays	at	5	pm,	once	a	month.	For	dates	and	more	information,	
please	contact	fccstockholmsweden@gmail.com, dfv0318@yahoo.com.
 
African Mass. Vigil	Mass	on	Saturdays	at	5	pm.	For	dates	and	more	information,	please	contact:		
eddypemida@gmail.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:	Florance	Mukasa, mukf2013@hotmail.com,	070-0373829.		Or	ugacacos@gmail.com, 
073 9550422.

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

Information in English

Sing in a Choir! 

Angel	from	a	russian	ikon	from	the	1700/1800s.
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biAnnual terms

	#1	from	September	2020	to	December	2020
	#2	from	January	2021	to	June	2021

 CENTRE FOR ENGLISH CATECHESIS • ST. EUGENIA CATHOLIC CHURCH
Kungsträdgårdsgatan12 •  DIOCESE OF STOCKHOLM

For more information contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se 
INCULTURATION OF FAITH FORMATION IN A MULTICULTURAL CATHOLIC PARISH

Welcome to 

CEC

 rector:   Fr. Dominik Terstriep S.J. • Director:  Sr. Veronica Osuji DMMM • administrator: Sr. Rose Anyanwu DMMM

The Catholic parish (st. Eugenia) is glad to 
work with you in helping your child/ren to a 
deeper Catholic faith in Jesus Christ. We also 
offer adult catechesis. We help the children/
adults mature in their faith, to be commit-
ted Christians, understand Church common 
prayers, Sacraments, and traditions so that 
they can know, love and live Jesus Christ in 
their daily lives.  

proGrAMME StructurE 2020/2021

Course	Streaming
Course 1   Pre-Communion
Course 2   first Holy Communion, year 1
Course 3   first Holy Communion, year 2
Course 4   Post-Communion
Course 5   Confirmation
Course 6   adult catechesis (conversion/bap-
tism/communion/confirmation & marriage)

Weekly Sessions

every Sunday at	St.	Eugenia	Catholic	Church,	 
Kungsträdgårdsgatan	12 

16:00 Tutorials
17.15  Break with refreshments
17:30 Preparation for Mass (Readings &   
 Gospel)
18:00 Sunday Mass in English (class with  
 catechist/s)
19:00 Dismissal 

Schedule of courses

Special days

4th			April													2021:		Week	13	Easter	Sunday

Mässa i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården kl 15: 
mass at the Catholic Cemetery at 3 pm:	måndag	1/3,	måndag	29/3,	onsdag	28/4,	
fredag	28/5,	måndag	28/6,	onsdag	28/7,	fredag	27/8,	tisdag	28/9,	torsdag	28/10,	måndag	
29/11,	tisdag	28/12.	Norra	begravningsplatsen,	Haga,	grind	6.	Buss	515	till	linvävartorpet	
eller	gångavstånd	från	Karolinska	sjukhuset.	
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Etio-Eritreanska missionen

እተፈቶኹምን/ኽንን ኣሕዋትን ኣሓትን ህዝቢ እግዚኣብሔር። 
 

ብቀዳምነት ንኹልኹም ካብዚ ቀዛፊ ሕማም ኮቪድ 19 ምስ ምሉኣት ስድራ ቤትኩም ብናይ ጐይታና ኢየሱስ 
ምሕረትን፡ ብኣማልድነት ኣደ ኣምላኽን ብሰላም ተሓሊኹም ንኽትህልዉ ወትሩ ምንዮተይ እዩ።ከምቲ ብዝተፈላለየ 
ማዕከናት ዜና ዝሕበር ንናይ folkhälsomyndigheten ዝህብዎ ሓበሬታ ብግቡእ ንከታተል። ጀሚሩ ዘሎ ክታበት 
covid-19 ከኣ ዕዉት ክኸውን ከኣ ናይ ኩሉ ግዜ ጸሎተይ እዩ። 
 
ብዙሕ ዝኸብርኩምን ዝተፈቶኹምን ኣቦታት ኣደታት ኣሕዋት ኣሓት ኩልኹም፡ እግዜብሔር እንቛዕ ኣብ ብርሃነ 
ልደቱን፡ ኣብ ሓዲሽ ዓመትን፡ ክብረ በዓለ ጥምቀትን ብደሓን ኣብጻሓና። እግዜብሔር ወትሩ ዝተመስገነ ይኹን። 
እቶም ዝተባርኹ ጓሶት ዝደገምዎ ቃል ወንጌል ክነስተንትን ባህ ይብለኒ፡ (ሉታ፡2፡ 15-16) ”ነዚ እግዜብሔር ዝገለጸልና 
ክዉን ልደተ ምሕረቱ ክንርኢ፡ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ” ወይ ”ኣነውን በዅረይ ክገብሮ እየ፡ ንሱ ካብ 
ነገሥታት ልዕል ዝበለ ክኸውን እዩ፡እቲ ዝተስፈዎ ምሕረት ንዘለዓለም ክሕልዎ እየ፡ ክዳነይ’ውን ክጽነዓሉ እየ” 
ይብል።(መዝ፡ ዳዊት 89፡27-28)፡ ለደት መድኅኒና ዕርቂ ኣብ መንጎ ደቂ ኣዳምን ኣምላኽን ዝፈጸመላ ዕለት ብምዃና፡ 
ግዜኡ ምስ ኣኸለ ካብ ድንግል ማርያም ሥጋ ብፍቅርና ዝለበሰላ፡ ኣምላኽ ብፍቶቱ ናኣና ዝመሰለላ ክብርቲ ዕለት 
እያ።፡ ምሕረትን ጽጋን ሂቡ ብርሕራሔኡ ተዓሪኢቁና እዩ፡፡ ብፍላይ እማን ብኣማን ደቁ ዝገብረና ዕዝዝቲ ዕለት 
እያ።ስለዚ ኣቦኻ መጺኡ ኣሎ፡ ወይ ኣደኻ መጺኣ ኣላ፡ ዝተባሀለ ውሉድ፡ ብቕጥበት ጐይዩ ንኽቅበሎም፡ ናብኦም ገጹ 
ዘይኸይድ መን ኣሎ? ስለዚ ንሰላማዊ ብስራት ጐይታና ክንቅበል ናብ ቤተልሔም ገጽና ንጕየ፡ሞ’ ንልብና 
ብቤተልሔማዊ ጸጋ ዝመልኤ ንግበርሮ። ኣብ ቤቱ ምንባር ጥዑም’ዩ፡ ኣብ ቤቱ ምንባር ሓጎስ’ዩ፡ ኣብ ቤቱ ምንባር 
ስኒት ዝተሰለመ’ዩ።ኣብ ቤቱ ምኻድ ኣምላኻዊ ድንቒ ዝመልኤ’ዩ። ናብ ቤት እግዜብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓገስኩ 
ይብል (ቅ.ም፡ዳዊ፡122፡1) ከምኡውን ንሕና ኣብ ቤተልሔም ከድና ንጐይታ ረኺብና ትሕት ኢልና ክነመስግኖ 
ድልዋት ንኹን፡፡ ድሕሪ 2020 ዓመት ንልደተ ክርስቶስ ከብዕሎ ከሎኹ/ኺ ዓለማዊ ሂያባት ምብዛሕ፡ ወይ ዕዳጋ 
ምዕባይ፡ ወይ ንሥጋዊ ረብሓ ዘይኮነ፡ ከምቲ መልኣኽ ዝብሎ፡ ንኹሉ ዝኸውን ዓቢ ሓጐስ ይመጸኩም ኣሎ ኢሉ 
ዘበሰሮ፡ ንሕና’ውን ኹላትና ብሓበራ ተኻፈልትን ተረባሕትን ናይዚ ኣምላኻዊ ሓጐስ ንኹን፡ ኣምላኽ ዝተመስገነ 
ይኹን።ኣሓትን ኣሕዋትን ከይተጨነቅና፡ ከይተጠራጠርና፡ ንልብና ጥራይ ንኽፈተሉ ክብሪ ከኣ ንዑኡ ይኹን። 

ዝኸበርኩም ኣብ መላእ ሃገረ ሽወደን ዘሎኹም ተኸተልቲ ስርዓተ ግእዝ ክተሊካውያን ሕዝበ እግዜብሔር፡ መጓሰና 
ኣብዚ ሃገር እና በዝሕን እናስፍሓትን ምኻዱ ርዱእ ብምዃኑ፡ ምልእቲ ሃገረ ሽወደን፡ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብሓደ 
ካህን ክዕመም ከምዘይከኣል ርዱእ ጉዳይ እዩ፡፡ በዚ ምኽንያት ብፁእ ካርዲና ኣንደሽ ብተደጋጋሚ ነቅርቦ ዝነበርና 
ለበዋታት ብሕጉስ መንፈስ ተቀቢሎም፡ ንሃገረ ሽወደን ኣብ ሰለስተ ናይ ኣገልግሎት ዞና ክፊሎማ ኣለዉ። እዚ 
ንኣገልግሎት ክጥዕም ብምሕሳብ፡ ኣብ ሰሜንን፡ ኣብ ማእከልን፡ ኣብ ደቡብንን ዝበሃሉ፡ ኣብ ሰለስተ (3) ዞና መዲቦማ 
ኣለዉ። ስለዚ በዚ ኣገባብ’ዚ ሰርዓተ ኣገልግሎት ክንህብ ምዃና ክቡር ወብፁእ ካርዲንስል ኣንደሽ ፍቃዶም ስለዝኾነ፡ 
ነኣይ ናብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገር (ክልል) ከገልግል ንዘቅረቡለይ ሓሳብ፡ ብተገዳስነትን ብትግሃትን ፍቃዶም ብምኽባር፡ 
ካብ መጀመርያ ዕለት ናይ 2021 ኣብ ሰሜናዊ ዞና ተቀይረ ከምዘሎኹ፡ ክምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሰብከት 
ከምዘብራህኩዎ፡ ሕጂ’ውን ኣብዚ መጺሔት ንኹላቶም ኣሓት ኣሕዋት ተኸተልቲ ሰርዓተ ግእዝ እሕብር ኣሎኹ። 

ኣብተን ዝተረፋ ክልተ ክፋላት (ማእከልን ደቡብን) ዘገልግሉ ክልተ ካህናት ካብ ካልእ ቦታ ክመጹ ምዃኖ ዓቢ ተስፋ 
ኣሎ። ብዝተረፈ እግዜብሔር ሰላሙን ምሕረቱን ክህበና ብትግሃት ንጸሊ፡ ኪዳነ ምሕረት ከኣ ብኣማልድነታ ክትሕግዘናን 
ካብዚ ንዓለምና ብምልእታ ወጢሩ ካብ ዘሎ ሕማመ ኮቪድ ከኣ ንኽትስውረና፡ ኩልና ተሳኒናን ተፋቂርናን ምሕረት  
ኣምላኽ ንለምን። ከምኡውን ኣምላኽ ንሃገርናን ህዝብናን ክባርኽ፡ ንሓውርያዊ ኣገልግሎት ከኣ ሓይሊ ሂቡና ብጽቡቅ 
ስራሕና ክንጅምር ሓባራዊ ጽሎትን ምህለላን ምዝውታር የድለየና ኣሎ።  
 

ተዋሳኺ ሓበሬታ። 
 

ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካልኦት ካሃናት ሰርዓተ ግእዝ ኣብ ዘየለዉሉ እዋን፡ ቦታ ብምቕያረይ ንፍሉይን፡ ሓባራዊን፡ ቅዳሴታት 
ካልእል ሃይማኖታዊ ምኽርን ሓበሬታን ንምልጋስ መዓጾይ ንኹልኻትኩም ርህው እዩ። ደጊመ ሰናይ ሓዲሽ ዓመትን ርሑስ 
ልደትን ይምነየልኩም። 
1 ዓመታዊ ንግደት ኪዳነምሕረት 21 የካቲት 2021 ክውዕል እዩ። 4 ናይ ጐይታና ዓርብ ሰቅለት 2 ሚያዝያ 2021 ክውዕል እዩ። 
2 ጾም ዓርበዓ ዝጅምረሉ ዕለት 14 የካቲት 2021 እዩ። 5 ኣውደ ዓመት ትንሳኤ ክርስቶስ 4 ሚያዝያ 2021 ክውዕል እዩ። 
3 ናይ ሎሚ ዓመት ሆሣእና 4 መጋቢ 2021 ክበዓል እዩ። 6 ኣብ መራኽቢ መርበባት ቀጻሊ መስዋዕቲ ሰርዓተ ቅዳሴን ሃይማኖታዊ 

ኣስተምህሮን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሃገርና ንዝዋቡ ሓደራ ንከታተል። 
 
 

ካብ ሓውኹም ኣባ ዕቍባማርያም ኡኩብ 
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S:ta Ragnhilds kapellförsamling Bromma
kära medlemmar i S:ta ragnhilds ka
pellförsamling!  Corona-pandemin	be-
gränsar	fortfarande	vårt	samhälleliga	och	
privata	liv.	De	statliga	bestämmelserna	
tillåter	endast	ett	mycket	begränsat	an	tal	
kyrkobesökare	och	vi	är	tvungna	att	låsa	
kapellet	när	det	tillåtna	antalet	är	uppnått.	
Det	kommer	därför	att	firas	två	mässor	på	
söndagar,	så	att	flera	kan	komma.	 

För	att	begränsa	personantalet	har	vi	ingen	organist,	inga	
ministranter	och	inga	kapellvärdar.	Om	ni	räknar	med	att	
kapellet	blir	fullsatt	på	söndagen,	följ	då	mässan	från	S:ta	
Eugenia	som	sänds	live	och	kom	ev	till	en	tidig	vardags-
mässa	för	att	kunna	delta	i	Herrens	eukaristi.	Om	ni	kom-
mer	till	kapellet,	v	g	beakta	avståndet	mellan	personer	na	
och	se	till	att	ni	inte	beblandar	er	med	de	boende.	Tyvärr	
blir	det	inte	heller	något	kyrkkaffe	eller	andra	allmänna	träffar	efter	mässorna.	I	stället	för	att	
komma	till	kapellet	på	en	söndag,	kan	ni	fira	en	liten	gudstjänst	hemma	med	era	barn,	så	att	
Gud	blir	närvarande	i	era	hem.	Ni	kan	också	varje	dag	tillsammans	med	vår	Helige	Fader	och	
tre	miljoner	katoliker	världen	över	be	en	gemensam	bön	i	påvens	intention	(se	rutan	nedan). 
Mässfirande, Eukaristisk tillbedjan, bikt -	se	s	2.		
teologisk studiecirkel	-	Gud och det onda:	Utgår	tyvärr,	kommer	att	återupptas	i	höst.
Handarbetsgruppen	-	fortsätter	när	restriktionerna	för	pandemin	lättar.	
Josephinahemmets vänner	-	fortsätter	sitt	arbete	med	volontärer	i	begränsad	omfattning.	
P.	RAINER	CARlS	S.J.		

S:ta Ragnhilds kapell – Josephinahemmet  
Drachmannsgatan 2 • 168 49 Bromma • 08-37 29 45 • 

Tbana: Islandstorget 

Pater Rainer Carls S.J.: 0837 21 66  

pater.carls@gmail.com • www.josephinahemmet.se • 

www.sanktaeugenia.se   

(under	Kapellförsamlingar/S:ta	Ragnhild) 

Gudstjänster vid särskilda dagar under fasta och påsk
Askonsdagen	–	17/2: Mässor	kl	9.30	och	11
Herrens bebådelse, Jungfru marie bebådelse –	25/3, torsdag:	Mässor	kl	9.30	och	11
Skärtorsdag	–1/4:	Mässa	kl	19.30
Långfredag	–	2/4:	långfredagsliturgi	kl	15
Påskafton	–	3/4:	Herrens	uppståndelse	-	Mässa	kl	20
Påskdagen	–	4/4:	Mässa	kl	9.30	och	11.

påvens böneintentioner 
Februari	–	För	kvinnor	som	är	offer	för	våld	
och	att	deras	lidanden	uppmärksammas;

Mars	–	Om	erfarenhet	av	Guds	barmhär-
tighet	i	försoningens	sakrament;

April	–	För	alla	som	riskerar	sina	liv	i	kam-
pen	för	grundläggande	rättigheter.
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Ur våra kyrkböcker

Elhana ABRHAM  
Lea MAMOKA
Matheo MAMOKA
Yoland YACOB 
Noel ABRHAM 
Liam HAGOS

Nils BERGQVIST
Isaac ADALA
Adrian HANNA
Matteo LINDBLOM MARENALES 
Maya SANDVIK  
William FOGARTY
Euler BAROLO CABATO
Laura LINDAU

Saron Estefan TESFAY
Céline LOPEZ NILSSON
Amélie GRIMNELL
Etvana KIDANE
Betty BYSTRÖM BEYDOGAN
Frank SPIZEWSKI
Felix LAESTANDER
Mikael TESFALDET

Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits:

Herre, gör dem genom dopet till dina trogna lärjungar!

Våra avlidna:

Francesco DI STEFANO, 95 
Tedros ABRAHA, 61 
Czeslaw BLOCHO, 87 
Renata FENDIC, 77 
Irene KERN, 79 
Peter WANNGÅRD, 78 
Gunhild HIRSCH, 77

Sten VON DER OSTEN-SACKEN, 97
Helene RASK, 58
Carlota ORIHUELA DE CULLHED, 63
Vladislav KRYSTEK, 80
Luis ARAMBURU VALDERRAMA, 28 
Hubert MILLERIEI, 92
Juan DIAZ, 90

Etelka ELM, 89  
Krystian DYTTOW, 38
Moses MUKUUTA, 80
Suzan BERG, 36
Terese BUGA, 96 
Ramiro BANEGAS, 81 
Manuel PEREZ, 90

Herre, låt ditt eviga ljus lysa över dem!

Genom äktenskapets sakrament har förenats:

Isabella EKA & Joseph RIKARDSEN                            Cecilia BERGMAN & Peter SCHLEGEL
Cilin SAMAN & Elie DAOUD                                       Chia-Huei LIAO & Nithin SYRIAC KURIEN

Må de återspegla Guds kärlek till människorna!

Vill du ta emot konfirmatio-
nens sakrament som vuxen? 
kontakta k.h. Dominik terstriep S.J. 
Telefon	och	mailadress	finns	på	tid-
ningens	baksida.

Samtalsgrupp för frånskilda 
och separerade. 
Måndagarna:	1/3,	12/4,	3/5.	Konferens-
rummet	kl	19.	Samling	på	kyrktorget.	

Vill du bli katolik? 

 
kontakta diakon Anders Wickström, 
ansvarig	för	under	vis	ningen	av	vuxna	
som	vill	döpas	el		ler	upptas	i	Kyrkans	
fulla	gemenskap	(konvertera).	Telefon	
och	mailadress	finns	på	tidningens	
baksida.
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Dag för dag med ignatius av Loyola 
Jim Manney • Veritas	förlag	2020.	220 kr  

konsten att leva i kärlek 
Chiara Lubich • Veritas	2020.	150 kr 

 
katolsk studiebibel Nya testamentet ur Bibel  
2000 med katolska kommentarer • Veritas	2020.	269 kr

påskberättelsen 
Anselm Grün, Giuliano Ferri • Arcus 2012. 265 kr  
 
Välkommen att handla på plats eller i vår webshop!  www.katolskbokhandel.com  

Katolsk Bokhandel

FÖrSAMLiNGS-
MÖtE

 
Fredag 23/4 kl 19

Digitalt deltagande. 
om situationen för
ändras kan det bli 
tal om fysisk närvaro 
eller både och.    
 
Alla församlingens 
medlemmar och vän
ner hälsas välkomna!
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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 08-505 780 00 • Telefax 08-611 88 08 • Plusgiro 514 45 – 5
Expeditionstid: måndag, onsdag, torsdag 9–13 • tisdag 14-17 • fredag stängt

Email: exp@sanktaeugenia.se • Hemsida: www.sanktaeugenia.se

Kyrkoherde pater Dominik Terstriep 08-505 780 07 kyrkoherde@sanktaeugenia.se
Pater Thomas Idergard 08-505 780 17 thomas.idergard@sanktaeugenia.se  
Pater Klaus Dietz  076-9489689 klaus.dietz@sanktaeugenia.se
Pater Rainer Carls 08-37 21 66 pater.carls@gmail.com
Pater Mikael Schink 076-0761627 mikael.schink@gmail.com
Pater Jörg Nies 073-8005123 jorg.nies@sanktaeugenia.se  
Diakon Anders Wickström 08-505 780 15 anders.wickstrom@sanktaeugenia.se
Diakon Ronny Elia  073-5050544 ronny.elia@ sanktaeugenia.se 
Abba Asfaha Kidanemariam  073-666 11 68 asfaha.kidane@sanktaeugenia.se
Fader Adris Hanna 070-773 20 65 adris.hanna@katolskakyrkan.se
Fader Antonius Almaleh 073-639 36 14 antonius.almaleh@gmail.com 

Syster Veronica Osuji DMBM 076-564 84 34 sr.veronica@sanktaeugenia.se 
Syster Rose Anyanwu DMBM 076-651 69 81 sr.rose@sanktaeugenia.se
Syster perpetua Orji DMBM 073-995 96 23 sr.perpetua@sanktaeugenia.se
Äldreverksamheten: Ingegerd Lennartsson 08-505 780 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 
kyrkomusiker: Helena Mann Sundström 070-990 50 39 helena.mann@sanktaeugenia.se 
Programansvarig: Claudia Hammerich 08-505 780 23 katolsktforum@sanktaeugenia.se  
Ungdomskonsulent: Rodas Berhane 073-5593320 ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se
Ekonomiansvarig, volontärsamordnare: Pehr Thorell 08-505 780 04 pehr.thorell@sanktaeugenia.se
Expeditionsansvarig: Paulina Sabir  08-505 780 01 exp@sanktaeugenia.se
Informatör, administratör: Elisabeth Kvist  08-505 780 03 elisabeth.kvist@sanktaeugenia.se
Fastighetsansvarig: Henrik Ström 08-505 780 16 henrik.strom@sanktaeugenia.se

Katolsk Bokhandel  08-611 34 35 kbh@katolskbokhandel.com 
Café Eugenia  072-392 78 68   
Josephinahemmet 08-37 29 45 info@josephinahemmet.se 
Kyrkogårdsförvaltningen: Jan-Ola Axelsson  08-611 12 29  info@katolskakyrkogarden.se
Sjukhuspräst: Fader Marcus Künkel 070-278 15 12 chn.kunkel@icrsp.org 

Församlingens swishnummer: 1231051507 
Katastrof- och utvecklingskontot: Plusgiro 479 16 67 - 1


